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Resumo

Rosa, Pedro Manoel R.. Propostas de Técnicas de Coexistência entre LTE-U
e Wi-Fi em 5GHz. Goiânia, 2020. 98p. Dissertação de Mestrado. Instituto de
Informática, Universidade Federal de Goiás.

A crescente demanda de conexões móveis do LTE tem como consequência a saturação
do espectro disponível, motivando as operadoras a buscarem novos espectros de frequên-
cia para uso secundário/eventual. A frequência de 5GHz está sendo alvo dessa explo-
ração por não ser licenciada e pouco utilizada. Contudo, os padrões IEEE 802.11a/n/ac
do Wi-Fi operam nessa mesma frequência sofrendo interferência dessa operação. Esse
documento apresenta o estudo do impacto da operação simultânea entre o LTE-U e Wi-
Fi, aplicando as modulações candidatas à 5G (F-OFDM/UFMC/FBMC) no LTE-U, bem
como combinando-as com a técnica de coexistência ABS a fim de avaliar os desempenhos
dos tráfegos LTE-U e Wi-Fi, por meio dos parâmetros de BER, PER, Vazão e BLER. Por
oportuno, foram propostas duas técnicas de coexistência, LAS e RABS, sendo aplicadas
às modulações do LTE-U e analisado o comportamento do tráfego, tanto dos nós quanto
dos usuários móveis. Dessa forma, foi identificado o impacto das modulações candidatas
na coexistência, tanto para o LTE-U quanto para o Wi-Fi, bem como tendo as técnicas
LAS e RABS alcançado melhor desempenho para o tráfego Wi-Fi, como também propor-
cionado índices equilibrados ao tráfego do LTE-U.

Palavras–chave

LTE-U (5GHz); TÉCNICAS DE COEXISTÊNCIA; MODULAÇÕES CANDI-
DATAS; Wi-Fi



Abstract

Rosa, Pedro Manoel R.. Coexistência entre LTE-U e Wi-Fi em 5GHz. Goiânia,
2020. 98p. MSc. Dissertation. Instituto de Informática, Universidade Federal de
Goiás.

The growing demand for mobile LTE connections results in the saturation of the available
spectrum, motivating operators to search new frequency spectra for secondary/occasional
use. The 5GHz frequency is being aimed for this exploration because it is not licensed
but also less used. However, IEEE 802.11a/n/ac Wi-Fi standards operate on that same
frequency and are affected by this operation. This document presents the study of the
impact of the simultaneous operation between LTE-U and Wi-Fi, applying the candidate
5G modulations (F-OFDM/UFMC/ FBMC) in LTE-U, as well as combining them with
the coexistence technique ABS in order to evaluate the performance of LTE-U and Wi-
Fi traffic, through the parameters of BER, PER, Throughput and BLER. In due course,
two coexistence techniques were proposed, LAS and RABS, being applied to LTE-U
modulations and traffic behavior was analyzed, both for nodes and for mobile users. Thus,
the impact of candidate modulations on coexistence was identified, both for LTE-U and
for Wi-Fi, as well as having the LAS and RABS techniques achieved better performance
for Wi-Fi traffic, as well as providing balanced indexes for the LTE-U traffic.

Keywords

LTE-U (5GHz); COEXISTENCE TECHNIQUES; CANDIDATE MODULATI-
ONS; Wi-Fi
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CAPÍTULO 1
Introdução

O aumento em número e diversidade de equipamentos conectados nas redes de
dados sem fio de 3ª e 4ª Geração, 3G e 4G, é uma realidade conforme [19], tais como
smartphones, notebooks, computadores, tablets, phablets1 e, por meio da Internet of

Things – IoT, dispositivos dos mais variados tipos e funções, desde sensores até máquinas
automatizadas integram essas redes de comunicação, seja de dados, voz ou mista.

Conforme o documento Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data

Traffic Forecast Update, 2018–2023, publicado em março de 2020 por [19], dois terços
da população mundial terão acesso à Internet até 2023. Isso significa um total de 5
bilhões e 300 milhões de usuários conectados na Internet, sendo um crescimento de 51%
comparado com o ano de 2018, representando um aumento de 3 bilhões e 900 milhões de
novos usuários conectados à Internet.

Ainda, em se tratando do número de dispositivos conectados à rede Internet Pro-

tocol – IP, a quantidade será maior que o triplo do número de usuários conectados, ou
seja, para cada usuário conectado haverá, aproximadamente, quatro dispositivos conec-
tados até o ano de 2023. Em termos gerais, em 2018 foram computados pouco mais de
18 bilhões de dispositivos conectados, ao ponto de que em 2023 chegará a cerca de 29
bilhões de dispositivos. Assim sendo, houve um crescimento de 33% no número de dis-
positivos Machine to Machine - M2M, no ano de 2018, ao passo que a previsão para 2023
é um aumento de 50%. Soma-se a essa categoria os dispositivos IoT, que expandirá em
48% o número de suas conexões.

Continuando a exposição dos dados de [19], a Figura 1.2 mostra o crescimento
regional que, embora o aumento do número de usuários da Internet seja uma tendência
global, há variações regionais significativas, no caso da América do Norte e Ásia, por
exemplo.

Torna-se importante destacar o crescimento do número de conexões por dispo-
sitivos que não necessariamente representa um único usuário conectado e, portanto, tem

1Conforme [12], um phablet possui dimensões maiores que a maioria dos smartphones, porém não o
suficiente para enquadrá-lo na categoria dos tablets.
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Figura 1.1: Crescimento Global de Usuários da Internet, de [19].

Figura 1.2: Crescimento Global de Usuários por Região, de [19].

seu crescimento destacado no estudo de [19], conforme a Figura 1.3. Essa crescente de
dispositivos M2M, fixos ou móveis, como medidores inteligentes, vigilância por vídeo,
monitoramento de saúde, transporte e rastreamento de pacotes ou ativos, tem contribuído
para o significante aumento do número de conexões e consequente saturação da largura
de banda, seja sem fio ou guiada.

Em complemento a esses dados, CISCO [18] mostra que o crescente número de
dispositivos sem fio é um dos principais motivos do aumento do tráfego de dados móveis
global, pois a cada ano tais dispositivos estão cada vez mais inteligentes e com maior
capacidade de desempenho. Nessa diversidade de dispositivos, o phablet e o número de
conexões M2M estão despontando, tanto que serão a categoria de dispositivos que mais
irá crescer, alcançando 14,7 bilhões de conexões até 2023.

Vale mencionar os dados sobre o uso das redes móveis por meio da tecnologia
Wireless Fidelity – Wi-Fi e da rede celular, padrão Long Term Evolution – LTE, por um
mesmo dispositivo. Muitas dessas conexões móveis ocorrem nas residências dos usuários
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Figura 1.3: Crescimento por Nº. de Dispositivos, de [19].

com banda larga fixa ou pontos de acesso Wi-Fi ou, ainda, são atendidos por femtocell2

ou picocell3 das operadoras de celular. Uma considerável proporção de tráfego gerado
por esses dispositivos é descarregada da rede móvel para a rede fixa, caracterizando essa
operação por dual-mode, conforme a Figura 1.4

Figura 1.4: Crescimento da Utilização Wi-Fi e LTE, de [18].

Ainda, o número de hotsposts Wi-Fi públicos, incluindo os residenciais, crescerá
cerca de quatro vezes mais, entre 2017 e 2022. O número de homespots de Wi-Fi crescerá
de 115 milhões/2017 para 532 milhões/2022, de acordo com a Figura 1.5.

Mesmo com as eventuais adaptações da largura do canal, o espectro licenciado
para cada empresa não está sendo suficiente para a demanda atual, devido à gama de
dispositivos conectados. Portanto, é possível que ocorra uma saturação dos recursos
móveis de uma empresa em grandes aglomerações de pessoas. Um exemplo disso,

2Conforme [12], pequena estação base de celular normalmente para uso em casa, pequena empresa,
hospital etc, a fim de melhorar a recepção de celular em ambientes fechados.

3Conforme [12], pequena estação base de celular cobrindo uma área menor do que uma macrocélula,
geralmente instalada em áreas mais densas de usuários.
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Figura 1.5: Crescimento de Hostsposts, de [18].

ocorre em um estádio de futebol, tanto para um jogo quanto para shows, em que o
público presente, incluindo desde os torcedores, equipe técnica, segurança e outros
estejam conectados por meio de uma única Estação Rádio Base – ERB. Neste momento
de saturação, pode ser necessário operar em espectro secundário, a fim de garantir a
operacionalidade daqueles serviços móveis.

Nesse cenário de crescimento de tráfego conforme [8], existe uma série de fatores
que limita a expansão dessas conexões de acesso sem fio. Essas tecnologias enfrentam a
escassez do espectro rádio disponível e os efeitos de propagação de sinal são desafiadores,
pois limitam a eficiência da rede. A tendência de topologia entre as operadoras é a troca de
tráfego de macro células para micro células, permitindo-lhes redução de custo e aumento
da capacidade.

No Brasil, o órgão regulamentador do uso do espectro de frequências é a
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, que tem sido responsável pela
distribuição desse espectro para as empresas provedoras de serviços móveis. Em 2018,
após a desativação do serviço de transmissão analógica para os canais de televisão aberta,
que operavam na faixa de 700 Mega Hertz – MHz, a ANATEL franquiou esse espectro
para as empresas de serviço móvel, conforme [10]. Isso demonstra a necessidade de novos
espectros para a expansão dos serviços móveis no Brasil.

Atualmente, a necessidade de novos espectros de frequência pode ser evidenci-
ada pelo modo de operação da 5G das operadoras VIVO, TIM e CLARO, que operam no
BRASIL. Conforme [14], essas operadoras irão compartilhar o espectro licenciado da 4G
com a 5G, por meio do mecanismo Dynamic Spectrum Sharing – DSS, até ocorrer o leilão
das frequências destinadas a 5G, previsto para o ano de 2021 com data a ser definida.

Diante o exposto, os trabalhos em [8], [13], [55], [58] e [60], além de outros,
abordaram justamente o problema causado pelo aumento das conexões dos dispositivos
móveis, ou seja, propuseram um caminho alternativo para solucionar o cenário de satura-
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ção do espectro da frequência licenciada às empresas de serviço móvel. Vale mencionar
que essa faixa do espectro de frequência varia de acordo com cada país/região, sendo
esta licenciada, ou seja, com ônus financeiro para a empresa que provê o serviço móvel
naquele faixa.

Esses trabalhos propuseram o uso da banda não licenciada, na faixa de 5
Giga Hertz – GHz, como forma secundária/eventual de continuidade dos serviços das
operadoras móveis. O impacto dessa utilização é a existência de serviços que também
operam nessa faixa, como as redes dos padrões IEEE 802.11a/n/ac do Wi-Fi. As bandas
industrias, científicas e médias, chamada Industrial, Science and Medical – ISM, também
se utilizam dessa faixa.

Embora existem trabalhos que propõe o uso das ondas milimétricas pelo LTE,
na faixa de 30 ou 60GHz por serem um espectro não licenciado, este trabalho optou
pelo estudo da frequência de 5GHz devido às desvantagens existentes no uso das ondas
milimétricas como atenuações pelo desvanecimento de percurso, aumento da absorção
atmosférica pela umidade, neblina ou chuva, perdas de penetração e reflexão. Com isso,
tais frequências são mais suscetíveis à atenuação além de não serem adequadas para
transmissões setoriais, pois o comprimento de onda mais curto proporciona o aumento
significativo da suscetibilidade ao bloqueio pelos obstáculos, conforme [37].

Os trabalhos de [8], [13], [16], [20], [55], [58] e [60] apresentam algumas faixas
disponíveis para o uso da banda não licenciada de 5GHz em alguns países, como EUA,
China e Índia, que compreende entre 5.150 à 5.925MHz. O uso do espectro não licenciado
pelo LTE, em caráter eventual/secundário, é chamado de Long Term Evolution-Unlicensed

– LTE-U. Vale mencionar que o uso desse espectro não gera nenhum ônus financeiro
àquele que nele opere, tornando-se um ponto vantajoso para empresas de telefonia móvel.
A própria Federal Communications Commission – FCC possui normatizações específicas
de acesso ao espectro não licenciado, organizadas conforme documento FCC Part 15
Rules 2020 [29] que determina as especificações regulatórias com relação ao tempo limite
de ocupação do canal, densidade espectral de potência, procedimentos de verificação e
certificação de produtos, entre outros requisitos.

Ademais, conforme [31], a FCC aprovou e liberou o uso da banda não licenciada
pelo LTE, nos EUA, certificando para essa operação os equipamentos fabricados pelas
empresas Nokia e Ericsson. De acordo com [32], a FCC também autorizou a empresa
Nokia a realizar seus testes em LTE-U e, segundo [30], desde 2016 a empresa Qualcomm
vem realizando testes nesse tipo de operação como também elaborou no final de 2017
uma apresentação sobre o espectro para a 4G e 5G com o funcionamento do LTE-U, bem
como características, especificações, estratégias e equipamentos.

Diante dessa tendência de operação e conforme [55], a empresa Qualcomm de-
senvolveu o mecanismo on-off em meados de 2013, fixada em ciclos operacionais, de-
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nominado Duty-Cycle, passando a ser expressa por LTE-DC. Portanto, as denominações
para o LTE em banda não licenciada estão definidas por:

• LTE–LAA - Licence Assisted Access: Conhecida também como LTE - Listen

Before Talking (LTE–LBT) definida pelo Release 13 do 3rd Generation Partnership

Project – 3GPP e empregada na região da Europa e Japão.
• LTE–U: Também denominado de LTE-DC e baseado no Release 12 do 3GPP, tendo

como região os países EUA, Coreia do Sul e Índia.

Atualmente segundo [53], a Qualcomm implementou as especificações de [48],
passando a adotar o nome MulteFire para a operação em espectro não licenciado.

Segundo [50], a Nokia, por sua vez, desenvolveu o Nokia Flexi Zone MulteFire

Multiband Pico BTS, utilizando-se da MulteFire Specification 1.0.1 de [48], que permite
ao LTE operar no espectro não licenciado, podendo ser implantado por operadoras,
empresas de cabo, Internet Service Provider – ISPs, proprietários de edifícios entre outros.

Os órgãos de padronização/pesquisa como o 3GPP, o Institute of Electrical and

Electronics Engineers – IEEE, o Wi-Fi Alliance e a MulteFire desenvolvem soluções
técnicas para permitir a operação do LTE no espectro não licenciado. Vale mencionar que,
das trinta e oito empresas/entidades membros da MulteFire Alliance, dentre elas estão a
Qualcomm, Nokia, Ericsson, Huawei, Motorola, Intel e Sony.

De acordo com [2], o Release 13 do 3GPP define alterações nas camadas
Physical Layer – PHY e Medium Access Control – MAC para que o LTE opere o
mecanismo LBT a fim de garantir o funcionamento do Wi-Fi. Esse mecanismo se
assemelha ao Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance – CSMA-CA do
Wi-Fi, visando assegurar a coexistência entre o LTE e Wi-Fi na banda de 5GHz.

Ainda conforme [3], o Release 14 do 3GPP traz a importância desse cenário
compartilhando entre LTE-U e Wi-Fi, pois o uso de espectro não licenciado é cada vez
mais considerado pelas operadoras de telefonia celular como uma ferramenta complemen-
tar para dar continuidade à sua oferta de serviços e soluções. O uso eficiente do espectro
não licenciado como complemento ao licenciado tem o potencial de trazer grande valor
àqueles provedores de serviços e, em última análise, à indústria sem fio como um todo.

Em complemento e de acordo com [4], o Release 15 do 3GPP no item 10.3
aborda o monitoramento da carga de tráfego que estará sendo utilizada em espectro não
licenciado e dá outras orientações quanto ao uso. No entanto, o item 10.4 aborda a questão
do Uplink – UL, uma vez que os Releases 13 e 14 apontam tanto o uso quanto a melhoria
por parte do Downlink – DL, respectivamente.

Conforme [5] e [6], o Release 16 e Release 17 não estão finalizados, sendo
o primeiro com previsão para setembro de 2020 e o segundo para setembro de 2021,
respectivamente. O Release 16 trata, entre outros estudos, da segunda fase da implantação
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da 5ª Geração - 5G, bem como a utilização da modulação CP-OFDM e o uso da
numerologia padrão (µ = 0) no tempo do frame do LTE. Por outro lado, o Release 17
engloba o estudo das características diversas do 5G.

Em concordância com [48], a respeito das especificações da MulteFire Alliance

implementada pela Nokia e Qualcomm, é importante observar dois fatores. O primeiro,
que a técnica de coexistência utilizada nessas implementações é a LBT. O segundo, que
foi desenvolvida adotando os Releases 13 e 14, onde, sobretudo, mantém a modulação
utilizada originalmente pelo LTE, ou seja, a Orthogonal Frequency Division Multiplexing

– OFDM.
As técnicas Almost Blank Subframes – ABS e Low Amplitude Stream Injection

– LASI serão alvo desse estudo, juntamente com as propostas das técnicas Low Ampli-

tude Signal – LAS e da Reduce Amplitude with Blank Subframes – RABS, pois permitem
o LTE-U e o Wi-Fi operarem de modo simultâneo no cenário de coexistência. É impor-
tante observar a definição dos termos compartilhamento4 e coexistência5 tratados nesse
trabalho. O termo técnica de coexistência nem sempre refere-se à coexistência, mas sim
a compartilhamento, uma vez que trabalha sob a perspectiva de um slot de tempo, aguar-
dando o melhor momento de transmitir, não sendo simultâneo com a operação de outra
tecnologia. Nesse trabalho, as técnicas empregadas tem o objetivo de analisar o impacto
da coexistência entre o LTE e o Wi-Fi, em suas transmissões simultâneas no espectro não
licenciado.

