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Apresentação e-Tec Brasil
Prezado estudante,
Bem-vindo ao e-Tec Brasil!
Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica
Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007,
com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na modalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Ministério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distancia (SEED)
e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas
técnicas estaduais e federais.
A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande
diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao
garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da
formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou
economicamente, dos grandes centros.
O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de ensino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir
o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino
e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das
redes públicas municipais e estaduais.
O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus
servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional
qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de
promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar,
esportiva, política e ética.
Nós acreditamos em você!
Desejamos sucesso na sua formação profissional!
Ministério da Educação
Janeiro de 2010
Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br
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Ícones
Atenção
Indica pontos de maior relevância no texto ou que servem de integração ou remissão a vários aspectos de um tema.
Descubra Mais
Oferece novas informações que enriquecem o assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema em estudo. Servindo também de fio condutor para alguma situação de aprendizagem que possa pertencer à integração dos cursos, a integração
dos eixos ou a especificidade do curso.
Glossário
Indica a definição de termos, palavras ou expressões utilizadas na
unidade temática.
Multimídia
Incentiva o desenvolvimento de atividades de aprendizagem a
partir de diferentes mídias: vídeos, filmes, jornais, ambiente AVEA
e outras, estabelecendo uma ponte transversal entre os conhecimentos estudados e a realidade do estudante.
Hipertextualidade/Integração
Propõe situações de aprendizagem que estabelecem ligações entre
os temas, as habilidades, as competências, e as bases tecnológicas.
Transversalidade/Contexto
Orienta o estudante a perceber os temas estudados no seu contexto tornando-o capaz de ampliar o conceitual a partir da observação da realidade e vice-versa.

5

e-Tec Brasil

Sumário
Palavra do professor-autor
Apresentação do componente curricular

9
11

Unidade 1 - Princípios fundamentais das comunicações móveis 13
Princípios básicos da comunicação
15
Sistemas de comunicação sem fio

16

Transmissão nos sistemas de comunicação sem fio

20

Conceitos fundamentais em transmissão de sinais

23

Codificação em linha

32

Unidade 2 - Sistema móvel celular
Características dos sistemas móveis celulares

37
39

Células

40

Reutilização de frequências

43

Arquitetura do sistema móvel celular

45

Unidade 3 - Estrutura dos padrões usados
nos sistemas celulares
Sistemas celulares 1G

57
59

Sistemas celulares 2G

62

Sistemas celulares 2.5G e 2.75G

74

Sistemas celulares 3G

76

Unidade 4 - Sistemas de comunicação pessoal
Personal Communications Services (PCS)
Sistemas PCS

81
83
84

7

e-Tec Brasil

Unidade 5 - Caminhos para a evolução dos sistemas móveis
Evolução dos sistemas celulares

92

Sistemas 4G
Unidade 6 - Sistemas auxiliares de energia
para as comunicações móveis
Infraestrutura para as telecomunicações

e-Tec Brasil

89
91

105
105

Sala de equipamentos de telecomunicações

106

Condicionamentos de ar refrigerado

113

Grupo motor gerador (GMG)