Conforme [12], quando coexistindo com o LTE-U, o sinal de transmissão do Wi-
Fi é mais suscetível à interferência, pois o sinal do LTE possui uma potência superior.
Além disso, as técnicas de coexistência propostas e implementas no LTE-U, como a
LASI, ABS e LBT proporcionam, de maneira geral, otimizar o acesso ao meio sem fio
compartilhado com Wi-Fi. Essas técnicas consistem em: diminuir a perda de pacotes
principalmente da perspectiva do Wi-Fi através de redução da potência de transmissão
do Wi-Fi e o aumento de oportunidades para transmissão do Wi-Fi sem que LTE esteja
transmitindo, visto que o LTE é o usuário secundário.

O padrão de modulação amplamente utilizado no LTE é a OFDM, que faz uso do
prefixo cíclico, Prefix Cycle – CP, o qual funciona como um período de guarda para o sinal
transmitido sujeito ao desvanecimento e à dispersão temporal do canal que evita os efeitos
da interferência inter simbólica, Inter Symbol Interference – ISI e a interferência inter
portadora, Inter Carrier Interference – ICI. Porém, a utilização dessa técnica consome
energia extra por um determinado período de tempo em que não existe informação sendo
modulada, diminuindo a eficiência espectral, Spectral Efficient – SE, quanto a eficiência

4Conforme [24]: Ação ou efeito de compartilhar; ação de partilhar com (alguém).
5Conforme [25]: Propriedade ou condição de coexistência; que existe de maneira simultânea.
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energética, Energy Efficiency – EE.
Assim, trabalhos como [33], [44], [46] apresentam um estudo comparativo das

modulações Filtered - Orthogonal Frequency Division Multiplexing – F-OFDM, Univer-

sal Frequency Multicarrier – UFMC e Filter Bank Multicarrier – FBMC, candidatas à
5G para a telefonia móvel, trazendo em seu corpo definições e parâmetros utilizados a
fim de obter melhor qualidade de comunicação e eficiência no uso do espectro em relação
à modulação OFDM. Os pesquisadores daqueles trabalhos acreditam que uma modulação
mais eficiente possa contribuir para a eficiência do uso dos canais alocados no espec-
tro licenciado. Nesse contexto, nos estudos de [34], [35], [41] e [65] essas modulações
candidatas também se destacaram com melhor performance que a OFDM.

Os trabalhos pesquisados a cerca da comparação entre as modulações candidatas
à 5G, em linhas gerais, compararam vários fatores, além dos acima mencionados, e alguns
deles foram mais satisfatórios que os valores da OFDM, como a emissão fora da banda,
Out of Band Emission – OoBE, e a relação entre potência de pico e potência média, Peak-

to-Average Power Ratio – PAPR.
Nesse aspecto de eficiência, as modulações candidatas apresentaram consumo

menor de energia na formação do sinal, proporcionando menor emissão fora da banda,
favorecendo a atenuação da interferência ao sinal de outra tecnologia, quando compar-
tilhando de mesmo espectro, além disso, gera menor ISI e baixa distorção aos símbolos
adjacentes, facilitando a coexistência. Essa característica, presente nas modulações can-
didatas, difere da OFDM que possui uma alta emissão fora banda e, consequentemente,
não favorece à coexistência.

As modulações candidatas lidam com a interferência na coexistência entre Wi-Fi
e LTE-U de forma diferente das técnicas de coexistência, explorando outros aspectos. Por-
tanto, as modulações e técnicas poderiam trabalhar de forma complementar para melhorar
a eficiência do tráfego Wi-Fi. Desta forma, uma combinação das modulações candidatas
com as técnicas de coexistência existentes faz-se útil para investigar o impacto dessa
combinação na coexistência dessas duas tecnologias de transmissão da camada física,
em ambas perspectivas, tanto do Wi-Fi quanto LTE-U. Para nosso melhor conhecimento,
até o momento da apresentação desse trabalho, não há trabalhos que apresentem uma
avaliação da combinação das modulações candidatas à 5G com as principais técnicas de
coexistência entre Wi-Fi e LTE-U.

Finalmente, o cenário de coexistência implementado para as simulações, se
assemelha a área de cobertura da small cell6 do LTE com maior densidade do número
de conexões e consequente saturação do espectro licenciado, associado ao tráfego de

6Conforme [13], integra parte da cobertura da operadora de celular a fim de densificar sua capacidade
de alcance, podendo ser aplicada na área de maior demanda, tendo fácil implantação e gerência.
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dados massivo para que seja mais suscetível a ocorrência da transmissão do LTE em
espectro não licenciado (uso secundário) onde o Wi-Fi opera. Ainda, a small cell torna-se
adequada para o emprego da frequência 5GHz devido o alcance e desvanecimento, pois
frequências muito altas não conseguem contornar grandes obstáculos e se dispersam com
agilidade, não sendo compatível, por exemplo, no emprego em uma macro cell7. Ainda,
nesse cenário, as simulações foram realizadas com transmissões simultâneas, tanto do
LTE-U quanto do Wi-Fi, sob a perspectiva de um cenário indoor em conformidade com
[38].

1.1 Objetivo Geral

Avaliar o impacto da coexistência no espectro não licenciado entre o LTE-
U e Wi-Fi, na operação do LTE com as diferentes modulações candidatas para as
redes 5G (OFDM, F-OFDM, UFMC e FBMC) combinadas com diferentes técnicas de
coexistência, na operação simultânea dessas duas tecnologias.

1.2 Objetivos Específicos

• Analisar o impacto das modulações e técnicas de coexistência no cenário de
compartilhamento do espectro não licenciado.

• Propor a técnica de coexistência LAS.
• Propor a técnica híbrida de coexistência RABS.
• Gerar os seguintes parâmetros:

- BER – Bit Error Rate

- PER – Packet Error Rate

- BLER – Block Error Rate

- SINR – Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio

- Vazão, medida em Mega Bits por Segundo – Mbps
- Latência, medida em Milissegundo – ms

1.3 Contribuições

A análise final desse estudo entre a coexistência do LTE-U e Wi-Fi visa contri-
buir para o melhor uso da banda não licenciada, onde não há regulamentação específica.

7Conforme [22], fornece uma cobertura de transmissão LTE maior que small cell, provida por um sítio
de celular com alta potência.
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Dessa forma, será apresentado os impactos decorrentes da operação do LTE-U com as
modulações candidatas à 5G, bem como combinando-as com as técnicas de coexistência.

Ainda, apresentar as propostas das técnicas de coexistência LAS e RABS e seus
resultados quanto ao desempenho dos tráfegos LTE-U e Wi-Fi, tanto na comparação com
as demais técnicas quanto na aplicação com as modulações candidatas à 5G.

Para tanto, essa pesquisa se estrutura da seguinte forma: o capítulo 2 mostra
os fundamentos teóricos tanto das modulações, quanto das técnicas de coexistência. O
capítulo 3 apresenta os trabalhos relacionados sobre as técnicas de coexistência ABS,
LBT e LASI como também as comparações entre as modulações F-OFDM, UFMC e
FBMC, candidatas à 5G. No capítulo 4 são apresentadas as propostas das técnicas de
coexistência LAS e RABS. O capítulo 5 expõe a característica do cenário implementado
para os testes da coexistência entre LTE-U e Wi-Fi, os parâmetros técnicos utilizados em
cada tecnologia e os resultados obtidos das simulações. O capítulo 6 aponta a conclusão
e os trabalhos futuros.



CAPÍTULO 2
Fundamentos Teóricos

Este capítulo está divido em duas seções: modulações candidatas à 5G e técni-
cas de coexistência. Desta forma, serão apresentadas as características das modulações
candidatas à 5G (F-OFDM, UFMC e FBMC), incluindo a OFDM, como também serão
abordadas as técnicas de coexistência ABS, LBT e LASI.

2.1 Modulações Candidatas à 5G

Nesta seção serão descritas as características de operação das modulações mul-
tiportadoras candidatas à 5G como a OFDM, F-OFDM, UFMC e FBMC utilizadas no
LTE-U.

É importante abordar a descrição da capacidade teórica de um canal de comu-
nicação que, conforme [59], pode ser obtida por meio do Teorema de Shannon, levando
em consideração a largura de banda, a potência do sinal e a do ruído, de acordo com a
fórmula:

C = BW · log2(1+
S
N
) (2-1)

Sendo:

• C= Capacidade do canal dada em bits por segundo.
• BW= Largura de banda ou banda passante medida em hertz (Hz).
• S= Potência do sinal.
• N= Potência do ruído (Noise).

Em complemento, a capacidade de transmissão em sistemas celulares, conforme
[59], depende de uma série de fatores, segundo a fórmula:

Umáx =
Bs ·Uc

Sc ·N ·Fs
(2-2)

Sendo:
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• Bs= Banda de Rádio Frequência (RF) total alocada para o sistema.
• Uc= Número de usuários por portadora de RF.
• Sc= Espaçamento de frequência mínimo entre portadoras de RF.
• N= Padrão de reuso do sistema.
• Fs= Fator de setorização.

Portanto, para o aumento da capacidade de transmissão de um sistema de
comunicação móvel, pode-se aumentar o valor de Bs da Equação 2-2. Por outro lado,
tomando o valor dessa variável fixo e aumentando o valor de Uc, pode-se também obter
a da capacidade de transmissão. Infere-se, portanto, que a largura de banda disponível é
um fator primordial para atender a demanda dos diversos tipos de serviços móveis.

No Brasil, as operadoras de telefonia móvel utilizam-se de uma faixa do espectro
regulamentada pela ANATEL [9], tratando-se de uma banda licenciada e limitada, haja
vista a escassez do espectro. O número de usuários e a largura de banda disponibilizada
pode não atender todas as conexões dos diversos tipos de serviços, necessitando assim de
uma modulação que torne mais eficiente o uso desse espectro, como também a utilização
em modo secundário de outra banda do espectro.

Nesse contexto, a Figura 2.1 retrata alguns dos requisitos mínimos para as
modulações candidatas à 5G, conforme os Releases 15 e 16 do 3GPP. Ainda, dentre esses
requisitos mínimos conforme [43], a baixa emissão fora da banda (OoBE) e a eficiência
espectral (SE) são características favoráveis para a coexistência entre o LTE-U e o Wi-Fi,
pois influenciam para a diminuição da interferência entre sinais adjacentes.

Figura 2.1: Requisitos Mínimos do 5G, de [49].
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2.1.1 OFDM

Segundo [54], a modulação multiportadora OFDM foi criada na década de 60
sendo empregada nas tecnologias móveis, constituindo na alternativa ao Code Division

Multiple Access – CDMA, tornando-se satisfatório seu emprego no 4G e no padrão
802.11 da IEEE, assemelhando-se à técnica Frequency Division Multiplexing – FDM
em que os símbolos são transportados em sequência por meio de um único caminho de
transmissão. A modulação OFDM consiste na divisão da banda em subportadoras que se
sobrepõe de forma ortogonal, proporcionando a diminuição do desvanecimento seletivo
em frequência, sendo simples sua implementação. De acordo com [51] e [54], a OFDM
favorece a otimização do espectro de maneira eficiente, pois é possível dividir o canal
em vários subcanais, utilizando-se aproximadamente 50% o uso do espectro, conforme a
Figura 2.2.

Figura 2.2: Técnica de Modulação Multiportadora, de [54].

Conforme [45], a modulação multiportadora consiste na transmissão dos dados
de forma paralela por um conjunto de canais em banda estreita. Essas múltiplas portadoras
são denominadas subportadoras (subcarries) e processadas por técnicas de modulação
digital Multi Level Quadrature Amplitude Modulation – M-QAM ou Multi Level Phase

Shift Keying – M-PSK, a fim de gerar símbolos para um mesmo sinal.
De acordo com [57], essas subportadoras são multiplexadas na frequência e

então enviadas pelo canal de transmissão. Essa multiplexação não se trata de diferentes
sinais, mas um único sinal de mensagem dividido em canais independentes entre si,
caracterizando a natureza múltipla dessa forma de modulação.

Matematicamente, a característica primordial da modulação multiportadora, por
exemplo a OFDM, é justamente a ortogonalidade das subportadoras que são geradas a
partir de uma frequência harmônica múltipla inteira k de uma frequência inicial f0, sendo
expressa por:

∫
∞

−∞

e j2πt f0 · e− j2πt fk = 0 (2-3)
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A Figura 2.3 mostra o resultado da modulação multiportadora onde o espaça-
mento entre as subportadoras (4 f ) deve ser observado para que haja a superposição, a
fim de evitar a ISI entre os sinais modulados.

Figura 2.3: Resultado da Modulação Multiportadora, de [51].

De acordo com [40], caso tenha-se um número considerável de subportadoras
pode-se inferir da expressão 2-3 a seguinte equação:

s(t) =
N

∑
n=1

mn(t) · e j2πn4 f t (2-4)

Onde, s(t) é o sinal OFDM transmitido no domínio do tempo, mn é o n-ésimo
símbolo modulado, em cada uma das N subportadoras, e 4 f = 1

Ts
para portadoras orto-

gonais. Enquanto que, e j2πn4 f t representa o deslocamento da frequência ortogonalmente.
Diante disso, segundo [17], é possível notar que a expressão 2-3 pode ser calculada por
meio da Inverse Fast Fourier Transform – IFFT, se considerarmos os símbolos de entrada
como amplitudes de subportadoras e a soma como um sinal no domínio do tempo.

De acordo com [26], a IFFT e o processo reverso a Fast Fourier Transform – FFT
são a base de processamento para as modulações multiportadoras. Para tanto, um símbolo
OFDM é composto pela modulação de N símbolos em banda base, sendo N geralmente
uma potência de 2 para o cálculo do processamento digital.

Conforme [17], como forma de evitar a interferência inter simbólica, originada
por exemplo pelo multipercurso devido os atrasos na recepção, um símbolo pode interferir
no símbolo subjacente degradando a recepção. A solução adotada é a inclusão do prefixo
cíclico, que consiste no preenchimento do intervalo de guarda com uma cópia da parte
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final do período do símbolo, conforme ilustra a Figura 2.4. A preservação da informação
no símbolo, mesmo sob influência da ISI e o uso do CP, pode ser vista na Figura 2.5.

Figura 2.4: Uso do CP no símbolo OFDM, do autor.

Figura 2.5: Diminuição da ISI com o CP, do autor.

O diagrama bloco da Figura 2.6 mostra como se processa a modulação e a
demodulação de um sinal multiportadora. Inicialmente, o sinal é gerado digitalmente
antes da transmissão. Os bits 0 ou 1 são mapeados por meio da modulação digital M-
QAM ou pela M-PSK, que passam por um conversor serial-paralelo. Então, é calculada
a inversa da transformada discreta de Fourier, indo para o conversor paralelo-serial e
adicionado o CP. Os símbolos são convertidos de digital para analógico e entregue à banda
passante com a portadora fc e sinal s(t) enviado para a transmissão sem fio. No receptor
o CP é removido e o sinal decorrente é dividido em símbolos OFDM em sequência sendo
extraídos das respectivas subportadoras.

Figura 2.6: Transmissão e Recepção da OFDM do LTE, de [23].

Vale mencionar que, embora o Wi-Fi e o LTE-U empreguem a modulação
OFDM em suas operações de rede sem fio, os formatos dos quadros na camada física
são diferentes, conforme as Figuras 2.7 e 2.8. Na comunicação Wi-Fi, utilizam-se até
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52 subportadoras com 0,315 MHz de espaçamento, podendo ser moduladas em BPSK,
QPSK, 16-QAM ou 64-QAM, conforme [12].

Figura 2.7: Frame Wi-Fi, de [12].

Figura 2.8: Frame LTE, de [60].

Por outro lado, a Figura 2.9 mostra o quadro do LTE de largura de banda 1,4
MHz com 6 blocos de recursos (Resource Blocks) por janela de tempo (slot), totalizando
72 subportadoras (6 RB x 12 SC). Nas simulações desse trabalho, utiliza-se 20 MHz de
largura de banda que proporciona 100 blocos de recursos, gerando um total de 1.200
subportadoras (100 RB x 12 SC).

Embora existem vantagens no uso da modulação OFDM, Gerzaguet et al. [33]
e Liu et al. [44] citam algumas desvantagens de seu uso como: vazamento de frequência
causada pela forma retangular do pulso, perda de eficiência espectral devido ao uso do CP
e necessidade de sincronismo de tempo para preservar a ortogonalidade das subportado-
ras. Vale ressaltar que essa ortogonalidade é fator primordial para um baixo nível de ISI
entre os símbolos, por isso a necessidade do sincronismo entre as subportadoras.

Kansal et al. [40], Rodrigues [54] e Souza et. [57] apontam a PAPR como outra
desvantagem formada como uma combinação linear de diferentes símbolos, podendo
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Figura 2.9: Descrição do Quadro LTE, do autor.

alcançar uma amplitude máxima de N portadoras normalizadas a 1 Watt, ou seja, a
potência é relacionada ao tamanho da IFFT empregada no processamento do sinal OFDM.
Em decorrência desse processo, soma-se à amplitude da interferência ocorrida pela
distorção e desvanecimento do canal que implica no aumento do BER.

De acordo com [15], a OFDM possui uma alta OoBE, especialmente quando os
usuários são assíncronos, uso típico nas redes 5G. Para conter esse problema, no domínio
da frequência é inserida uma banda de guarda entre os sinais adjacentes ou adiciona-se
um intervalo de guarda no domínio do tempo, o que reduz SE da OFDM e se agrava ainda
mais quando a banda de frequência é estreita. Como forma de superar essas limitações,
as modulações candidatas à 5G estão sendo estudadas a fim de cumprir os requisitos dos
Releases 15 e 16 do 3GPP.

2.1.2 F-OFDM

A modulação F-OFDM torna-se uma das modulações candidatas à 5G devido
suas vantagens sobre a modulação OFDM, como a operação em modo assíncrono e baixa
emissão fora da banda, podendo ser descrita como uma modulação multiportadora com
“janelas” no domínio do frequência, em que a largura dessa “janela” é a largura de banda
do filtro aplicada em toda a sub-banda, de acordo com [66].

O funcionamento da modulação F-OFDM está ilustrado na Figura 2.10, onde
no lado do transmissor ocorre a divisão de todas as subportadoras da largura de banda
gerando as sub-bandas 1, 2 e 3, aplicando-as ao filtro após a inserção do CP. Esse filtro
consiste em suprimir a interferência entre as sub-bandas e a ortogonalidade no domínio
do tempo, bem como reduzir a banda de guarda entre as sub-bandas proporcionando uma
otimização do espectro em uso, conforme [26].

A diferença entre os diagramas de blocos das Figuras 2.6 e 2.10 está na inserção
do filtro na modulação e demodulação na F-OFDM, o que a torna uma evolução originária
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Figura 2.10: Transmissão e Recepção da F-OFDM, de [34].

da OFDM. Ainda, a modulação F-OFDM consegue utilizar os 10% de banda de guarda
consumidos pela OFDM, conforme [15] e [66].

Complementando, Abinader et al. [7] cita que na F-OFDM a sincronização
das subportadoras pode ser relaxada, podendo a transmissão entre as sub-bandas ser
assíncronas. Ademais, com os filtros adequadamente configurados a OoBE é atenuada,
tendo a eficiência espectral melhorada, proporcionando diminuições no consumo da
banda de guarda. Soma-se ainda, à baixa complexidade de implementação e custo.

De acordo com [47], o sinal da modulação F-OFDM é composto por blo-
cos (sub-bandas) de k subsímbolos OFDM, de comprimento M + Lcp, sendo Lcp o
tamanho do CP e M a quantidade de subportadoras. Esses blocos são aplicados ao
filtro fi, no domínio do tempo, de comprimento L para cada sub-banda i, para k ∈
[−Lcp,K ·M+(K−1) ·Lcp +L−2], é formulado por:

SF−OFDM[k] =
B

∑
i=1
·

K−1

∑
n=0
·

L−1

∑
l=0
·

M−1

∑
m=0

ci
m,n · e j· 2π(k−l−n·Lcp)·m

M · fi [l] (2-5)

Onde, ci
m,n é o valor complexo do símbolo de uma subportadora m, n o subsím-

bolo, i o índice da sub-banda e B a quantidade de sub-bandas do sinal F-OFDM.
A configuração do filtro utilizado pela modulação F-OFDM é de muita impor-
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tância, uma vez que seus parâmetros podem aumentar tanto o uso do espectro quanto
as emissões fora da banda. Na maioria dos trabalhos pesquisados, o tamanho do filtro
é configurado pelo valor da metade da duração do símbolo para que se tenha uma boa
localização da frequência, baixa ISI, ICI e OoBE, conforme [34].

Em complemento, Gerzaguet et al. [33] revela que o intervalo de transição entre
as sub-bandas consecutivas, resultante dos filtros, tem a mesma função do intervalo de
guarda, protegendo os símbolos transmitidos.

Abdoli et al. [7] citam que é possível a configuração do filtro de forma apro-
priada que exclui o prefixo cíclico da OFDM a fim de permitir o estreitamento entre as
frequências das subportadoras, mantendo ISI dentro de um limite aceitável e melhorando
a eficiência espectral. O filtro tem característica assíncrona na IFFT que modela o espec-
tro em cada transmissor para a eliminação de vazamento do lóbulo lateral e um banco de
filtros no receptor para rejeição de interferência entre usuários. Ainda, Abdoli et al. [7] e
Zhang et al. [65] apontam uma compensação de energia em cada sinal da sub-banda para
auxiliar a resposta de cada filtro na ausência do CP.

Os trabalhos de [7], [26], [47] e [65] apontam que a modulação F-OFDM é muito
promissora para a tecnologia 5G, uma vez que satisfaz os atributos mínimos exigidos
pelos Releases 15 e 16 do 3GPP.

2.1.3 UFMC

A ideia original da modulação UFMC é aplicar um filtro em cada subportadora
adjacente nas sub-bandas, ou seja, caso uma sub-banda tenha 12 subportadoras é possível
aplicar um filtro distinto para cada uma dessas subportadoras, diferente do que ocorre
com a modulação F-OFDM que aplica o mesmo filtro em todas as subportadoras em cada
sub-banda, conforme [63].

De acordo com [23] e [63], pelo fato da modulação UFMC não empregar o CP
para eliminar a ISI, indiretamente melhora a SE da transmissão e efetivamente otimiza o
uso do espectro alocado. Conforme [41] e [56], a modulação UFMC tem como objetivo
melhorar os efeitos da ISI, ICI e OoBE no cenário de transmissão assíncrona, combinando
um eficiente pós-filtro em um grupo de subportadoras no domínio da frequência, quando
comparada com as modulações OFDM e F-OFDM.

A Figura 2.11 retrata a filtragem distinta de cada subportadora da sub-banda
1 no lado do transmissor, onde em uma transmissão de múltiplas subportadoras, tendo
um número total de N subportadoras, é dividida em B sub-bandas constituídas de várias
subportadoras consecutivas, ou seja, cada sub-banda possuirá K = N

B subportadoras.
Existem várias maneiras de dividir as subportadoras para cada sub-banda, seja pela
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distribuição média ou aleatória, porém, normalmente cada sub-banda contém igualmente
a quantidade de subportadoras.

Figura 2.11: Transmissão e Recepção da UFMC, de [34].

Schaich et al. [56] destacam que esse atributo, descrito no parágrafo anterior,
permite que a UFMC seja utilizada em esquemas de modulação adaptativos, podendo ser
ajustada a diferentes aspectos da comunicação, como: tempo de atraso, efeito Doppler e
perfil do usuário. Além disso, o autor afirma que a UFMC é a modulação com maior
flexibilidade e eficiência energética, indicada para ambientes ultra densos quando se
compara com a OFDM e FBMC, tendo a ISI bastante diminuída.

De acordo com [44], a UFMC torna-se adequada para ambientes onde coexistem
mais de uma tecnologia na mesma banda de operação, devido a eficiência dos filtros
que proporciona uma localização espectral melhor que a OFDM e F-OFDM, tendo seu
pulso maior robustez à ICI, somada à baixa OoBE e, consequentemente, baixo Adjacent
Channel Leakage – ACL. Dessa forma, torna-se adequada na comunicação em “rajadas”
(short burst). Em complemento, Le et al. [43] comentam que a modulação UFMC não
requer o CP, porém utiliza-se de preenchimento de zeros (zero padding) que resulta em
uma melhoria da SE.

2.1.4 FBMC

O conceito principal da modulação FBMC está na divisão da largura de banda
em subportadoras, filtrando-as a fim de alcançar menor OoBE, melhorando assim a
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eficiência espectral. Ainda, a modulação FBMC foi proposta pela primeira vez em 1967,
sendo uma técnica de modulação multiportadora em que a ortogonalidade entre todas as
subportadoras não é estritamente mantida, conforme [34].

De acordo com [23], a modulação FBMC usa um filtro eficiente para cada
subportadora proporcionando boa localização espectral no domínio do tempo e menor
emissão fora da banda. Ainda, possui a possibilidade de operar com o relaxamento da
ortogonalidade entre as subportadoras com menor degradação de desempenho, tornando-
se uma das principais vantagens para o cenário do 5G.

Conforme [33], a forma de onda da modulação FBMC consiste em um conjunto
de dados paralelos que são transmitidos por meio de um banco de filtros modulados.
O filtro protótipo, parametrizado pelo fator de sobreposição K, pode ser escolhido para
proporcionar um baixo ACL, consequentemente, produzindo menor OoBE. Há dois
modos de operação da modulação FBMC: Filtered Multi Tone – FMT e Orthogonal

Quadrature Amplitude Modulation – OQAM. O modo FMT garante a ortogonalidade
entre as subportadoras reduzindo suas sobreposições no domínio da frequência, dessa
forma a SE atinge o mesmo valor da modulação OFDM. O modo OQAM opera com base
nos símbolos QAM, cuja fase e componentes de quadratura são escalonados pela metade
do período do símbolo.

A Figura 2.12(a) retrata o modo FMT e a Figura 2.12(b) o modo OQAM, da
modulação FBMC, onde R representa a taxa do sinal transmitido, G a largura de banda,
T o período do sinal e K o fator referente ao filtro aplicado.

(a) FMT/FBMC

(b) OQAM/FBMC

Figura 2.12: Modos de Operação da FBMC, de [39].

Conforme [49], pelo fato do modo FMT se utilizar de maior largura de banda
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devido à introdução de intervalo de guarda entre as subportadoras adjacentes, o modo
OQAM se torna mais favorável aos requisitos da 5G satisfazendo os requisitos mínimos
dos Releases 15 e 16 do 3GPP, uma vez que permite a sobreposição entre as bandas
adjacentes, economizando o uso do espectro, ou seja, consegue ocupar metade da largura
da banda disponível em relação ao modo FMT.

De acordo com [28] e [41], na modulação FBMC cada subportadora é filtrada in-
dividualmente por um filtro muito estreito que, após a implementação do primeiro filtro,
este se torna o filtro protótipo e que os demais serão projetados para cada subportadora
com base no primeiro, ocorrendo a diminuição considerável da OoBE devido à modela-
gem dos filtros de pulso em vez de uma “janela” retangular.

A Figura 2.13 ilustra o sistema de comunicação da modulação FBMC/OQAM,
onde, no lado transmissor, a entrada dos símbolos complexos são descritos como:

xk(m) = ak(m)+ jbk(m) (2-6)

Onde ak(m) e bk(m) são as partes reais e imaginárias, respectivamente, do m-
ésimo símbolo da subportadora K. Os componentes em fase e quadratura são escalonados
no domínio do tempo por T

2 , onde T é o período do símbolo. Na transmissão, os
símbolos passam através do banco de filtros sendo modulados em K subportadoras com
espaçamento de 1

T . Então, o sinal modulado OQAM/FBMC é definido por:

s(t) =
K−1

∑
k=0

∞

∑
m=−∞

[ak(m)h(t−mT )+ jbk(m)h(t−mT − T
2
]e jkϕt (2-7)

No lado do receptor, o sinal recebido r(t) é decomposto por meio dos filtros para
todas as K subportadoras, tendo a amostra do sinal o período T e os símbolos gerados
por:

x̂k(m) = âk(m)+ jb̂k(m) (2-8)

Onde âk(m) e b̂k(m) são as partes reais e imaginárias do m-ésimo símbolo da
subportadora k, respectivamente.

Portanto, tanto [28], [40], [41], [49] e [54] enfatizam que a principal caracte-
rística da modulação FBMC está na composição do filtros aplicados nas subportadoras,
alcançando a baixa OoBE e ACL, conforme mostra na Figura 2.14.

De acordo com [23] e [27], a modulação FBMC é ineficaz na comunicação de
dados por “rajada” (short burst) devido o processo de filtragem linear envolvido, pois
há um delay para que os filtros consigam atuar de forma eficaz, portanto, em um curto
período de tempo em que não está transmitindo pacotes, a eficiência da transmissão é
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Figura 2.13: Transmissão e Recepção da FBMC, de [34].

Figura 2.14: Geração de Símbolo na FBMC, de [49].

reduzida.
Vale mencionar que performance da modulação FBMC degrada ainda mais

quando os pacotes consomem o mesmo tempo de atraso (delay) dos filtros para serem
transmitidos, prejudicando cerca de 50% sua eficiência. Nesse mesmo contexto, para
sistema multiusuários (multi-user), que demandam grande volume de subportadoras,
os bancos de filtros não conseguem processar satisfatoriamente os símbolos reais e
imaginários, gerando alta ICI e, por consequência, um aumento considerável da OoBE
e ACL, conforme [28] e [39].

2.1.5 Comparações das Modulações

Diante o exposto e tomando-se o objeto desse trabalho, faz-se necessário a
comparação entre as modulações apresentadas a fim de identificar as vantagens que
contribuem para a coexistência entre o LTE-U e o Wi-Fi. Nesse sentido, emissão fora



2.2 Técnicas de Coexistência do LTE-U 45

da banda e o vazamento de lóbulos secundários no canal adjacente são características
importantes que influenciam na interferência entre os sinais que coexistem no mesmo
canal.

Por meio dos principais trabalhos de [27],[28] [33], [35], [40], [43], [44] e [56]
é possível realizar as seguintes comparações entre as modulações candidatas à 5G:

a) OFDM vs F-OFDM: a modulação OFDM possui alta OoBE e ACL em relação a
F-OFDM devido à formação de seu sinal consumir uma alta PAPR, reduzindo sua
eficiência e desempenho que contribuem para a interferência entre sinais em um
mesmo canal de operação.

b) F-OFDM vs UFMC: a modulação F-OFDM por se utilizar de um filtro para as sub-
bandas consegue relaxar a ortogonalidade entre as subportadoras, alcançando baixa
OoBE e ACL. Essa sobreposição das subportadoras gera um aumento aceitável da
ISI e da ICI, embora mantendo boa localização espectral no domínio da frequência.
Por outro lado, a modulação UFMC aplica o filtro em cada subportadora indepen-
dentemente em cada sub-banda ou aplicada para um grupo de subportadoras, con-
seguindo atingir melhor nível de OoBE e ACL que a F-OFDM. Ainda, é possível
configurar diferentes filtros conforme a necessidade do serviço a ser empregado.

c) UFMC vs FBMC: a modulação FBMC apresenta para sistemas de monousuário
(single-user) uma SE e OoBE melhor que a UFMC, porém, quando se trata de apli-
cação para multiusuários (multi-user) sua eficiência espectral reduz bastante devido
sua complexidade de funcionamento, pois seus filtros não conseguem manter a sin-
cronização das subportadoras diminuindo seu rendimento e acarretando aumento
da ICI e OoBE.

Diante o exposto, a Tabela 2.1 apresenta de forma resumida as principais carac-
terísticas das modulações candidatas à 5G que se aplicam para o estudo da coexistência
entre o LTE-U e o Wi-Fi.

2.2 Técnicas de Coexistência do LTE-U

Essa seção irá descrever o modo de funcionamento das técnicas de coexistência
ABS, LBT e LASI, que são combinadas ao LTE-U para a coexistência com o Wi-Fi.

2.2.1 Almost Blank Subframe

O ABS está definido no Release 10 do 3GPP, no contexto da Hetergeneous Nets –
LTE HetNets, redes heterogêneas compostas por células LTE de diferentes tamanhos: ma-

cro, micro, pico e femtocells, conforme [1]. Desse modo, aplicável no compartilhamento
do espectro entre as transmissões dessas diferentes células.
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Tabela 2.1: Quadro Comparativo das Modulações à 5G, do autor.

Característica OFDM F-OFDM UFMC FBMC

Codificação QAM QAM QAM OQAM

Filtro por
Sub-banda Não Sim Sim Não

OoBE Muito Alta Baixa Baixa Muito Baixa

CP Sim Sim Não Não

ISI Alta Baixa Muito Baixa Baixa

SE Muito Baixa Baixa Muito Alta Alta

ACL Muito Alta Baixa Baixa Muito Baixa

Granularidade
do
Filtro

Toda
a

Banda
Sub-banda

Sub-banda
e

Subportadora
Subportadora

Outras
Estrutura
Simples

Estrutura
Simples

Assíncrona
e

Baixa Latência

Assíncrona
e de

Complexa
Implementação

Abinader et al. [8] afirmam que um dos caminhos para o aprimoramento no
compartilhamento do espectro é evitar o seu uso de forma simultânea. Todavia, se assumir
que o Clear Channel Assessment – CCA, implementado pelo Distributed Coordenate

Function – DCF, que é um mecanismo não colaborativo, ou seja, por si próprio tenta
facilitar a coexistência entre os sinais, deverá, necessariamente, haver uma técnica de
compartilhamento do tempo de transmissão.

A Figura 2.15 retrata como a transmissão de dados entre um eNodeB e uma small

cell ocorre utilizando-se do ABS no domínio do tempo, restringindo-se a apenas alguns
subframes. Sendo assim, uma small cell pode transmitir nas subestruturas restantes cha-
madas de subframes, sofrendo muito pouca interferência. Esses subframes são chamados
de Almost Blank Subframe. A interferência pode não necessariamente ser nula, pois há a
possibilidade de uma célula principal transmitir sinalização e/ou controle, por exemplo.

A afirmação de Zhanf et al. [67] apresentam que outras tecnologias, como
o Wi-Fi, podem explorar os intervalos de tempo correspondentes aos subframes “em
branco” para transmitir seus dados. É importante notar que a técnica ABS não realiza
qualquer sensoriamento ou “escuta” do canal, portanto essa solução torna-se compatível
com os regulamentos europeus e japoneses. Ainda, as células envolvidas precisam trocar
mensagens para coordenar o agendamento do ABS em uma determinada área, assim
sendo, mensagens de sinalização são trocadas através da interface X2, que é obrigatória
nas células LTE para fins de controle e sinalização.
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Figura 2.15: Estrutura eNodeB, de [67].

Inicialmente, a técnica ABS foi projetada para trabalhar no espectro licenciado
por causa das HetNets, sendo assim, há uma necessidade de adaptá-lo no cenário não
licenciado e se destaca pela sua importância, haja vista a motivação de sua modelagem.
Ainda, países como EUA, China e a Coréia do Sul há limites máximos de duração da
transmissão de uma small cell quando utiliza-se o espectro não licenciado, conforme [62]
e [67].

Neste trabalho, o ABS foi modelado para utilizar-se de cinco subframes “em
branco” de cada frame do LTE-U, a fim de melhorar o tráfego Wi-Fi na operação em
espectro não licenciado. Vale mencionar que essa utilização da técnica de coexistência
ABS pelo LTE-U independe de coordenação prévia com o Wi-Fi.