114

Sistemas de detecção de alarmes e combate a incêndio

115

Sistemas de alimentação para ERB/BTS

116

Baterias para aparelhos celulares

116

Referências

120

Currículo dos professores-autores

122

8

Comunicações Móveis

Palavra do professor-autor
Caro (a) estudante,
Vivenciamos o ápice, ou seja, o “boom” das Telecomunicações e você está
inserido nesse contexto!Parabéns pela sua escolha na realização do Curso
Técnico em Telecomunicações, isso mostra o quanto você está ciente e consciente deste desafio.
Sem dúvidas, estamos em uma nova era das Telecomunicações, onde os conceitos e valores foram totalmente revisados e ampliados. O reflexo disto é uma
maior agilidade e visibilidade das informações e comunicações a todos. São tantos os serviços e as aplicabilidades neste mundo fantástico das Telecomunicações, que às vezes fica difícil enumerá-los. Você concorda comigo?
São os serviços de voz (fixos e móveis), comunicação de dados, redes sociais,
internet, banda larga, áudio e vídeo, radiodifusão, comunicação multimídia,
satélite, TV por assinatura, e tantos outros que surgem a cada dia.
É diante desta realidade que você e nós estaremos inseridos a partir de agora,
que faremos nossa caminhada pedagógica juntos, aperfeiçoando nossa relação
de ensino-aprendizagem. Creio que você terá uma grande oportunidade de desenvolver algumas competências e habilidades que ajudarão no aprimoramento
de seu perfil técnico-profissional-relacional, oportunizando sua inserção neste
mercado de trabalho altamente promissor em suas várias nuances.
Fique ciente de que você é uma pessoa muito especial e privilegiada em estar
participando deste processo. Nosso desejo é que você seja protagonista de seu
ato educativo. Para tal, é imprescindível que você organize seu plano de estudos,
que aprendeu na ambientação, pois aprender nesta modalidade requer muita
disciplina e dedicação, e é preciso reservar um tempo para o seu contínuo crescimento profissional. Sinta-se acolhido (a) nesta caminhada e nossa expectativa
é que possamos desenvolver uma relação mútua de confiança, compromisso e
predisposição para que consigamos atingir os objetivos e resultados esperados.
Desejamos a você um excelente curso!
Prof. Carlos Wesley da Mota Bastos e Prof. Marcelo de Andrade
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Apresentação
do componente curricular
O componente curricular de “Comunicações Móveis” é extremamente relevante para o Curso Técnico em Telecomunicações, pois irá propiciar a você habilidades e competências na análise neste campo do saber, bem como ampliar
sua visão e domínio no processo de aplicabilidade prática em diversas áreas
das telecomunicações. Este componente curricular está articulado com outros
componentes curriculares do eixo de Informação e Comunicação, bem como
com outros eixos tecnológicos, como por exemplo, Controle de Processos Industriais e de Infraestrutura e seus respectivos cursos e áreas técnicas correlatas, tais
como: eletrotécnica, eletrônica, mecânica, automação, biomedicina, etc.
Este componente curricular visa direcionar você a vivenciar situações de
aprendizagem na área de comunicações móveis em geral, bem como desenvolver suas competências comportamental-atitudinais e técnico-cognitivas, e
algumas habilidades científicas e teóricas para a aplicação prática de técnicas
voltadas para as áreas das telecomunicações. Enfim, esta prática pedagógica auxiliará na sua formação profissional como um todo, num contexto de
aprendizado contínuo e inovador, conforme preconiza o Currículo Referência para a Rede e-Tec Brasil.
Na unidade temática 1, vamos revisar os principais conceitos envolvidos nos
sistemas de comunicações, conhecer os sistemas que utilizam a propagação
de ondas para comunicação, os sinais e as principais técnicas de modulação
de sinais. A expectativa é que você possa ampliar seus conhecimentos sobre a
transmissão de sinais, que serão bastante explorados nas unidades seguintes.
Na unidade temática 2, vamos estudar o principal sistema sem fio que mais
cresce em números de usuários na atualidade: o sistema móvel celular, os
elementos que fazem parte desse sistema, suas funcionalidades e as técnicas
de acessos múltiplos utilizadas.
Na unidade temática 3, vamos detalhar os padrões e arquiteturas dos principais sistemas celulares, mapear a classificação das gerações ao longo da história
e conhecer as principais tecnologias desses sistemas utilizadas no mundo.
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Na unidade temática 4, resumidamente, vamos abordar o tema comunicação móvel pessoal e o histórico das principais tecnologias.
Na unidade temática 5, baseados nos estudos das unidades anteriores,
vamos avaliar as tecnologias em implementação atualmente e fazer uma
avaliação sobre o futuro das telecomunicações móveis.
Na unidade temática 6, por fim, vamos conhecer os sistemas auxiliares de
energia para o sistema móvel celular, seus principais módulos e recursos que
mantêm toda essa estrutura em funcionamento.
Nossa expectativa é que este caderno de Comunicações Móveis cumpra
seu papel influenciando significativamente em seu processo de ensino-aprendizagem, bem como nos demais estudos oriundos de outros eixos
tecnológicos e demais cursos técnicos.
Bons estudos e mãos à obra!
Prof. Carlos Wesley da Mota Bastos e
Prof. Marcelo de Andrade

e-Tec Brasil
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Unidade
Unidade1n

Princípios
fundamentais das
comunicações móveis

Unidade 1
Esta unidade temática apresenta os principais conceitos sobre comunicações móveis de que você irá precisar ao longo de todo o
curso. Vamos estudar os tópicos necessários para entender a relação entre comunicação e mobilidade, os princípios básicos da
comunicação em geral, os sistemas de comunicação sem fio, os
modos de transmissão e as técnicas de modulação utilizadas nas
comunicações móveis.