2.2.2 Listen Before Talking

A técnica LBT está padronizada nas legislações da Europa e do Japão, de acordo
com [8], [55], [60] e [67], bem como delineada no Release 13 do 3GPP, conforme [2].

De acordo com [42], o LBT emprega um mecanismo de “escuta” do canal antes
da transmissão para avaliá-lo, utilizando o CCA quando opera em bandas não licenciadas,
podendo ser implementado por dois mecanismos:

• Baseado em quadro - Um equipamento verifica o estado do canal durante o tempo
de observação do CCA. Se o canal está ocioso, o equipamento transmite os dados
durante o tempo dessa ocupação, Channel Occupancy Time – COT.

• Baseado em carga - Um equipamento verifica o estado do canal durante a observa-
ção do CCA. Se o canal estiver ocioso, o equipamento transmitirá dados durante o
COT. Caso contrário, o equipamento deve executar uma verificação CCA estendida,
durante um tempo aleatório.

Tanto [42] quanto [64] citam o funcionamento do LBT usando o mecanismo de
quadro, ao invés de carga, tendo em vista suas análises de comportamento em que sua
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aplicação no LTE-U é mais adequada.
A Figura 2.16 retrata o comportamento do mecanismo LBT que, segundo [8],

consiste na avaliação do canal por meio da detecção de energia eletromagnética, antes de
iniciar a transmissão. Conforme [67], essa técnica reduz a probabilidade de colisão dos
dados com outros dispositivos operando na mesma frequência e demais características.

Abinader et al. [8] retratam que a tecnologia LTE-U não possui mecanismo
próprio de coexistência como a tecnologia Wi-Fi, portanto, essa função está associada
ao DCF que opera na camada MAC, sendo baseada no conceito do CSMA-CA.

Figura 2.16: Funcionamento do LBT, adaptado de [64].

Conforme [2], o Release 13 estabelece um intervalo de nível de potência, entre
-62dBm a -82dBm, ou seja, caso o canal apresente uma potência inferior a -62dBm e
superior a -82dBm ocorrerá o defer time e uma janela de contenção Contention Window

– CW será fixada com valor aleatório e variando de acordo com certa quantidade de
time slot, tendo o defer time um tempo mínimo entre tentativas de acesso ao canal via
procedimento CCA.

O escopo desse trabalho abrange a coexistência do LTE-U e Wi-Fi operando o
canal de forma simultânea, não combinando a técnica de coexistência LBT com o LTE-
U por entender que seu funcionamento se baseia na divisão de tempo no uso do canal,
compartilhando-o de maneira alternada, porém as características de sensibilidade de
“escuta” do canal poderão auxiliar na implementação da técnica proposta de coexistência
RABS.

2.2.3 Low Amplitude Stream Injection

Criado e implementada por Sun et al. [58], a técnica de coexistência LASI
opera em conjunto com o algoritmo CTCA, o qual é um método para auxiliar na
recuperação dos dados perdidos pela interferência entre o Wi-Fi e o LTE-U quando
alocam simultaneamente o mesmo canal no domínio do tempo.

Teoricamente a LASI pode aumentar a eficiência de utilização do canal, espe-
cialmente nas aplicações em cenários densos, pois há grande probabilidade do LTE-U e
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Wi-Fi alocarem o mesmo canal no espectro não licenciado. Dessa forma, diferencia-se do
LTE–DC e LTE–LAA, pois estes são mecanismos que operam no compartilhamento de
espectro por meio da divisão de tempo (TDMA-like).

A técnica LASI consiste na desativação das subportadoras do Wi-Fi quando o
LTE-U passa a utilizar o mesmo canal, a fim de proporcionar a operação simultânea,
tendo o algoritmo CTCA a função de recuperar os dados corrompidos/perdidos desse
conflito. Porém, como o processo de desabilitar subportadoras é de difícil implementação,
o autor optou por diminuir a amplitude do sinal Wi-Fi quando houver o uso simultâneo do
canal. A atenuação desse sinal ocorre tomando-se o valor de 63% da segunda amplitude
mais baixa do sinal com 8% da maior amplitude. A Figura 2.17 ilustra o resultado desse
processo.

Figura 2.17: Método de Operação da LASI, de [58].

De acordo com [58], é necessária a troca de informações entre o AP e a BS
para que técnica LASI tenha o desempenho esperado. Na prática, essa coordenação entre
LTE-U e Wi-Fi torna-se incompatível nos equipamentos atuais devido a inexistência de
mecanismo para esse fim nos AP. Ademais, como o autor não apresenta o comportamento
do tráfego Wi-Fi ao diminuir sua intensidade de transmissão, é improvável afirmar que
não ocorreu prejuízo a este tráfego. Ainda, não utilizou na configuração do LTE-U o
mecanismo adaptativo de esquema de modulação, fixando-o em 256-QAM.



CAPÍTULO 3
Trabalhos Relacionados

Neste capítulo serão apresentados os principais trabalhos relacionados sobre as
modulações candidatas à 5G, bem como as técnicas de coexistência entre o LTE e Wi-Fi,
no espectro não licenciado, dividindo-se em duas seções.

3.1 Modulações Candidatas

Farhang-Boroujeny [28] descreveram a comparação entre OFDM versus FBMC
concluindo que, embora a OFDM possua menor complexidade e robustez ao desloca-
mento de tempo, a FBMC oferece mais vantagens que desvantagens sobre a modulação
OFDM, de tal forma que o autor incentiva a utilização da FBMC em cenários cognitivos
e uso em uplink.

Abdoli et al. [7] realizaram os testes aplicando essas modulações nas especifi-
cações do LTE, utilizando-se somente 3 Resource Blocks – RB com o usuários móvel a
3Km/h, omitindo a distância entre o usuário móvel e a estação base. Em sua conclusão,
considerou a modulação F-OFDM superior que a OFDM no cenário proposto.

Hu et al. [35] avaliaram a SINR da comunicação M2M coexistindo com o tráfego
de voz e dados modulando-o em OFDM e F-OFDM, em uma simulação similar à estrutura
do LTE. O autor compara os resultados obtidos e considera a utilização da F-OFDM
devido à diminuições das distorções, em comparação com a modulação OFDM.

Liu et al. [44] realizaram uma comparação entre as modulações candidatas a
serem empregadas na 5G, como a UFMC e FBMC. As avaliações da eficiência espectral,
densidade de potência e a taxa de potência entre pico e média são realizadas sob as
condições realistas de um canal. Verificam-se os benefícios de cada modulação, bem
como as características de melhoria a serem adotadas, tendo a FBMC obtido vantagem
sobre a UFMC.

Eeckhaute1 et al. [27] fizeram comparações entre as modulações FBMC, UFMC,
Generalized Frequency Division Multiplexing – GFDM e RB-F-OFDM com a OFDM,
tendo a FBMC apresentado melhor eficiência espectral, mas com desvantagem em MIMO
e “rajadas” curtas de dados, enquanto que a GFDM obteve melhores índices que as
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demais. Tanto a RB-F-OFDM quanto a UFMC apresentaram desempenho satisfatório
sendo mais prováveis de serem utilizadas pela compatibilidade com os sistemas legados
da modulação OFDM.

Gerzaguet et al. [33] expõem o desafio da heterogeneidade que a tecnologia 5G
irá enfrentar em termos de serviços e requisitos. Para tanto, o uso flexível do espectro não
contíguo torna-se presente. Comparam as modulações candidatas para a operação da 5G,
entre elas: OFDM, UFMC, FBMC e GFDM, avaliando a eficiência espectral, densidade
espectral de potência, a relação de potência média de pico entre outras. Tendo em sua
avaliação a UFMC e FBMC obtido resultados mais satisfatórios que as demais.

Kishore et al. [41] mostram que a OFDM utiliza um filtro retangular para
todas as subportadoras enquanto que a FBMC usa um filtro para cada subportadora,
proporcionando uma alta eficiência espectral para FBMC em relação à OFDM, uma vez
que o CP não é utilizado. Sobretudo, a FBMC exige alta complexidade computacional
devido a utilização de filtros em todas as subportadoras. O autor não recomenda a
operação da FBMC em ambientes densos, devido esta modulação se adaptar melhor a
transmissões monousuário, apresentando baixa eficiência nas transmissões multiusuários.

Di Stasio et al. [26] realizaram a comparação entre a OFDM, F-OFDM e w-
OFDM, resultando que a OFDM tem melhor performance com esquemas de modulação
de 16-QAM que as demais, enquanto que para esquemas de modulação de 256-QAM as
modulações w-OFDM e F-OFDM conseguem valores similares.

Almeida et al. [23] compararam as modulações OFDM, UFMC, FBMC e GFDM
baseando-se nas características da 5G no cenário de IoT. Em seus experimentos, a FBMC
revelou melhor desempenho por possuir menor degradação que as demais modulações.
Entretanto, a modulação UFMC apresentou vantagens sobre os dispositivos que neces-
sitam de sincronização, enquanto que a GFDM torna-se mais flexível com o uso de CP.
Contudo, o autor não seleciona qual a modulação mais indicada, mas sim, revela suas
vantagens e desvantagens na aplicação do cenário de IoT.

Hammoodi et al. [34] examinaram mais de setenta artigos científicos publicados
entre 2010 e 2018 acerca dessas comparações e concluiu que as modulações F-OFDM
e UFMC possuem menor complexidade de implementação quando comparadas com a
FBMC e a GFDM. Por fim, identificou que a UFMC, quando modulada em cenários que
exigem compartilhamento do espectro, ou seja, coexistência, possui melhor desempenho
que a F-OFDM e GFDM.

Conforme [21] e [57] e grande parte dos artigos acima, trazem em suas avaliações
parâmetros como SNR e BER além das descrições e características sobre o funcionamento
de cada modulação apresentada.
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3.2 Técnicas de Coexistência

O estudo sobre técnicas de coexistência em espectro não licenciado tem sido alvo
de pesquisa desde 2014, como se observa nas Releases 13 e 14 do 3GPP e, atualmente,
pelos trabalhos da Qualcomm [30], Nokia [32] e MulteFire Alliance [48]. Importante
mencionar que as técnicas de coexistência ABS e LBT foram propostas nas Releases

10 [1] e 13 [2] do 3GPP, respectivamente, enquanto que a Carrier-Sensing Adaptive

Transmission – CSAT foi introduzida pela Qualcomm [52].
Ko et al. [42] abordam a técnica LBT que consiste no uso do canal quando este

estiver ocioso, para tanto, realiza uma “escuta” do canal antes de iniciar a transmissão a
fim de garantir que a transmissão do sinal LTE-U estará livre de interferência do sinal
Wi-Fi. O autor propõe a técnica Fair–LBT que atua nesses períodos de ociosidade (idles)
do Wi-Fi para proporcionar ao seu tráfego melhor rendimento. Esse período de idle do
canal é baseado em um modelo analítico da taxa de transferência por meio da cadeia de
Markov.

Cui et al. [20] e Huang et al. [36] descrevem as técnicas de coexistência LBT,
ABS e CSAT, considerando a coexistência entre LTE-U e Wi-Fi. Ambos explicam que a
técnica ABS permite o Wi-Fi acessar o canal livre de interferência durante uma pequena
“janela” de tempo proporcionada pelos subframes “em branco”. Com relação ao CSAT
empregado no LTE-U, o autor descreve como sendo uma técnica de coexistência que
analisa a duração média que o Wi-Fi ocupa o canal. Com base nesse período o LTE-U
poderá ocupar o canal, pois consegue identificar o período em que o Wi-Fi não estará
utilizando-o. Por último, aborda uma estratégia de uso compartilhado do canal por meio
da Radio Access Technology – RAT, que consiste na coordenação entre os equipamentos
do LTE-U e Wi-Fi que irão transmitir no canal.

Sun et al. [58] apresentam a técnica LASI que consiste na injeção de stream nas
subportadoras do sinal Wi-Fi a fim de diminuir a amplitude do sinal consideravelmente,
uma vez que o processo de desabilitar as portadoras na transmissão do Wi-Fi torna-se
impraticável. Ainda, propõe o uso do algoritmo Conflict-Tolerant Channel Allocation –
CTCA em conjunto com a LASI, para auxiliar na recuperação da informação perdida pelo
Wi-Fi. É necessário em sua aplicação a coordenação entre o LTE-U e Wi-Fi.

Wang et al. [61] expõem uma análise sobre a vazão (throughput) na coexistência
razoável da tecnologia Wi-Fi e LTE-U, trazendo uma série de testes matemáticos usando
geometria estocástica para o desenvolvimento de um framework para o multi-radio (multi-

RAT) de redes heterogêneas. Usa o ALOHA-Like como estratégia no desempenho de
detecção da portadora e da energia antes da transmissão. No cenário criado, analisa
assintoticamente o rendimento espacial quando se aproxima do infinito, otimizando a
probabilidade de retenção dos nós na rede LTE-U, para maximizar a taxa de transferência
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espacial ponderada, entre as duas redes.
Abinader et al. [8] explicam a coexistência das tecnologias LTE-U e Wi-Fi,

operando em 5GHz, ou seja, na banda de uso da indústria, ciência e saúde. Propõe a
técnica de coexistência LTE Blank Subframes, bastante similar à técnica ABS diferindo-
se pela alocação dinâmica da quantidade de subframes “em branco”, podendo alocar
quantidades diferentes em uma transmissão LTE-U com base na performance do tráfego
Wi-Fi. O autor propõe outra técnica, a Wake-up for Blank Subframe, onde apenas discorre
teoricamente sua operação, consistindo em um facilitador da coexistência, porém não
implementa e tampouco simula.

Tariq et al [60] implementou o cenário de uma small cell do LTE-U coexistindo
com o IEEE 802.11a do Wi-Fi em espectro não licenciado, utilizando MIMO e alterando
o número de antenas para identificar as melhorias para o tráfego Wi-Fi.

Bocanegra et al. [13] implementaram o LTE-U coexistindo com o Wi-Fi
802.11ac utilizando a técnica de coexistência ABS. Ainda, o autor propõe um algoritmo
em que o nó mais distante possa realizar uma transmissão direta ao nó mais próximo,
tornando-o um re-transmissor do sinal. Vale mencionar que o autor configurou em 20MHz
a largura de banda para o IEEE 802.11ac do Wi-Fi.

Bajracharya et al. [11], Chen et al. [16], Wang et al. [62] e Zinno et al. [67] apre-
sentaram uma pesquisa sobre as técnicas de coexistência entre LTE e Wi-Fi, em espectro
não licenciado, trazendo em seus textos as técnicas mais empregadas nas simulações,
como a LBT, ABS e CSAT. Apresentam também outras técnicas advindas de pequenas
modificações e/ou alterações das técnicas ABS e LBT.

3.3 Considerações

Dos trabalhos abordados neste trabalho, tanto a respeito da coexistência entre
LTE-U e Wi-Fi quanto das comparações entre as modulações candidatas à 5G, importante
observar os seguintes pontos:

I. Das modulações candidatas à 5G aplicadas no LTE-U:

a) Os parâmetros das avaliações foram obtidos, em grande parte, somente nos
blocos de modulação/transmissão e recepção/demodulação, ou seja, o sinal
gerado não foi aplicado na camada física da estrutura do Evolved Universal

Terrestrial Radio Access Network – E-UTRAN.
b) Os desempenhos das comparações sobres as modulações candidatas foram

comparados com a modulação OFDM, utilizando-se de um canal livre de
interferência.
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c) Importante mencionar que as comparações das modulações candidatas à 5G
não foram avaliados em um cenário de compartilhamento de canal e tampouco
uma avaliação sobre o desempenho de cada uma delas nesse tipo de emprego.

II. Das técnicas de coexistências aplicadas nas modulações do LTE-U:

a) As técnicas LBT, Fair-LBT, ALOHA-Like e CSAT trabalham similarmente ao
mecanismo CSMA-CA do padrão Wi-Fi, não considerando o uso simultâneo
do canal pelo LTE-U e Wi-Fi. Essas técnicas podem prejudicar o tráfego Wi-Fi
em cenário densos, uma vez que o LTE-U tendo ocupado o canal livre e com
muito tráfego o Wi-Fi poderá não conseguir ocupá-lo por meio do CSMA-CA
e, por conseguinte, reiniciar todo o processo de acesso ao meio.

b) A técnica de coexistência RAT, baseada no hardware de transmissão, necessita
que os equipamentos envolvidos no compartilhamento do canal tenham uma
interface para que o mecanismo de acesso ao meio promova o uso alternado
do canal. Essa estratégia torna-se inviável para tecnologias diferentes, como é
o caso do LTE-U e Wi-Fi devido à inexistência de interface para esse fim.

c) A técnica LASI consiste na diminuição de potência do sinal Wi-Fi quando
ocorrer a disputa do canal, sendo empregada em conjunto com o algoritmo
CTCA para recuperação de pacotes em conflito com o LTE-U. A diminuição
da potência do sinal Wi-Fi torna-se um risco ao seu tráfego, uma vez que
sua potência de 50mW (17dBm) é muito inferior à do LTE-U sendo mais
suscetível à interferência. Outra desvantagem encontra-se na necessidade de
coordenação entre a estação base e o ponto de acesso para que a diminuição
de potência do sinal Wi-Fi possa ocorrer. Tal procedimento na prática torna-se
inviável, devido os pontos de acesso não possuírem mecanismos embarcados
para tal coordenação.

d) A técnica ABS permite a utilização do canal de forma simultânea para o LTE-
U e Wi-Fi, não exigindo nenhuma “escuta” do canal e tampouco coordenação
entre a estação base e o ponto de acesso. Ela se destaca entre as demais
pela possibilidade de coexistência simultânea do canal independente de idles

de transmissão do Wi-Fi devido os subframes “em branco”, como também
por não precisar de coordenação com o Wi-Fi. Porém não se torna escalável
à medida que o cenário torna-se denso por não oferecer maior número de
subframes “em branco”.

e) Os estudos e as simulações sobre as técnicas de coexistência foram realizados
com o LTE-U empregando a modulação OFDM sob a estrutura da camada
física do E-UTRAN, de acordo com os Relases 10 e 13 do 3GPP, avaliando
somente o tráfego Wi-Fi omitindo o desempenho do tráfego LTE-U, em sua
grande maioria. Ainda, não foram realizadas simulações e estudos com o
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emprego das modulações candidatas à 5G.