Princípios básicos da comunicação
Para melhor compreender comunicações móveis, é essencial que você tenha
sempre em mente a estrutura básica de um sistema de telecomunicação:
fonte, transmissor, canal de transmissão/comunicação, receptor e destino,
conforme a Figura 1.1, pois esta estrutura fará parte de nossas análises o
tempo todo, a partir de agora.
O objetivo de um sistema de comunicações é transmitir uma informação
produzida a partir de uma fonte em determinado local para um destino localizado em outro local distante através de um canal de comunicação.

FONTE

TRANSMISSOR

CANAL DE
COMUNICAÇÃO

RECEPTOR

DESTINO

Figura 1.1: Sistema de comunicação
Fonte: Elaborada pelos autores

A fonte é o ponto de origem da informação. Pode ser, por exemplo, a voz
humana, uma imagem de televisão ou dados.
O transmissor é o elemento responsável por modificar a informação em um determinado padrão específico para a transmissão através de um canal de comunicação. O canal de comunicação é o meio de transmissão propriamente dito.
O receptor, por sua vez, tem a função de entender o sinal recebido do canal
de comunicação e entregar ao destino. Podemos citar como exemplo de
comunicação uma ligação telefônica utilizando a rede de telefonia móvel.

Unidade 1 – Princípios fundamentais das comunicações móveis
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Sistemas de comunicação sem fio
WLAN – (Wireless Local Area Network)
ou Wireless LAN (traduzindo, rede de
área local sem fio).
Uma rede local sem fio (WLAN) é
uma técnica de transmissão de dados
sem fio para dois ou mais dispositivos
(computadores, impressoras, etc.) que
utiliza ondas de rádio de alta frequência e
muitas vezes incluem um ponto de acesso
à internet. A WLAN permite aos usuários
se moverem em uma área de cobertura
relativamente pequena, muitas vezes uma
casa, apartamento ou uma sala de espera
em um aeroporto, mantendo a conexão
entre os dispositivos.
WPAN – (Wireless Personal Area
Network) (traduzindo, rede de área
pessoal sem fio).
É um tipo de rede onde vários dispositivos,
como celulares, estão conectados a uma
rede sem fio disponibilizada em um
alcance pequeno, normalmente alguns
metros. Está normalmente associada ao
Bluetooth (antigamente ao IR– InfraRed
(infravermelho)). Pode ser vista como a
interação entre os dispositivos móveis de
um utilizador. A WPAN é projetada para
pequenas distâncias, baixo custo e baixas
taxas de transferência.
WMAN – (Wireless Metropolitan Area
Network) (traduzindo, rede de área
metropolitana sem fio).
As WMANs baseiam-se na norma IEEE
802.16. A norma de rede metropolitana
sem fios, conhecida popularmente como
WiMAX (Worldwide Interoperability
for Microwave Access) (traduzindo,
interoperabilidade mundial para acesso
de micro-ondas). Uma WMAN permite
o acesso à rede através de antenas
externas nas estações rádio base. As
redes metropolitanas têm uma cobertura
com alcance máximo de 100 km, o que
destina esta tecnologia principalmente aos
operadores de telecomunicações.
WLL – (Wireless Local Loop)
(traduzindo, circuito local sem fio).
É uma tecnologia de comunicação de
dados e voz por ondas de rádio. É um
sistema que conecta assinantes com a
rede de telefonia pública, ou PSTN (Public
Switched Telephone Network), utilizando
sinais de rádio. Esta tecnologia tem sido
usada em substituição aos fios/cabos
de cobre para o processo de conexão
de telefones e outros dispositivos de
comunicação, através de banda estreita,
bem como, na banda larga da telefonia
móvel, itens que serão abordados adiante.