A Tabela 3.1 relaciona os trabalhos apresentados sobre as comparações das mo-
dulações candidatas à 5G, bem como as técnicas de coexistência. A coluna Implementa-
ção no E-UTRAN traz dois valores possíveis: sim ou não. O primeiro demonstra que a
pesquisa utilizou-se de pelo menos da estrutura física do LTE entre o Evolved Node B –
eNodeB e o User Equipament – UE. O segundo valor mostra que a simulação foi aplicada
somente nos blocos de modulação/transmissão, canal, recepção/demodulação.

Tabela 3.1: Abordagem dos Trabalhos Relacionados

Trabalhos
Modulação

LTE
Tec. de

Coexistência
Implementação
no E-UTRAN

Abdoli et al. [7] OFDM/F-OFDM - Sim

Abinader et al. [8] OFDM LBT Sim

Bocanegra et al. [13] OFDM ABS Sim

Cui et al. [20] OFDM LBT/ABS/CSAT Sim

Almeida et al. [23] OFDM/F-OFDM/FMBC - Não

Di Stasio et al. [26] OFDM/F-OFDM - Não

Eeckhaute et al. [27] F-OFDM/UFMC/FMBC - Não

Farhang-Boroujeny [28] OFDM/FMBC - Não

Gerzaguet et al. [33] OFDM/UFMC/FMBC - Não

Hu e Harmada [35] OFDM/F-OFDM - Não

Huang et al. [36] OFDM LBT/ABS/RAT Sim

Kishore et al. [41] OFDM/UFMC/FBMC - Não

Ko et al. [42] OFDM LBT Sim

Liu et al. [44] UFMC/FBMC - Não

Sun et al. [58] OFDM LBT/LASI Sim

Wang et al [61] OFDM ALOHA-Like Sim

Diante o exposto e considerando as vantagens e desvantagens de cada técnica
de coexistência, tendo como pressuposto a operação simultânea entre o LTE-U e Wi-
Fi, este trabalho propõe duas técnicas de coexistência, a LAS e RABS, procedentes das
características da LASI e ABS.

Dessa forma, a proposta da técnica de coexistência LAS irá atuar na atenuação do
sinal LTE-U com vistas ao limite de potência do sinal permitido no cenário não licenciado
definido pela FCC, conforme [29], avaliando se não haverá perdas significativas ao tráfego
LTE-U e, consequentemente, melhoria para o tráfego Wi-Fi. Esse procedimento levará em
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conta as dimensões do cenário e a quantidade de usuários tando do LTE-U quanto do Wi-
Fi. Em complemento, a proposta da técnica de coexistência RABS reúne o princípio da
proposta LAS associada a técnica de coexistência ABS, ou seja, efetua a redução do sinal
LTE-U e insere os subframes “em branco” em seu frame, a fim de proporcionar menor
prejuízo ao tráfego Wi-Fi.

Importante ressaltar que combinar essas técnicas de coexistência com as mo-
dulações candidatas à 5G (F-OFDM/UFMC/FBMC) poderão favorecer tanto o tráfego
LTE-U quanto Wi-Fi, uma vez que tais modulações emitem menor vazão fora da banda
promovendo menor interferência entre os sinais adjacentes.



CAPÍTULO 4
Propostas de Técnicas de Coexistência

Nesse capítulo serão apresentadas as técnicas propostas de coexistência LAS e
RABS, descrevendo o funcionamento e os princípios adotados das demais técnicas de
coexistências, detalhadas na subseção 3.2 do capítulo 3.

4.1 Low Amplitude Signal

A motivação da proposta da técnica LAS parte de duas desvantagens que a
técnica LASI de Sun et al. [58] apresenta, quais sejam, coordenação entre a BS (LTE-
U) e o AP (Wi-Fi) que está na região de coexistência e diminuição da potência do
AP. A coordenação entre a BS e o AP atualmente torna-se impraticável devido os APs
residenciais não possuírem uma interface própria ou sinalização em sua transmissão para
que ocorra essa troca de informações com a BS, além de não garantir a escalabilidade
com uma grande quantidade de APs existentes nas small cells.

Nesse contexto, a Tabela 4.1 apresenta as principais diferenças entre a técnica
proposta LAS e a LASI. A técnica proposta LAS, assim como a LASI, é aplicada no
LTE-U e possui a vantagem de não exigir qualquer tipo de coordenação entre a BS e AP.
A Figura 4.1 apresenta o funcionamento básico da técnica proposta LAS, onde o sinal da
BS é atenuado quando há a presença do sinal Wi-Fi.

Tabela 4.1: Comparação entre as Técnicas LASI e LAS, do autor.

Característica LASI LAS

Aplicação/Implementação LTE-U e Wi-Fi LTE-U
Coordenação Com o Wi-Fi Não Precisa
Atenuação de Potência No AP Na BS
Esquema de Modulação 256-QAM Adaptável

A Figura 4.2 apresenta um estudo empírico sobre o impacto da redução de
potência no sinal do LTE-U de forma a entender melhor qual poderia ser um valor de
potência reduzido para um cenário real de coexistência.
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Figura 4.1: Operação do LTE-U e Wi-Fi c/ LAS, do autor.

A Tabela 4.2 apresenta os dados estratificados da Figura 4.2(a) com as vazões
alcançadas à media que se atenua a potência do LTE-U. Nesse contexto, verifica-se uma
queda da vazão de 35% com a potência de 50mW (17dBm) em relação à potência de
200mW (23dBm). Por outro lado, há uma queda de 8% com a potência de 100mW
(20dBm) em relação à potência de 200mW (23dBm), dessa forma, torna-se possível
atenuar em 3dB, pois a vazão com 23dBm se assemelha bastante com a vazão em 20dBm
quando variando a SINR.

Vale mencionar que a potência máxima de transmissão em espectro não licen-
ciado não poderá ultrapassar os 200mW (23dBm), preconizada pela FCC [29]. Embora
até o presente momento não tenha sido empregada a atenuação de amplitude do sinal
LTE-U por meio da redução de potência no emprego das técnicas de coexistência, para
melhor de nosso conhecimento torna-se a primeira abordagem que leva em consideração
esse aspecto. Importante ressaltar que a potência de transmissão do LTE-U inicia com
valor máximo permitido pela FCC, enquanto que a potência de transmissão do Wi-Fi se
mantém constante em 50mW (17dBm). Ainda, a área de cobertura da small cell, tanto do
LTE-U quanto Wi-Fi, é um fator que possibilita o uso de potência com os valores menores
que o especificado pela FCC.

Tabela 4.2: Vazões Médias da Figura 4.2(a), do autor.

Potência
LTE-U

Vazão
Média (Mbps)

Relação
Percentual

200mW 3,16 100%
100mW 2,88 92%
50mw 2,05 65%
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(a) Vazão c/ Variação de Potência do LTE-U (b) BER c/ Variação de Potência do LTE-U

Figura 4.2: Desempenho do LTE-U c/ Var. de Potência, do autor.

Em complemento, a Figura 4.2(b) mostra o comportamento do BER em relação à
variação de potência do LTE-U. Nesse contexto, verifica-se a maior perda de bits quando
aplicada a potência de 50mW nas transmissões do LTE-U, em relação à aplicação de
potência de 100mW ou 200mW. Vale considerar que essa simulação foi realizada no
cenário mais denso, ou seja, com 60 usuários com um raio de 30m de comprimento, onde
é possível concluir que a redução de potência em 3dB torna-se viável para os tráfegos do
LTE-U e Wi-Fi.

Diante disso e levando em consideração o cenário de uma small cell, foi possível
uma análise para adequar uma determinada potência ao LTE-U sem prejuízo significativo
ao seu tráfego. Portanto, dependendo do número de usuários, da distância entre eles e suas
respectivas fontes de transmissão, tanto do LTE-U quanto do Wi-Fi, a redução da potência
proposta gerou um bom trade-off entre LTE-U e Wi-fi quando avaliando BER, BLER e
Vazão dessas duas tecnologias.

4.2 Reduce Amplitude with Blank Subframes

Nas pesquisas dos trabalhos apresentados sobre coexistência do LTE-U e Wi-Fi,
as técnicas mais utilizadas como ABS e LBT são implementadas no LTE-U por considerar
devido o uso do espectro licenciado de modo secundário/eventual como também pela
robustez da formação do sinal e do seu mecanismo de recuperação da informação. Em
decorrência, as técnicas de coexistência atenuam a eficiência de seu tráfego para favorecer
o tráfego Wi-Fi.

Assim sendo, a aplicação da técnica LAS irá proporcionar menor interferência
ao tráfego Wi-Fi devido a consequente atenuação da OoBE das modulações que operam
no LTE-U, levando em consideração que a potência de transmissão da BS está no limite
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permitido pela FCC [29] e sendo suficiente para abranger os usuários móveis situados
nas small cells. Entretanto, a diminuição da potência de transmissão do LTE-U não irá
oportunizar os slots de tempo necessários para que o mecanismo CSMA-CA do Wi-Fi
possa estabelecer o melhor momento da transmissão do Wi-Fi e, ainda, contribuir para
evitar as colisões.

Nesse sentido, para que o Wi-Fi possa executar o CSMA-CA com sucesso e,
como consequência, otimizar suas transmissões em coexistência com o LTE-U, a proposta
da técnica de coexistência RABS irá consistir na junção das técnicas de coexistência: LAS
e ABS. Dessa forma, a técnica proposta RABS irá oportunizar slots de tempo para o Wi-
Fi por meio da inserção dos cinco subframes em em branco no frame do LTE-U conforme
a Figura 4.3. Logo em seguida, a técnica RABS irá atenuar a potência de transmissão do
LTE-U de 200mW (23dBm) para 100mW (20dBm) a fim de diminuir a emissão fora da
banda das modulações que operam no LTE-U. Isso possibilitaria melhor escalabilidade,
portanto, sendo mais voltado para cenários densos.

Figura 4.3: CSMA-CA e Téc. RABS, do autor.

Portanto, com a técnica proposta RABS o Wi-Fi transmite no canal como se
estivesse “ocioso” através dos subframes em branco do frame do LTE-U e, ao mesmo
tempo, sofre menor interferência resultante pela atenuação da emissão fora da banda da
modulação empregada no LTE-U.

Nesse contexto, a técnica RABS atua no processo de Primary Download Shared

Channel – PDSCH, onde os subframes em branco são definidos, logo após, diminui o
valor da potência de transmissão do sinal pela metade (3dB). Com isso, torna-se possível
diminuir os efeitos da interferência decorrentes do uso simultâneo do canal pelo LTE-U e
Wi-Fi, proporcionando desempenho favorável para o tráfego do Wi-Fi.



CAPÍTULO 5
Descrição do Cenário e Avaliação

Neste capítulo serão apresentadas as informações à respeito do cenário, confi-
guração e implementação das simulações realizadas e parâmetros do LTE-U e do Wi-Fi,
bem como a análise dos resultados apresentados pelas modulações, combinadas ou não,
com as técnicas de coexistências.

5.1 Descrição do Cenário

Para simular a coexistência do LTE-U e do Wi-Fi, na frequência de 5GHz, foram
empregados os padrões LTE e o IEEE 802.11ac do Wi-Fi, operando simultaneamente. O
cenário construído é retratado na Figura 5.1, em que temos a Base Station – BS e o UE, do
lado do LTE, e o Access Point – AP e o nó, do lado Wi-Fi. O deslocamento dos usuários
acontece da extremidade para o centro ao passo de 1 metro, ou seja, o nó Wi-Fi inicia sua
trajetória no sentido AP até o centro, efetuando um deslocamento total de 30 metros. Da
mesma forma, o UE também realiza esse deslocamento, iniciando-se da BS até o centro.
Vale mencionar que a distância entre a BS e o AP é de 60 metros, sendo inseridos as
seguintes quantidades de usuários:

• 10 UE + 10 nós, totalizando 20 usuários.
• 20 UE + 20 nós, totalizando 40 usuários.
• 30 UE + 30 nós, totalizando 60 usuários.

Para elaboração do cenário, a distâncias de 60m e de deslocamento dos usuários
foram baseados conforme [13] e [58]. A área indoor e os parâmetros de canalização e
desvanecimento do canal estão de acordo com [38], tendo sido empregados também nos
experimentos de [13], [58] e [60]. A quantidade de usuários foi dimensionada tomando-
se como referência o número de usuários de uma small cell, previsto em [12]. Vale
mencionar que Abinader et al. [8] e Bocanegra et al. [13] utilizaram quantidades de
usuários similares ao cenário proposto neste trabalho.
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Figura 5.1: Cenário da Simulação

5.1.1 Objetivo da Simulação

A simulação visa identificar o impacto das modulações candidatas à 5G no
cenário de coexistência entre o LTE-U e Wi-Fi, na banda não licenciada, substituindo
a modulação OFDM do LTE-U pela F-OFDM, UFMC e FBMC, mantendo a modulação
do Wi-Fi em OFDM. Dessa forma, serão avaliados os desempenhos dos tráfegos LTE-U
e Wi-Fi em operação simultânea por meio dos parâmetros descritos na subseção 1.2.

5.1.2 Configurações da Simulação

O cenário da simulação foi construído sob os parâmetros da ITU-R [38] para
transmissões do tipo indoor. O código foi implementado na plataforma MATLAB®,
versão 2018b, utilizando a LTE ToolBox e a WLAN System ToolBox.

A Tabela 5.1 retrata as potências de transmissão da BS e do AP utilizadas
inicialmente nas simulações, respeitando a recomendação de [29]. Dessa forma, sendo a
potência de transmissão do LTE-U quatro vezes maior que a do Wi-Fi, espera ser possível
o emprego da técnica proposta LAS sem prejuízos significativos ao tráfego LTE-U.

Tabela 5.1: Configurações de Potência

Potência de Transmissão

BS (LTE-U) 23 dBm ∼200 mW
AP (Wi-Fi) 17 dBm ∼50 mW

A Tabela 5.2 traz as configurações do LTE-U utilizadas em todas as modulações
candidatas (F-OFDM, UFMC e FBMC), incluindo a OFDM. Importante notar que foi



5.1 Descrição do Cenário 63

adotado o esquema de modulação QPSK, tendo o Transport Block Size – TBS um valor
de 10.296 bits (IT BS = 6)1 para 100 blocos de recursos, uma vez que se considera o pior
cenário nas simulações.

Tabela 5.2: Parâmetros Gerais do LTE

Parâmetros Gerais do LTE-U

Largura de Banda 20MHz
Modo Duplex FDD
Frequência de Operação 5GHz
Indicador de Qualidade do Canal 8ms
Esquema de Modulação QPSK
Ruído de Fundo -95dBm
Nº de Blocos de Recursos 100
Nº de Elementos de Recursos 12
Prefixo Cíclico Normal
Nº de Antenas 1
MIMO Não
Capacidade do Canal ∼25Mbps
Taxa de Dados ∼10Mbps

A Tabelas 5.3, 5.4 e 5.5 mostram as configurações para as modulações F-
OFDM, UFMC e FBMC, respectivamente. Alguns valores foram baseados nos diferentes
trabalhos comparativos sobre as modulações candidatas mostrados na subseção 3.1.

Tabela 5.3: Parâmetros da Modulação F-OFDM

Parâmetros da Modulação F-OFDM

Tone Offset 2.5
Comprimento do Filtro 1025

Tabela 5.4: Parâmetros da Modulação UFMC

Parâmetros da Modulação UFMC

Atenuação Slobe 20dB
Nº IFFT - NFTT 2048
Tamanho da Subbanda 12
Número de Subbandas 100

A Tabela 5.6 apresenta os parâmetros de configuração do Wi-Fi utilizados nas
simulações deste trabalho. Ressalta-se o mesmo esquema de codificação empregado no
padrão LTE-U, por considerar o pior cenário na coexistência.

1Conforme a Tabela 7.1.7.2.1-1, da TS 36.213 da 3GPP, versão 15.2.0 Release 15, de abril de 2018.
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Tabela 5.5: Parâmetros da Modulação FBMC

Parâmetros da Modulação FBMC

Nº IFFT - NFTT 2048
Tamanho do Filtro K 4
Número de Subportadoras 1200

Tabela 5.6: Parâmetros Gerais do Wi-Fi

Parâmetros Gerais do Wi-Fi

Frequência de Operação 5GHz
Largura de Banda 20MHz
Modulação OFDM
Esquema de Modulação QPSK
Padrão IEEE 802.11ac
Nº Subportadoras 52
Nº de Antenas do AP 1
Intervalo de Guarda 800ns
MIMO Não
Capacidade do Canal 14Mbps
Taxa de Dados ∼7Mbps

Conforme a ITU-R, os parâmetros de desvanecimento do canal do modelo
Rayleigh Fading [38] foram aplicados ao canal em que LTE-U e Wi-Fi estão coexistindo,
como também adicionado o Add White Gaussian Noise – AWGN, que irão compor o
cálculo do SINR.

5.1.3 Codificação e Implementação

Para a construção de todo o cenário da simulação, foi adaptado o código2

desenvolvido por [13], tomando-se os módulos referentes à transmissão e recepção, tanto
do LTE quanto do Wi-Fi, realizando as seguintes alterações:

• Incluídas as implementações das modulações F-OFDM, UFMC e FBMC.
• Retirada do módulo WiFi-Direct e Frame Relay responsáveis pela retransmissão do

sinal Wi-Fi.
• O comportamento do ABS foi modificado, utilizando cinco subframes “em branco”.
• Todos os gráficos gerados neste trabalho foram implementados, tanto dos parâme-

tros do LTE-U quanto do Wi-Fi.
• Os cálculos para os parâmetros de BER, PER, BLER, Vazão e Latência foram

implementados.