e-Tec Brasil

Um sistema é sem fio quando a comunicação entre o transmissor e o receptor (canal de comunicação) é realizada sem ligações por meio físico (cabos,
tomadas, conexões). Os sistemas de comunicação sem fio utilizam sinais
eletromagnéticos para transporte da informação, podendo ser voz, dados,
vídeo, multimídia e outros.
Os sistemas de comunicação sem fio podem ser classificados de acordo com
suas características predominantes e distinguidos por algumas classes:
• Sistemas de transmissão via satélite
• Sistemas de telefonia celular
• Sistemas de curto alcance (Low Tier Systems)
• Redes sem fio: WLANs (Wireless Local Area Network) , WPAN (Wireless
Personal Area Network), WMAN (Wireless Metropolitan Area Network)
• Rádio enlaces ou rádio link WLL (Wireless Local Loop)
• Sistemas de radiodifusão AM e FM

Sistema de transmissão via satélite
Estes sistemas utilizam satélites como estações de retransmissão de sinais de
radiofrequência para obter um alcance geográfico maior em comunicações
internacionais. São muito utilizados em locais onde a telefonia fixa não está
disponível e a necessidade da comunicação é necessária e crítica, como por
exemplo, no mar, desertos, florestas, etc.
O sistema de TV por assinatura DTH (Directto Home), conforme a Figura 1.2,
é um serviço que utiliza o sistema satélite para transmissão de sinais de TV. É
um sistema de TV no qual o usuário instala em casa uma antena parabólica,
um decodificador, e recebe os canais diretamente de um satélite geoestacionário, ou seja, que está apontado sempre para o mesmo lugar do planeta.
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Sistema
de DHT

Central
de Uplink

Figura 1.2: Sistema de DTH
Fonte: Elaborada pelos autores

Sistemas de curto alcance
Estes sistemas têm como principal característica o fato de operarem em ambientes internos e de serem de pouca cobertura, 10 a 30 metros. São exemplos deste sistema os telefones sem fio e redes Bluetooth (protocolo utilizado
para conexão e troca de informações entre dispositivos celulares e outros).

Bluetooth
O Bluetooth é um sistema de comunicação sem fio de curto alcance, utilizado para transmissão de voz e dados entre dispositivos que possuem esta
tecnologia, conforme mostrado na Figura 1.3, na qual se percebe a transferência de dados entre dispositivos de comunicação.
A transmissão é realizada na faixa de frequência em torno de 2,4GHz a
2,45GHz, conhecida como ISM (Industrial, Scientific and Medical), ou seja,
bandas reservadas internacionalmente para uso comercial de radiofrequência eletromagnética em áreas industriais, científicas e médicas. A taxa transferência de dados pode ser até 4 Mbits/s na versão 3.0 da tecnologia.
A potência de transmissão é de 1mW para um raio de 10 metros, mas pode
ser aumentada até 100mW para que o raio de ação chegue até 100 metros.

Unidade 1 – Princípios fundamentais das comunicações móveis
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Figura 1.3: Rede Bluetooth
Fonte: http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/59156/119926681/stock-photo-desktop-computer-laptop-computer-and-cell-phone-connecting-or-synchronising-via-wireless-technology-119926681.jpg

Sistemas de redes sem fio
Uma rede sem fio (wireless) é um sistema que interliga vários equipamentos
fixos ou móveis utilizando o ar como meio de transmissão.
As redes sem fio são soluções normalmente aplicadas onde uma infraestrutura de cabeamento convencional (cobre ou fibra óptica) não pode ser
utilizada. Permitem plena conectividade e atendem aos padrões e normas
dos organismos internacionais. Isso significa que, uma vez utilizando equipamentos padronizados, as redes sem fio podem ser interconectadas com as
redes de cabeamento convencional.
Na Figura 1.4 temos um modelo de rede sem fio (WLAN).

Figura 1.4: Rede local sem fio (WLAN)
Fonte: http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/1098647/140577157/stock-vector-wireless-router-connected-to-electronic-devices-140577157.jpg

e-Tec Brasil
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Rádio enlaces
Utiliza um canal de rádio para comunicação de dados em distâncias da ordem de dezenas de km. É um sistema ponto a ponto que utiliza antenas
direcionais para concentrar os feixes de radiofrequência na direção de dois
pontos em linha de visada, conforme mostra a Figura 1.5.

Figura 1.5: Enlace de rádio
Fonte: Elaborada pelos autores

Sistemas celulares
São sistemas de grande cobertura que oferecem ao usuário mobilidade local,
regional, nacional e internacional.
A Figura 1.6 representa de forma simples a estrutura de um sistema celular, composta por uma central de comutação móvel (CCC) interligada com a estação
rádio base (ERB). A ERB é o equipamento responsável pela comunicação com os
equipamentos móveis em uma determinada área que constitui uma célula.
Analisando a evolução dos sistemas celulares, temos a primeira geração (1G)
puramente analógica. A segunda geração (2G) evoluiu para os sistemas digitais, porém projetados para transporte de sinais de voz e dados a baixas
taxas de transferências.
Com a evolução da internet, os usuários do sistema celular passaram a exigir
a utilização de serviços, tais como e-mail, acesso a páginas de internet e outros serviços. Com essa demanda, o sistema celular evoluiu gradativamente
entre as gerações 2.5G, 2.75G, 3G e, atualmente, o 4G.

Unidade 1 – Princípios fundamentais das comunicações móveis
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Nas unidades posteriores as gerações e os sistemas serão mais bem detalhados.
Central de
comutação móvel

Estação
Base

Estação
Móvel

Rede de
Rádio-Frequência

Célula

Figura 1.6 Sistema celular
Fonte: Elaborada pelos autores

Transmissão nos sistemas
de comunicação sem fio
Em um sistema de comunicação, a direção da troca de informação entre o
receptor e o transmissor pode assumir três diferentes modos:
–– Simplex
–– Half duplex
–– Full duplex
No modo simplex a comunicação é feita em uma direção única, ou seja, do
emissor para o receptor somente. Os serviços de rádio AM, FM e televisão
convencional são exemplos desse modo, conforme a Figura 1.7.
No modo halfduplex a comunicação pode ser em ambas as direções, porém
com a transmissão da informação em um sentido de cada vez utilizando
a mesma faixa de frequência. O sistema de comunicação da polícia é um
exemplo de sistema que utiliza esse modo, também mostrado na Figura 1.7.

e-Tec Brasil
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A
A

Simplex: A para B somente

Half duplex: A para B ou B para A

B
B

Figura 1.7: Modos de comunicação quanto ao sentido da transmissão
Fonte: Elaborada pelos autores

E, por fim, no modo fullduplex onde a comunicação pode ser em ambas as
direções utilizando o mesmo canal de comunicação, simultaneamente. Ambos os pontos podem transmitir e receber sinais. É o modo de transmissão
mais utilizado nos sistemas de comunicação, conforme podemos observar
na Figura 1.8 sobre a transmissão simultânea que ocorre entre dois computadores pessoais distantes.

Figura 1.8: Modo de transmissão fullduplex
Fonte: Elaborada pelos autores

Um sistema de comunicação sem fio pode ser utilizado para transporte de
dados, voz, vídeo, multimídia e outros. Quando utilizamos para transporte de
dados, os componentes básicos de um sistema de comunicação sem fio são:
• ETD – Equipamento terminal de dados. Constituído por equipamentos
nos dois pontos onde são gerados e tratados os dados, como por exemplo: um roteador, um switch ou um computador.
• ECD – Equipamento de comunicação de dados. Geralmente este elemento
engloba as funções de transmissão, recepção, modulação e demodulação.

Unidade 1 – Princípios fundamentais das comunicações móveis
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Veja o sistema de antenas de transmissão (transmissor) e recepção (receptor)
na Figura 1.9.
Canal de
Rádio-Frequência

Antena de
Transmissão

Antena de
Transmissão
Portadora Eletromagnética

Transmissor

Receptor

ECD - Equipamento de
Comunicação de Dados

ETD - Equipamento
Terminal de Dados

ECD - Equipamento de
Comunicação de Dados

ETD - Equipamento
Terminal de Dados

Figura 1.9 : Sistema de comunicação sem fio para transporte de dados
Fonte: Elaborada pelos autores

O canal de radiofrequência, ou canal RF, é o meio físico caracterizado por
uma largura de banda B que é ocupada para transportar os dados. A largura
de banda B do canal é diretamente proporcional à taxa de bits dos dados,
como é indicado na Figura 1.10.
Portadora

Espectro do
sinal modulado

fa

fp

fb

Espectro de frequências
eletromagnéticas (Hz)