2Disponível em: https://github.com/MathworksProjects/LTE-WiFi-Coexistence
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• A quantidade de nós e UE foi modificada, chegando a 60 usuários: 30 para o LTE-U
e 30 para o Wi-Fi.

• Tanto a distância entre o nó e AP quanto da BS e UE, que eram aleatórias, foram
modificadas tendo cada conjunto de usuários percorrendo 30 metros a cada iteração
da simulação.

• Incluídas as implementações das técnicas propostas LAS e RABS para o LTE-U.

5.1.4 Parâmetros Calculados

Os parâmetros citados na seção 1.2 do capítulo 1, tanto do LTE-U e quanto do
Wi-Fi, foram calculados conforme abaixo:

I. Para o Wi-Fi
a) BER: Utilizada a função nativa comm.ErrorRate, que retorna o percentual de

bits de erro.
b) PER: Calculado por meio da relação entre número de pacotes recebidos com

sucesso pelo total de pacotes enviados.
c) Vazão Média: Resultado da média das vazões de todos os usuários, tomando-

se os pacotes recebidos com sucesso pelo tempo de transmissão.
d) SINR: Obtida por meio da relação entre a potência do sinal Wi-Fi rece-

bida pela soma das intensidades do desvanecimento Rayleigh Fading do canal,
do ruído AWGN e da potência recebida pelo UE do LTE-U (interferência), onde
SINR = 10∗ log10(

Potwi f i
(Potdesvanecimento+Potawgn+PotUE)

).

II. Para o LTE
a) BER: Utilizada a função nativa semianalytic, que retorna o percentual dos

bits de erro.
b) BLER: É calculado por meio da função nativa lteDLSCHDecode, que retorna

o valor dos blocos decodificados com sucesso.
c) Vazão Média: Resultado da média das vazões de todos os usuários, tomando-

se os pacotes recebidos com sucesso pelo tempo de transmissão.
d) SINR: Obtida por meio da relação entre a potência do sinal LTE-U recebida

pela soma das intensidades do desvanecimento Rayleigh Fading do canal, do
ruído AWGN e da potência recebida pelo Nó Wi-Fi (interferência), onde SINR =

10∗ log10(
Potwi f i

Potdesvanecimento+(Potawgn+PotNo)
).

Vale mencionar que as funções nativas citadas no texto, integram a suíte de
ferramentas disponíveis na plataforma MATLAB e a interferência refere-se à potência
presente no canal, tanto para o LTE-U quanto para o Wi-Fi, de seus respectivos usuários.
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5.2 Avaliação

Nessa seção serão apresentados os resultados gerados do desempenho de BER
x SINR, PER x SINR, Vazão e Latência para o Wi-Fi, na coexistência com LTE-U
combinando as modulações candidatas à 5G com as técnicas de coexistência, alterando-
se a quantidade de usuários de 20, 40 e 60 para cada tecnologia. Por oportuno, foram
coletados os parâmetros de BER x SINR, BLER x SINR e Vazão x SINR do tráfego dos
usuários móveis do LTE-U.

5.2.1 Operação Stand Alone: Wi-Fi e LTE-U

Nesta subseção serão apresentados os desempenhos do Wi-Fi e LTE-U em cená-
rio livre de interferência e coexistência, para que esses valores possam auxiliar na avalia-
ção dos desempenhos dos tráfegos coletados nas diversas simulações de coexistência.

No Wi-Fi Stand Alone, as Figuras 5.2(a), 5.2(b) e 5.2(c) mostram os índices de
BER, PER e Vazão, respectivamente, sendo gerados com o desempenho do tráfego para
10, 20 e 30 nós. As variações de BER e PER apresentadas confirmam as perdas esperadas
ao passo do aumento do número de nós. Desse modo, o tráfego Wi-Fi alcançou as vazões
de 7,5Mbps, 6,5Mbps e 6,0Mbps para 10, 20 e 30 nós, respectivamente. Os resultados
apresentaram índices esperados, uma vez que estão similares aos trabalhos de [8] e [60]
e próximos da Vazão teórica mencionada na Tabela 5.6, levando-se em consideração o
cenário proposto, a distância percorrida pelos nós e as configurações adotadas para a
operação do Wi-Fi.

O desempenho do LTE-U Stand Alone foi realizado com o emprego da modula-
ção OFDM como também das candidatas à 5G (F-OFDM/UFMC/FBMC), com 10, 20 e
30 usuários móveis, gerando valores de BER, BLER e Vazão. As Figuras 5.3(a), 5.3(b)
e 5.3(c) mostram, respectivamente, seus valores de BER, onde é possível identificar uma
perda de bits à medida que o número de usuários cresce. As Figuras 5.4(a), 5.4(b) e 5.4(c)
mostram o percentual de perdas do BLER, onde também há perdas com o aumento do nú-
mero de usuários móveis. A Tabela 5.7 mostra os dados obtidos das Figuras 5.5(a), 5.5(b)
e 5.5(c), tendo o emprego da modulação UFMC a melhor média de Vazão que as demais,
demonstrando o impacto gerado pela modulção candidata à 5G ao tráfego LTE-U

De modo geral, torna-se perceptível o impacto das modulações candidatas à 5G
no desempenho do LTE-U, onde as modulações F-OFDM e UFMC apresentaram desem-
penhos favoráveis ao tráfego, enquanto que as modulações OFDM e FBMC alcançaram
maiores índices de perdas.

Vale mencionar o desempenho da modulação FBMC com as quantidades de 10,
20 e 30 usuários móveis, haja vista esta modulação possuir algumas vantagens de ope-
ração em relação à OFDM, como apresentado na subseção 2.1.5. Nesse contexto, foram
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(a) BER Wi-Fi Stand Alone (b) PER Wi-Fi Stand Alone

(c) Vazão Wi-Fi Stand Alone

Figura 5.2: Desempenho do Wi-Fi Stand Alone, do autor.

Tabela 5.7: Vazões(Mbps) do LTE-U Stand Alone, do autor.

Usuários Móveis OFDM F-OFDM UFMC FBMC

10 8,0 9,0 9,2 7,8

20 7,2 7,6 7,8 7,0

30 6,7 7,2 7,3 6,5

Médias 7,3 7,9 8,1 7,1

gerados os desempenhos do LTE-U para um único usuário móvel com as modulações can-
didatas à 5G conforme mostra a Figura 5.6, tendo a FBMC alcançado melhor desempenho
de BER para o tráfego LTE-U. Porém, verifica-se um baixo desempenho do tráfego com a
modulação FBMC em comparação com as demais modulações candidatas em virtude do
cenário multiusuário e com elevado número de subportadoras, acarretando na diminuição
da eficiência dos filtros.
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(a) BER x SINR 10 Usuários (b) BER x SINR 20 Usuários

(c) BER x SINR 30 Usuários

Figura 5.3: BER x SINR LTE-U Stand Alone, do autor.

5.2.2 Análise Geral da Coexistência do Wi-Fi com LTE-U

De forma ampla, nessa subseção constam as análises dos desempenhos do
tráfego Wi-Fi quando submetido à coexistência simultânea do LTE-U no emprego das
modulações candidatas à 5G combinadas com as técnicas de coexistência, identificando
os respectivos impactos, por meio dos índices BER, PER, Vazão e Latência obtidos no
decorrer das simulações.

Os resultados do BER mostram que as modulações candidatas impactam na co-
existência com o Wi-Fi no espectro não licenciado, haja vista os diferentes desempe-
nhos dessas modulações sem a aplicação de técnica de coexistência, conforme as Figu-
ras 5.7(a), 5.7(b) e 5.7(c). Por outro lado, percebe-se uma melhor vantagem ao tráfego
Wi-Fi quando o LTE-U modula em OFDM, F-OFDM e UFMC, mesmo modificando a
quantidade de usuários, tornando-se perceptível portanto, que tais modulações candidatas
proporcionam diferentes desempenhos, impactando no tráfego do Wi-Fi.

Em contrapartida, quando aplicadas as técnicas de coexistência ABS, LAS e
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(a) BLER x SINR 10 Usuários (b) BLER x SINR 20 Usuários

(c) BLER x SINR 30 Usuários

Figura 5.4: BLER x SINR LTE-U Stand Alone, do autor.

RABS nas modulações OFDM, F-OFDM e UFMC há melhoria de desempenho para
o tráfego Wi-Fi. As Figuras 5.8(a), 5.8(b) e 5.8(c) também mostram o desempenho do
PER para o tráfego Wi-Fi quando o LTE-U está operando tais modulações combinadas
com o emprego dessas técnicas de coexistência, sendo possível também comparar seus
desempenhos sem o emprego de quaisquer dessas técnicas. Pode-se concluir que, além
do impacto das modulações na coexistência, essas técnicas também influenciam no
desempenho do tráfego Wi-Fi, alcançando melhores resultados.

As Tabelas 5.8, 5.9 e 5.10 mostram os dados estratificados das Figuras 5.8(a),
5.8(b) e 5.8(c) expondo os percentuais de desempenho de PER do tráfego Wi-Fi para 20,
40 e 60 usuários, quanto o LTE-U emprega cada modulação candidata à 5G.

As Tabelas 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 e 5.13 apresentam na sua última linha o
impacto de cada técnica, calculado pela diferença do maior e menor valor da coluna
correspondente ao resultado. Por outro lado, cada uma dessas tabelas tem uma coluna
onde se calcula o impacto de cada modulação, subtraindo o maior do menor valor da
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(a) Vazão x SINR 10 Usuários (b) Vazão x SINR 20 Usuários

(c) Vazão x SINR 30 Usuários

Figura 5.5: Vazão x SINR LTE-U Stand Alone, do autor.

Figura 5.6: LTE-U com 1 Usuário Móvel, do autor.

linha correspondente ao resultado. Os valores na cor vermelha referem-se ao impacto da
técnica e os de cor azul o impacto das modulações. Então, aplica-se a subtração entre o
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(a) BER x SINR 20 Usuários (b) BER x SINR 40 Usuários

(c) BER x SINR 60 Usuários (d) Legenda

Figura 5.7: BER x SINR Nó Wi-Fi, do autor.

maior e menor valor tanto da linha como da coluna diferença. Esses dois resultados são
comparados sendo mostrado o de maior valor na interseção da última coluna com a última
linha, sinalizando se foi a técnica de coexistência ou a modulação que ocasionou maior
impacto na coexistência, seja para no PER ou na Vazão.

A Tabela 5.8 mostra no cenário com 20 usuários onde as taxas de PER atingem
50% quando o LTE-U emprega a modulação FBMC, independente de combinação da
técnica de coexistência, desmotivando, a priori, seu uso nesse cenário. Por outro lado, a
técnica proposta RABS possibilitou melhor desempenho ao tráfego Wi-Fi nas modulações
OFDM, F-OFDM e UFMC. Assim sendo, as técnicas de coexistência promoveram maior
impacto na coexistência, devido o resultado da subtração da linha diferença ser 24% (24%
- 0%) ser maior que 23% (39% - 16%) referente à subtração da coluna diferença, relativa
às modulações.

A Tabela 5.9 representa o cenário com 40 usuários onde a técnica de coexistência
RABS promoveu os menores índices de erro quando o LTE-U emprega a modulação F-
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(a) PER x SINR 20 Usuários (b) PER x SINR 40 Usuários

(c) PER x SINR 60 Usuários (d) Legenda

Figura 5.8: PER x SINR Nó Wi-Fi, do autor.

Tabela 5.8: PER do Wi-Fi da Figura 5.8(a), do autor.

Modo de Operação OFDM F-OFDM UFMC FBMC Diferença

s/ Técnica 37% 32% 34% 50% 16%
c/ ABS 26% 23% 23% 50% 27%
c/ LAS 21% 18% 15% 50% 35%
c/ RABS 13% 12% 11% 50% 39%
Diferença 24% 10% 23% 0% 24%

OFDM. Outra vez, o LTE-U com o uso da modulação FBMC degradou o tráfego Wi-
Fi, não sendo a mais indicada até o momento nos cenários de coexistência. Portanto, as
técnicas de coexistência promoveram maior impacto na coexistência, pois a subtração da
linha diferença relativa à técnica de coexistência resultou em 19% (20% - 1%) contra 9%
(29% - 20%) resultante da subtração da coluna diferença, relativa às modulações.

A Tabela 5.10 mostra o cenário mais denso, com 60 usuários, em que o LTE-U
utilizando a modulação FBMC proporciona as maiores taxas de erros para o tráfego Wi-
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Tabela 5.9: PER do Wi-Fi da Figura 5.8(b), do autor.

Modo de Operação OFDM F-OFDM UFMC FBMC Diferença

s/ Técnica 35% 33% 28% 48% 20%
c/ ABS 25% 31% 27% 45% 20%
c/ LAS 18% 18% 18% 47% 29%
c/ RABS 17% 13% 13% 47% 20%

Diferença 18% 20% 15% 1% 19%

Fi, independentemente da combinação da técnica de coexistência, não sendo pertinente
seu emprego neste tipo de cenário. Neste cenário portanto, as modulações candidatas
implicaram no maior impacto da coexistência, haja vista a subtração dos valores da coluna
diferença resultar em 22% (36% - 14%) contra 21% (22% - 1%) referente à subtração da
linha diferença, relativa às técnicas de coexistência.

Tabela 5.10: PER do Wi-Fi da Figura 5.8(c), do autor.

Modo de Operação OFDM F-OFDM UFMC FBMC Diferença

s/ Técnica 36% 33% 33% 47% 14%
c/ ABS 25% 21% 23% 45% 24%
c/ LAS 18% 17% 16% 46% 30%
c/ RABS 17% 11% 11% 46% 36%

Diferença 19% 22% 22% 1% 22%

As Figuras 5.9(a), 5.9(b) e 5.9(c) mostram as vazões alcançadas por cada
modulação, com e sem a combinação das técnicas de coexistência. Ainda, as curvas
referentes à Vazão revelam que, para as diferentes modulações candidatas à 5G, existem
variações de desempenho do tráfego Wi-Fi coexistindo com o LTE-U, ainda, que o
emprego das técnicas de coexistência abordadas nesse trabalho contribuíram para uma
melhor coexistência entre o LTE-U e o Wi-Fi.

Em complemento, os desempenho das vazões apresentadas nas Figura 5.9(a),
5.9(b) e 5.9(c) compatibilizam-se com o PER das Figuras5.8(a), 5.8(b) e 5.8(c), respec-
tivamente, confirmando o impacto tanto das técnicas de coexistência quanto das modula-
ções candidatas, no cenário de coexistência entre o LTE-U e o Wi-Fi. As Tabelas 5.11,
5.12 e 5.13 também apresentam a coluna e a linha diferença a fim de identificar o impacto,
tanto da modulação quanto das combinações das técnicas no tráfego Wi-Fi.

A Tabela 5.11 mostra os valores das vazões alcançadas pelo tráfego Wi-Fi no
cenário com 20 usuários, tendo a modulação com maior impacto em relação à técnica de
coexistência, haja vista o valor obtido na subtração da coluna diferença ser maior que a da
linha diferença, o que representa 1,3Mbps (1,7 - 0,4) contra 1,0Mbps (1,4 - 0,4) relativo
às técnicas de coexistência.



5.2 Avaliação 74

(a) Vazão x SINR 20 Usuários (b) Vazão x SINR 40 Usuários

(c) Vazão x SINR 60 Usuários (d) Legenda

Figura 5.9: Vazão x SINR Nó Wi-Fi, do autor.

Tabela 5.11: Vazão(Mbps) Máx. do Wi-Fi da Fig. 5.9(a), do autor.

Modo de Operação OFDM F-OFDM UFMC FBMC Diferença

s/ Técnica 3,0 3,0 3,0 2,6 0,4
c/ ABS 3,7 4,0 4,1 2,4 1,7
c/ LAS 3,6 3,8 4,1 2,4 1,7
c/ RABS 4,2 4,4 4,2 2,8 1,4

Diferença 1,2 1,4 1,2 0,4 1,3

A Tabela 5.12 apresenta as vazões do tráfego Wi-Fi no cenário de coexistência
com 40 usuários, tendo novamente a modulação proporcionado maior impacto que a
técnica de coexistência, uma vez que a subtração dos valores da coluna diferença resultou
em 0,9Mbps (1,7 - 0,8) contra 0,8Mbps (1,0 - 0,2) referente à subtração da linha diferença.

A Tabela 5.13 exibe as vazões do cenário de coexistência mais denso (60 usuá-
rios), onde verifica que o emprego da modulação UFMC pelo LTE-U possibilitou uma
Vazão de 4,4Mbps ao tráfego do Wi-Fi, bem próximo do emprego da F-OFDM. Nova-



5.2 Avaliação 75

Tabela 5.12: Vazão(Mbps) Máx. do Wi-Fi da Fig. 5.9(b), do autor.

Modo de Operação OFDM F-OFDM UFMC FBMC Diferença

s/ Técnica 3,1 3,2 3,4 2,6 0,8
c/ ABS 3,4 4,0 3,9 2,4 1,6
c/ LAS 3,5 3,9 3,4 2,4 1,5
c/ RABS 3,9 4,2 4,1 2,5 1,7

Diferença 0,8 1,0 0,7 0,2 0,9

mente as modulações provocaram maior impacto na Vazão, apresentando na subtração da
coluna diferença 1,3Mbps (1,9 - 0,6) contra 1,0Mbps (1,2 - 0,2) da subtração da linha
diferença, relativo às técnicas de coexistência.

Tabela 5.13: Vazão(Mbps) Máx. do Wi-Fi da Fig. 5.9(c), do autor.

Modo de Operação OFDM F-OFDM UFMC FBMC Diferença

s/ Técnica 3,1 3,2 3,2 2,6 0,6
c/ ABS 3,9 3,9 4,0 2,4 1,6
c/ LAS 3,4 3,8 3,7 2,4 1,4
c/ RABS 3,9 4,3 4,4 2,5 1,9

Diferença 0,8 1,1 1,2 0,2 1,3

Diante o exposto acima e em análise geral, o impacto das modulações no cenário
de coexistência entre o LTE-U e o Wi-Fi por meio dos dados coletados e de suas análises
satisfaz o texto do item 1.1, seja devido os valores proporcionados pela FBMC, com ou
sem a combinação das técnicas de coexistência, como também no emprego F-OFDM e da
UFMC sem técnica no LTE-U.

O emprego da modulação FBMC no LTE-U no cenário de coexistência proporci-
onou prejuízo ao tráfego Wi-Fi quando comparados com o emprego da OFDM, F-OFDM
e UFMC, isto porque os bancos de filtros da FBMC não conseguem manter a ortogona-
lidade das subportadoras no cenário denso com múltiplos usuários, gerando aumento da
ICI e OoBE, conforme [28], [34] e [39].

Logo, é possível perceber que o tráfego Wi-Fi sofre tanto o impacto da modula-
ção empregada no LTE-U quanto da combinação da técnica de coexistência, entretanto se
compararmos os índices proporcionados pelas modulações F-OFDM e UFMC em com-
paração à OFDM (emprego atual no LTE) identifica-se que tais modulações conseguem
favorecer um impacto maior na maioria das variações de número de nós e nos parâme-
tros PER e Vazão, isso porque a F-OFDM utiliza filtro nas sub-bandas e a UFMC uma
filtragem com granularidade mais fina (sub-banda e sub-portadora) que resulta em baixa
OoBE, menor ISI e boa eficiência espectral. As demais análises dos comportamentos das
técnicas combinadas quanto das modulações empregas no LTE-U serão descritas nas sub-
seções 5.2.4 e 5.2.5.
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No tocante à variação do número de usuários de 20 a 60, ocorreu uma oscilação
presumível do desempenho do tráfego Wi-Fi quando o LTE-U emprega as diferentes
modulações candidatas à 5G OFDM, F-OFDM e UFMC, com ou sem a combinação das
técnicas de coexistência. Embora haja uma redução dos valores de PER e Vazão entre os
cenários de 20 e 40 usuários, o cenário mais denso revelou maior impacto das modulações
candidatas, ou seja, as modulações favorecem o desempenho do tráfego Wi-Fi. Isso deve-
se às características dos filtros empregados nas modulações candidatas, onde, por um lado,
filtram-se as subportadoras e, por outro, há as formações das sub-bandas, para que dessa
foram possam atingir melhores níveis de eficiência no uso do espectro, o que acarreta de
certa forma, menor interferência tanto entre os canais como no próprio canal alocado. Por
isso, a F-OFDM e UFMC obtiveram melhores resultados em comparação com o emprego
da OFDM, no cenário de coexistência entre LTE-U e Wi-Fi.

Finalmente, as Figuras 5.10(a), 5.10(b) e 5.10(c) mostram a latência medida nos
cenários das simulações a fim de complementar a análise da Vazão. Assim sendo, tanto
as modulações empregadas no LTE-U quanto as técnicas de coexistência não impactaram
de forma significativa no atraso do tráfego Wi-Fi.

5.2.3 Análise Geral da Coexistência do LTE-U com Wi-Fi

Nesta subseção estão as análises gerais da coexistência entre o LTE-U e Wi-Fi,
tendo em vista essa perspectiva, foram gerados os gráficos de BER, BLER e Vazão, a
fim de verificar o desempenho de seu tráfego no ambiente de coexistência com o Wi-
Fi. Portanto, foram coletados os dados de BER, BLER e Vazão das simulações com
20, 40 e 60 usuários. Vale citar que tanto a combinação das técnicas de coexistência no
LTE-U quanto sua operação em cenário de coexistência, geralmente, tendem a diminuir
o desempenho do tráfego dos usuários móveis. De modo geral, a modulação FBMC
alcançou índices simulares ao da modulação OFDM enquanto que as modulações F-
OFDM e UFMC conseguiram melhores resultados de Vazão, mesmo com a combinação
das técnicas de coexistência.

As Figuras 5.11(a), 5.11(b) e 5.11(c) apresentam os valores obtidos dos cenários
com 20, 40 e 60 usuários. Os índices de BER revelam os diferentes comportamentos
com relação às modulações candidatas, bem como combinadas com as técnicas de
coexistência. Os índices de BER revelam que o uso da técnica proposta LAS proporcionou
os maiores índices de perda para o tráfego LTE-U, independentemente da modulação
combinada, enquanto que a proposta RABS obteve índices próximos ao desempenho
do LTE-U sem técnica de coexistência. A técnica ABS obteve resultados melhores nas
modulações OFDM e FBMC, porém proporciona menor desempenho para o tráfego Wi-
Fi. Os índices de BER aumentaram em comparação aos cenário de 20 e 40 usuários, tendo
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(a) Vazão x SINR 20 Usuários (b) Vazão x SINR 40 Usuários

(c) Vazão x SINR 60 Usuários (d) Legenda

Figura 5.10: Vazão x SINR Nó Wi-Fi, do autor.

as propostas LAS e RABS proporcionadas as maiores perdas em relação ao emprego do
LTE-U sem técnica. A técnica ABS produziu desempenhos bem similares ao emprego
do LTE-U sem combinação das técnica de coexistência. As taxas de BER conseguem
indicar visualmente os diferentes impactos das modulações e combinações das técnicas
de coexistência, porém mantendo-se a mesma escala de valores em todos os cenários.

As Figuras 5.12(a), 5.12(b) e 5.12(c) mostram os índices de BLER obtidos
dos cenários de 20, 40 e 60 usuários, apresentando pouca diferença entre eles. Ainda,
as taxas de BLER não conseguiram contribuir para uma avaliação de impacto mais
assertiva devido as diferenças alcançadas entre as diversas combinações das técnicas de
coexistência e modulações candidatas à 5G serem baixas e muito próximas.

As Figuras 5.13(a), 5.13(b) e 5.13(c) mostram as vazões alcançadas pelos cená-
rios de 20, 40 e 60 usuários, do tráfego LTE-U. Os dados foram estratificados nas Tabelas
5.14, 5.15 e 5.16, onde apresentam na sua última linha o impacto de cada técnica, calcu-
lado pela diferença do maior e menor valor da coluna correspondente ao resultado. Por
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(a) BER x SINR 20 Usuários (b) BER x SINR 40 Usuários

(c) BER x SINR 60 Usuários (d) Legenda

Figura 5.11: BER x SINR Usuário Móvel do LTE-U, do autor.

outro lado, cada uma dessas tabelas tem uma coluna onde se calcula o impacto de cada
modulação, subtraindo o maior do menor valor da linha correspondente ao resultado. Os
valores na cor vermelha referem-se ao impacto da técnica e os de cor azul o impacto das
modulações. Então, aplica-se a subtração entre o maior e menor valor tanto da linha como
da coluna diferença. Esses dois resultados são comparados sendo mostrado o de maior
valor na interseção da última coluna com a última linha, sinalizando se foi a técnica de
coexistência ou a modulação que ocasionou maior impacto na coexistência no desempe-
nho da Vazão.

A Tabela 5.14 mostra os valores dos gráficos da Figura 5.13(a), tendo a Va-
zão do LTE-U sem o uso de técnica de coexistência obtido os maiores valores para as
diferentes modulações candidatas à 5G. Com relação ao impacto das modulações can-
didatas na Vazão do tráfego, tanto a modulação F-OFDM quanto a UFMC (3,79Mbps)
tiveram um rendimento de 4% em relação à modulação OFDM (3,67Mbps). Por outro
lado, com o emprego da modulação F-OFDM, as técnicas propostas LAS (3,29Mbps) e
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(a) BLER x SINR 20 Usuários (b) BLER x SINR 40 Usuários

(c) BLER x SINR 60 Usuários (d) Legenda

Figura 5.12: BLER x SINR Usuário Móvel do LTE-U, do autor.

RABS (3,19Mbps) conseguiram um rendimento cerca de 85% e 82%, respectivamente,
em comparação ao desempenho do LTE-U (3,79Mbps) sem o uso das técnicas de coexis-
tência. Enfim, ao se comparar o maior impacto, seja das técnicas de coexistência ou das
modulações, as combinações das técnicas conseguiram gerar maior impacto ao tráfego do
LTE-U.

Tabela 5.14: Vazão(Mbps) do LTE-U da Figura 5.13(a), do autor.

Modo de Operação F-OFDM UFMC OFDM FBMC Diferença

s/ Técnica 3,79 3,79 3,67 3,77 0,23
ABS 3,26 3,26 3,48 3,57 0,31
LAS 3,29 2,96 2,86 2,81 0,48
RABS 3,19 3,23 3,04 3,06 0,19

Diferença 0,60 0,83 0,81 0,96 0,36

A Tabela 5.15 apresenta as médias das vazões desse cenário e, com relação ao im-
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(a) Vazão x SINR 20 Usuários (b) Vazão x SINR 40 Usuários

(c) Vazão x SINR 60 Usuários (d) Legenda

Figura 5.13: Vazão x SINR Usuário Móvel do LTE-U, do autor.

pacto das modulações candidatas na Vazão do tráfego, a modulação F-OFDM (3,30Mbps)
e a UFMC (3,29Mbps) tiveram um rendimento de 2% e 1,5%, respectivamente, em re-
lação à modulação OFDM (3,24Mbps). Por outro lado, com o emprego da modulação
F-OFDM, as técnicas propostas LAS (3,24Mbps) e RABS (3,16Mbps) conseguiram um
rendimento cerca de 98% e 95%, respectivamente, em comparação ao desempenho do
LTE-U (3,30Mbps) sem o uso das técnicas de coexistência. Desse modo, pode-se notar
que as modulações impactaram mais ao tráfego LTE-U do que quando combinadas com
as técnicas de coexistência.

A Tabela 5.16 apresenta as médias das vazões desse cenário e, com relação
ao impacto das modulações candidatas, a modulação F-OFDM (3,41Mbps) e a UFMC
(3,31Mbps) tiveram um rendimento de 8% e 5%, respectivamente, em relação à modula-
ção OFDM (3,16Mbps). Por outro lado, com o emprego da modulação F-OFDM, as téc-
nicas propostas LAS (3,11Mbps) e RABS (3,09Mbps) conseguiram um rendimento cerca
de 91% e 89%, respectivamente, em comparação ao desempenho do LTE-U (3,41Mbps)
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Tabela 5.15: Vazão(Mbps) do LTE-U da Figura 5.13(b), do autor.

Modo de Operação F-OFDM UFMC OFDM FBMC Diferença

s/ Técnica 3,30 3,29 3,24 3,25 0,06
ABS 3,26 3,27 3,16 3,16 0,10
LAS 3,24 3,22 3,10 3,10 0,14
RABS 3,16 3,17 3,05 3,06 0,12

Diferença 0,14 0,12 0,19 0,19 0,08

sem o uso das técnicas de coexistência. Em vista disso, pode-se inferir que as modulações
combinadas com as técnicas de coexistência produziram maior impacto ao tráfego LTE-U
do que somente o emprego das modulações.

Tabela 5.16: Vazão(Mbps) do LTE-U da Figura 5.13(c), do autor.

Modo de Operação F-OFDM UFMC OFDM FBMC Diferença

s/ Técnica 3,41 3,31 3,16 3,15 0,26
ABS 3,39 3,31 3,16 3,13 0,26
LAS 3,11 3,13 2,88 2,92 0,25
RABS 3,09 3,12 3,06 2,90 0,22

Diferença 0,32 0,19 0,28 0,25 0,13

Portanto, com base nos dados da Tabela 5.17, a combinação das técnicas propos-
tas LAS e RABS com o emprego das modulações F-OFDM e UFMC no LTE-U conse-
guiram produzir índices de vazões próximos sem o emprego das técnicas de coexistência,
ao mesmo tempo proporcionar melhor desempenho ao tráfego Wi-Fi.

Cabe mencionar ainda, o impacto gerado pelas modulações candidatas no ce-
nário de coexistência entre LTE-U e Wi-Fi, visto que as modulações F-OFDM e UFMC
contribuíram de forma favorável para o tráfego LTE-U enquanto que a FBMC obteve ren-
dimento aproximado ao da modulação OFDM, comprovando a relevância do impacto das
modulações candidatas à 5G no cenário de coexistência.

Tabela 5.17: Vazão(Mbps) Média do LTE-U, do autor.

F-OFDM UFMC
Usuários

s/ Téc. LAS RABS s/ Téc. LAS RABS

20 3,79 3,29 3,19 3,79 2,96 3,23

40 3,30 3,24 3,16 3,29 3,22 3,17

60 3,41 3,11 3,09 3,31 3,13 3,12

Médias 3,30 3,21 3,15 3,46 3,10 3,17
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5.2.4 Análise por Técnica de Coexistência do Wi-Fi com LTE-U

Nesta subseção será abordada a análise do tráfego Wi-Fi em decorrência da
aplicação das técnicas de coexistência nas modulações OFDM, F-OFDM e UFMC
empregadas no LTE-U, a fim de identificar e discutir seus impactos no cenário de
coexistência.

As Figuras 5.14, 5.15 e 5.16 apresentam os diferentes desempenhos de cada
combinação da técnica de coexistência com as modulações OFDM, F-OFDM e UFMC
no tráfego Wi-Fi para 20, 40 e 60 usuários.

(a) Vazão x SINR s/ Tec. Coex. (b) Vazão x SINR c/ ABS

(c) Vazão x SINR c/ LAS (d) Vazão x SINR c/ RABS

Figura 5.14: Téc. Coex. por Modulação (20 usuários), do autor.

A Tabela 5.18 mostra os dados estratificados das Figura 5.14, 5.15 e 5.16 relativo
às vazões do cenário de coexistência com 20, 40 e 60 usuários. A técnica proposta
de coexistência RABS no cenário de 20 usuários consegue níveis melhores de Vazão
comparada com as demais técnicas, chegando a obter 10% de diferença da ABS quando
o LTE-U utiliza a modulação F-OFDM, consolidando o desempenho do PER da Tabela
5.8. No cenário de 40 usuários, novamente, a técnica proposta de coexistência RABS
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conseguiu melhor Vazão comparada com as demais técnicas, alcançando uma diferença de
5% quando o LTE-U emprega a modulação F-OFDM, reforçando o desempenho do PER
da Tabela 5.9. Finalmente, no cenário de 60 usuários é possível observar que a técnica
RABS também obtém índices melhores de Vazão nas modulações OFDM, F-OFDM e
UFMC, sendo portanto uma escolha escalável na aplicação da coexistência nos cenários
apresentados. Excluindo-se o uso da FBMC pelo LTE-U, a RABS alcança uma média de
quase 17% em comparação com as médias das outras técnicas.

(a) Vazão x SINR s/ Tec. Coex. (b) Vazão x SINR c/ ABS

(c) Vazão x SINR c/ LAS (d) Vazão x SINR c/ RABS

Figura 5.15: Téc. Coex. por Modulação (40 usuários), do autor.

Por fim, a Tabela 5.18 apresenta a média das vazões pela quantidades de usuários
em relação às modulações empregadas pelo LTE-U combinadas com as técnicas de
coexistência, possibilitando a análise de desempenho do tráfego Wi-Fi. De modo geral, é
possível identificar que a técnica proposta RABS favoreceu maior Vazão ao tráfego Wi-Fi
quando o LTE-U empregou as modulações F-OFDM e UFMC.

As Figuras 5.14(b), 5.15(b) e 5.16(b) mostram os desempenhos da técnica ABS
nas modulações OFDM, F-OFDM e UFMC conseguindo proporcionar melhor média
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(a) Vazão x SINR s/ Tec. Coex. (b) Vazão x SINR c/ ABS

(c) Vazão x SINR c/ LAS (d) Vazão x SINR c/ RABS

Figura 5.16: Téc. Coex. por Modulação (60 usuários), do autor.

Tabela 5.18: Média das Vazões (Mbps) por Técnicas, do autor.

Usuários
OFDM F-OFDM UFMC

ABS LAS RABS ABS LAS RABS ABS LAS RABS

20 3,7 3,6 4,2 4,0 3,8 4,4 4,1 4,1 4,2

40 3,4 3,5 3,9 4,0 3,9 4,2 3,9 3,4 4,1

60 3,9 3,4 3,9 3,9 3,8 4,3 4,0 3,7 4,4

Médias 3,6 3,5 4,0 3,9 3,8 4,3 4,0 3,7 4,2

de resultados comparada com a técnica de coexistência LAS. Essa aparente saturação
de desempenho à medida que o número de UE cresce deve-se ao fato de que o Wi-Fi
não consegue se favorecer de todos os subframes “em brancos” disponíveis devido sua
característica de transmissão, pois seu perfil de atraso (delay profile) está na grandeza
de microssegundo (10−6) enquanto que do LTE-U em nanossegundo (10−9), de acordo
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com [38]. Portanto, dado que a transmissão do Wi-Fi não está em sincronismo com a
transmissão dos subframes “em brancos” do LTE-U a técnica de coexistência ABS torna-
se mais probabilística do que determinística devido a diferença de atraso. Ainda, o número
limitado de subframes “em brancos” da técnica ABS não a torna escalável, uma vez que se
aumentarmos essa quantidade haverá prejuízo de informação do frame LTE-U, podendo
degradar as informações de controle incluídas nos demais subframes.

As Figuras 5.14(c), 5.15(c) e 5.16(c) retratam o comportamento do tráfego Wi-
Fi quando o LTE-U emprega a técnica LAS, proporcionando uma coexistência coerente,
haja vista essa técnica diminuir a amplitude do sinal LTE-U, demonstrando certa esca-
labilidade, ou seja, à medida que o cenário torna-se denso continua a contribuir para o
tráfego Wi-Fi.

Por fim, as Figuras 5.14(d), 5.15(d) e 5.16(d) exibem os desempenhos do tráfego
Wi-Fi quando o LTE-U combina a técnica proposta RABS com as modulações OFDM,
F-OFDM e UFMC, que proporcionou melhor melhores índices para a coexistência. É
possível identificar que essa técnica proposta obteve os melhores resultados. Isso deve-se
ao fato da proposta RABS ser uma técnica híbrida decorrente das técnicas ABS e LAS, ou
seja, consegue adicionar subframes “em branco” no frame do LTE-U, bem como atenuar
sua amplitude de sinal.

A Tabela 5.19 traz os valores com as combinações das técnicas de coexistência,
onde a técnica RABS alcançados os menores valores em todas modulações empregadas
no LTE-U, tendo o tráfego Wi-Fi alcançado a melhor taxa com a modulação UFMC,
registrando 11,6% de PER. Em comparação, a técnica RABS (12%) consegue ter um
rendimento de aproximadamente 50% sobre a técnica ABS (25%), quando o LTE-U opera
tanto em F-OFDM quanto UFMC. Com o emprego da OFDM pelo LTE-U, a técnica
RABS (15,6%) consegue um rendimento de 38% sobre a técnica ABS (25,3%).

Tabela 5.19: PER aproximado por Téc. de Coexistência, do autor.

OFDM F-OFDM UFMC
Usuários

ABS LAS RABS ABS LAS RABS ABS LAS RABS

20 26% 21% 13% 23% 18% 12% 23% 15% 11%

40 25% 18% 17% 31% 18% 13% 27% 18% 13%

60 25% 18% 17% 21% 17% 11% 23% 16% 11%

Médias 25,3% 19% 15,6% 25% 17,6% 12% 24,3% 16,3% 11,6%

Portanto, o LTE-U modulando em F-OFDM, o tráfego Wi-Fi obteve uma taxa
de 4,3Mbps de Vazão com 12% de PER e, ao modular com UFMC, obteve uma taxa de
4,2Mbps de Vazão com 11,6% de PER. Diante isso, a técnica de coexistência proposta
consegue proporcionar valores melhores do que as demais técnicas para o tráfego Wi-Fi.
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5.2.5 Análise por Modulação da Coexistência do Wi-Fi com LTE-U

Essa subseção será avaliado o desempenho do tráfego Wi-Fi com vistas ao
impacto de cada modulação empregada no LTE-U na coexistência. Assim sendo, as
Figuras 5.17(a), 5.17(b) e 5.17(c) mostram os diferentes desempenhos do tráfego Wi-Fi
quando o LTE-U emprega as modulações candidatas combinadas com a técnica proposta
RABS, para os cenários de 20, 40 e 60 usuários, sendo possível identificar a performance
de cada modulação com a técnica de coexistência proposta.

(a) Vazão x SINR c/ RABS 20 Usuários (b) Vazão x SINR c/ RABS 40 Usuários

(c) Vazão x SINR c/ RABS 60 Usuários

Figura 5.17: Tec. Coex. RABS x Modulação, do autor.

Inicialmente, no cenário de 20 usuários a Figura 5.17(a) demonstra que as mo-
dulações OFDM, F-OFDM e UFMC proporcionam desempenhos similares para o tráfego
do Wi-Fi quando empregadas pelo LTE-U, porém a modulação UFMC proporcionou me-
lhor coexistência em boa parte dos níveis de SINR, conforme descrito na Tabela 5.20,
alcançando 11% de PER aliado à Vazão de 4,2Mbps, conforme a Tabela 5.21.

A Figura 5.17(b) registra o desempenho do Wi-Fi quando o LTE-U emprega as
modulações candidatas com 40 usuários. De acordo com a Tabela 5.20, pode-se concluir
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Tabela 5.20: Médias do PER c/ a Téc. RABS, do autor.

Téc. RABS OFDM F-OFDM UFMC

20 Usuários 13% 12% 11%
40 Usuários 17% 13% 13%
60 Usuários 17% 11% 11%

Médias 16% 12% 11,6%

Tabela 5.21: Médias da Vazão(Mbps) c/ a Téc. RABS, do autor.

Téc. RABS OFDM F-OFDM UFMC

20 Usuários 4,2 4,4 4,2
40 Usuários 3,9 4,2 4,1
60 Usuários 3,9 4,3 4,4

Médias 4,0 4,3 4,2

que tanto a modulação F-OFDM quanto a UFMC possibilitaram um desempenho de 13%
de PER para o tráfego Wi-Fi. Com relação ao cenário anterior de 20 usuários, a taxa
de PER do tráfego Wi-Fi com o LTE-U empregando a F-OFDM cresceu de 12% para
13% enquanto que a UFMC cresceu de 11% para 13%, mesmo assim obtendo melhores
resultados que o emprego da OFDM.

A Figura 5.17(c) mostra o desempenho do Wi-Fi quando o LTE-U emprega
as modulações candidatas no cenário de 60 usuários. É possível perceber que tanto no
emprego da modulação F-OFDM quanto da UFMC pelo LTE-U, as taxas de erro do
tráfego Wi-Fi são menores que no emprego da OFDM conforme a Tabela 5.20, como
também a F-OFDM atinge um valor da Vazão de 4,3Mbps contra 4,2Mbps da UFMC.
Porém, em relação ao cenário anterior de 40 usuários, no emprego da F-OFDM pelo
LTE-U, o PER do tráfego Wi-Fi melhora diminuindo de 13% para 11% enquanto que no
emprego da UFMC diminui de 13% para 11%, mantendo a vantagem sobre o emprego da
OFDM e mostrando pequena variação no aumento do número de usuários.

Em complemento ao impacto das modulações, a Tabela 5.22 mostra o desempe-
nho do tráfego Wi-Fi com o LTE-U empregando as modulações candidatas à 5G, sem
combinações das técnicas de coexistência. Com isso, tanto modulando em F-OFDM
quanto UFMC, o tráfego Wi-Fi obteve um PER médio de 33% nos três cenários, pro-
porcionando melhor taxa em relação ao emprego da modulação OFDM.

Ainda, a Tabela 5.23 mostra que as modulações OFDM e F-OFDM proporcio-
naram o mesmo índice de Vazão para o tráfego Wi-Fi, enquanto que a UFMC superou em
aproximadamente 10%.

Importante ressaltar que a modulação OFDM (padrão no LTE-U) nos cenários
das Figuras 5.17(a), 5.17(b) e 5.17(c) apresentou índices inferiores de PER com relação
às demais modulações devido sua alta emissão fora da banda e baixa eficiência espectral
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Tabela 5.22: Médias do PER s/ Técnica, do autor.

Sem Técnica OFDM F-OFDM UFMC

20 Usuários 40% 32% 35%
40 Usuários 36% 33% 28%
60 Usuários 36% 32% 33%

Média 37,3% 33% 33%

Tabela 5.23: Médias da Vazão(Mbps) s/ Técnica, do autor.

Sem Técnica OFDM F-OFDM UFMC

20 Usuários 3,0 3,0 3,0
40 Usuários 3,1 3,2 3,4
60 Usuários 3,1 3,2 3,2

Média 3,0 3,0 3,2

como resultado do formato retangular do sinal em banda base, com isso, é natural ocorrer
a sobrecarga (overhead) do canal com o aumento do número de usuários.

Diante o exposto, o emprego das modulações candidatas F-OFDM e UFMC no
LTE-U conseguiram melhorar o tráfego Wi-Fi com relação ao emprego da modulação
OFDM, o que reafirma a existência do impacto causado por essas modulações na coexis-
tência do LTE-U e Wi-Fi no espectro não licenciado.

Quando o LTE-U emprega a modulação F-OFDM, consegue menor ocupação no
canal com baixa latência devido o baixo intervalo de tempo de transmissão, Transmission

Time Interval – TTI, bem como melhor localização espectral e ainda gerar menor OoBE e
ACL, conforme [7], [23] e [66]. Portanto, tais características proporcionam melhor tráfego
Wi-Fi em relação ao emprego da OFDM pelo LTE-U.

Por outro lado, o emprego da modulação UFMC pelo LTE-U também favorece
o tráfego Wi-Fi pois o filtro utilizado permite menores índices tando de OoBE quanto
de ACL tendo boa eficiência espectral, proporcionando a diminuição da interferência no
canal em uso como nos canais adjacentes. Ainda, devido a eficiência desse filtro, torna-se
mais indicada para o compartilhamento de espectro em comparação com as modulações
que se utilizam de filtros baseados no mecanismo de “janelamento”, conforme [34] e [44].

De acordo com a Tabela 5.20 a diferença do PER de 60 para 40 usuários chega a
7% (15% - 8%) no emprego da UFMC sendo que no emprego da F-OFDM essa diferença
chega a 3% (10% - 13%), ou seja, à medida que número de usuários cresce o emprego da
modulação UFMC pelo LTE-U consegue favorecer o tráfego Wi-Fi.

Portanto, o emprego da modulação UFMC pelo LTE-U favoreceu bons índices
ao tráfego Wi-Fi devido os baixos índices de OoBE e ACL gerados pelo filtro utilizado,
permitindo melhor uso do espectro uma vez que proporciona menor interferência aos
sinais que operam no mesmo canal como também nos canais adjacentes. Essa caracterís-
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tica permite que, nos cenários densos, sinais heterogêneos possam modular com menores
perdas. No caso da F-OFDM, o sincronismo necessário entre suas subportadoras e, con-
sequentemente, suas sobreposições, gera um sinal próximo à forma retangular do sinal
gerado pela modulação OFDM, depreciando sua a eficiência e a otimização do espectro.

Por fim, tendo a técnica RABS proporcionado os subframes em “branco” quanto
à atenuação da amplitude do sinal do LTE-U, quando combinada com as modulações F-
OFDM e UFMC empregadas no LTE-U, verificou-se as menores perdas como também
os melhores índices de Vazão. Isto porque a RABS conseguiu atenuar a OoBE e ACL
em decorrência da redução da amplitude do sinal do LTE-U somado aos subframes “em
branco” no frame do LTE-U, favorecendo a coexistência em cenários mais densos. Porém,
vale considerar tanto a simplicidade de implementação da modulação da F-OFDM quanto
a escalabilidade proporcionada pelo o emprego da UFMC, bem como a diferença mínima
de PER e Vazão entre F-OFDM e UFMC.



CAPÍTULO 6
Conclusão e Trabalhos Futuros

Neste capítulo retomaremos a motivação deste trabalho, bem como a conse-
quente conclusão acerca dos resultados obtidos nas simulações realizadas. Por oportuno,
apontar novas perspectivas de ampliação do estudo à respeito do tema da coexistência
entre o LTE-U e o Wi-Fi.

6.1 Conclusão

A ocorrência do uso secundário do LTE em banda não licenciada de 5GHz,
denominado LTE-U, torna-se uma realidade para os dias futuros, haja vista o crescente
aumento de dispositivos móveis que se utilizam das redes LTE e Wi-Fi, somado à escassez
do espectro disponível em banda licenciada, conforme exposto inicialmente.

Por outro lado, como requisito para as redes 5G novas modulações estão sendo
estudas a fim de aumentar a eficiência do uso espectral, bem como aprimorar outros re-
quisitos que produzem vantagens com relação à modulação OFDM, padrão nas comuni-
cações móveis.

Nesse contexto, esse trabalho se propôs a avaliar o impacto da coexistência no
espectro não licenciado de 5GHz entre o LTE-U e Wi-Fi, em um cenário denso, similar
a small cell, onde utilizam aplicações para troca de mensagens em rede social online
e/ou acesso a vídeos nas mais diversas plataformas de streaming1, onde suas transmissões
ocorreram de forma simultânea, alterando-se o padrão de modulação do LTE-U de OFDM
para F-OFDM, UFMC e FBMC a cada simulação, bem como combinando-as com as
técnicas de coexistência ABS, LAS e RABS.

Finalmente, das análises realizadas por meio dos resultados obtidos para o ce-
nário proposto, tanto as modulações quanto as combinações das técnicas de coexistência
impactaram o tráfego Wi-Fi, corroborando com o objetivo proposto. Ademais, o emprego
do LTE-U com as modulações candidatas F-OFDM, UFMC e FBMC em alguns cenários

1Conforme [12], refere-se a arquivos multimídia, como clipes de vídeo e áudio, que começam a ser
reproduzidos imediatamente ou segundos depois de ser recebido, por meio de conexão com a internet.
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apresentaram índices com maior impacto em relação às técnicas de coexistência. Dos re-
sultados obtidos, torna-se possível identificar e optar tanto pela modulação quanto pela
combinação das técnicas de coexistência para favorecer o tráfego Wi-Fi.

De modo geral, constatou-se o impacto do LTE-U operando as modulações F-
OFDM, UFMC e FBMC no tráfego Wi-Fi, tendo a modulação FBMC provocado os piores
índices de perdas (BER, PER e Vazão) para o desempenho dos nós Wi-Fi, enquanto que
o emprego das modulações F-OFDM e UFMC proporcionaram desempenhos melhores.
Neste contexto e sem qualquer combinação das técnicas de coexistência, o tráfego Wi-Fi
conseguiu alcançar uma média aproximada de 33% de PER quando o LTE-U empregou
tanto a modulação F-OFDM quanto UFMC, contra 36% empregando a modulação
OFDM. Nas taxas de Vazão, 4,3Mbps com o emprego da F-OFDM e 4,2Mbps com a
UFMC.

As técnicas de coexistência LAS e RABS foram propostas e elaboradas, levando
em consideração a implementação da camada física do E-UTRAN, baseando-se em
algumas características das técnicas ABS e LASI, sendo então combinadas com as
modulações OFDM, F-OFDM, UFMC e FBMC. A técnica proposta LAS efetua a
atenuação da potência do LTE-U, de 200mW (23dBm) para 100mW (20dBm), ao passo
que a técnica proposta RABS incluiu cinco subframes “em branco” no quadro do LTE-U,
bem como a atenuação do sinal.

Desse modo, é possível identificar a melhora do tráfego Wi-Fi ao combinar a
técnica de coexistência RABS com as modulações F-OFDM e UFMC, empregadas no
LTE-U. Com a operação da F-OFDM pelo LTE-U o tráfego Wi-Fi obteve as médias de
12% de PER com 4,3Mbps de Vazão, com a UFMC as médias foram de 11,6% de PER
com 4,2Mbps de Vazão. Essas foram as melhores taxas de desempenho para o tráfego
Wi-Fi na coexistência com o LTE-U.

Em contrapartida, os valores médios das vazões alcançadas pelo tráfego LTE-U
quando opera com as modulações F-OFDM e UFMC, combinadas com a técnica de co-
existência RABS, conseguem marcar uma taxa média de 3,15Mpbs e 3,17Mbps, respec-
tivamente. Sabendo que as técnicas de coexistência diminuem o rendimento do LTE-U,
vale mencionar os valores das vazões sem a combinação das técnicas de coexistência, ou
seja, para esse modo de operação a taxa média é de 3,30Mbps com a modulação F-OFDM
e de 3,46Mbps para UFMC. Portanto, combinando-se a técnica RABS com as modula-
ções F-OFDM e UFMC, o tráfego LTE-U alcança um rendimento próximo a 95% e 91%,
respectivamente.

Por fim, as modulações candidatas F-OFDM, UFMC e FBMC produziram
impacto no desempenho do tráfego LTE-U na coexistência com o Wi-Fi, proporcionando
diferentes índices em comparação ao emprego da modulação OFDM. Assim sendo, as
modulações F-OFDM e UFMC combinadas com a técnica RABS possibilitaram o melhor
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desempenho tanto ao tráfego LTE-U quanto ao Wi-Fi. Por outro lado, o emprego da
modulação FBMC atingiu índices similares à operação da OFDM no LTE-U, entretanto
maior prejuízo ao tráfego Wi-Fi, independente da combinação ou não das técnicas de
coexistência.

6.2 Trabalhos Futuros

Diante o exposto em todo o trabalho, é possível a busca e investigação para
alcançar melhores índices para o tráfego Wi-Fi na coexistência com o LTE-U, bem como
a implementação de novos cenários em decorrência das novas tecnologias e dispositivos
da IoT, portanto, como trabalhos futuros sugere-se:

• Alterar os parâmetros dos filtros das modulações F-OFDM e/ou UFMC a fim de
identificar a melhor configuração para determinado cenário.

• Implementar nas configurações, tando do LTE-U quanto Wi-Fi, a utilização de
Multiple-Input and Multiple-Output – MIMO nas transmissões.

• Configurar o padrão IEEE 802.11ac com largura de banda com 40, 80 ou 160MHz.
• Implementar diferentes cenários de coexistência abordando as características dos

dispositivos que compõe a IoT, operando em 2,4 GHz.
• Implementar um mecanismo de “escuta” do canal, similar ao da técnica LBT, a

fim do LTE-U monitorar o canal de forma mais inteligente por meio de algoritmos
de aprendizagem de máquina para que se possa adaptar uma técnica conforme a
intensidade do uso do canal pelo Wi-Fi, podendo, inclusive, o LTE-U não precisar
combinar nenhuma das técnicas e, desta forma, otimizar seu tráfego no espectro
não licenciado.

• Aplicar ou propor novas técnicas de coexistência em que o LTE-U e o Wi-Fi operem
de forma simultânea em um mesmo canal, com desempenho satisfatório.

• Simular o cenário proposto deste trabalho com outras modulações candidatas à
5G como a GDFM, bem como a modulação Non-Orthogonal Multiple Access –
NOMA.

• Abordar técnicas de coexistência implementadas segundo os critérios de aprendiza-
gem de máquina a fim de melhorar a escolha dos parâmetros da técnica ou do filtro
da modulação empregada.
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