Largura de banda
do canal de RF

B = fb - fa

fp - frequência de portadora

Figura 1.10 – Canal de radiofrequência
Fonte: Elaborada pelos autores

Por acaso em sua residência você possui um sistema de comunicação sem
fio para dados/voz? Se sim, você saberia responder que tipo de modo de
transmissão quanto ao sentido esse sistema utiliza? Procure uma forma
criativa para compartilhar no Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem
(AVEA) o resultado de seus dados.
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Conceitos fundamentais
em transmissão de sinais
E aí, como você está indo? Absorvendo bem as sopinhas de letras, das comunicações móveis?
Antes de prosseguirmos, precisamos revisar alguns conceitos básicos de sinais e transmissão.
A transmissão de sinais pode ser realizada por sistemas analógicos ou digitais. Os sistemas analógicos foram os primeiros a ser implementados e realizam a transmissão da informação utilizando sinal eletromagnético senoidal
conhecido como sinal portador. Um sinal senoidal é caracterizado por três
parâmetros: a amplitude, a frequência e a fase. Como você já aprendeu na
disciplina de Telecomunicações, é através da variação desses parâmetros que
a informação é transmitida.
Vamos apresentar em seguida os esquemas de modulação e as técnicas de
codificação dos sinais.

Sinal
Podemos conceituar “sinal” como uma representação de uma quantidade
ou qualidade física que porta uma informação. Os sinais podem ter diferentes origens (ex.: mecânica, física, biológica, etc.) e são representados através
de funções de uma ou mais variáveis.
Os dados podem ser representados de duas formas: analógica ou digital,
conforme a Figura 1.11.
Valor

Valor

Tempo
A - Sinal analógico

Tempo
B - Sinal Digital

Figura 1.11: Tipos de sinais: analógico e digital
Fonte: Elaborada pelos autores

Sinal analógico
O sinal analógico simples pode ser representado por uma onda senoidal que
possui os seguintes parâmetros: amplitude, frequência e fase.
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Amplitude (A) – representa o valor de intensidade mais alta (crista da
onda) ou mais baixa (vale da onda). Também chamada de valor máximo ou
valor de pico, ou simplesmente pico da amplitude, conforme as formas de
ondas da Figura 1.12.
Amplitude

Amplitude

Pico da Amplitude

Pico da Amplitude

...

...
Tempo

Tempo

Figura 1.12: Amplitudes do sinal analógico
Fonte: http://pt.scribd.com/doc/70027836/Transmissao-Digital-Analogica

Frequência (f) – Quantidade de ciclos num intervalo de tempo de um segundo. O período (T) é a razão inversa da frequência, ou seja, f = 1/T. O
período é expresso em segundos [s] e a frequência em hertz [Hz].
Nas formas de onda da Figura 1.12 mostramos sinais com mesma frequência, porém, com amplitudes diferentes; já as formas de onda da Figura 1.13
mostram sinais com frequências diferentes e mesma amplitude.
Amplitude

12 períodos em 1s

Frequência é 12 Hz

1s
...
Tempo
1 s
Período: 12

Amplitude

6 períodos em 1s

Frequência é 6 Hz

1s
...
Tempo
Período:

1 s
6

Figura 1.13: Frequências do sinal analógico
Fonte: http://pt.scribd.com/doc/70027836/Transmissao-Digital-Analogica
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Fase – Descreve a posição da forma de onda em relação ao tempo zero, ou
seja, o deslocamento do ângulo ou simplesmente o deslocamento da fase,
conforme as formas de ondas na Figura 1.14. Pode ser expressa através das
unidades graus (°) ou radianos (rad).

...
0

Tempo

a. 0 graus

...
1
4

T

0

Tempo

b. 90 graus
Figura 1.14: Fases do sinal analógico
Fonte: http://pt.scribd.com/doc/70027836/Transmissao-Digital-Analogica

Sinal digital
O Sinal digital possui valores discretos (descontínuos) no tempo e amplitude.
Um sinal digital só é definido para determinados instantes de tempo, e o
conjunto de valores que pode assumir é finito.
A quantidade de bits transmitida em um segundo é chamada de taxa de
transmissão, representada por bits por segundo [bps].
A transmissão de um sinal digital do tipo binário é uma sequência de dois
níveis de pulsos de tensão (v) com amplitude definida, e sucedendo-se a
intervalos de tempo (t) regulares, como podemos observar na Figura 1.15.
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v

Sinal Digital
1

0

1

0

1

0

1

1

t

Figura 1.15: Exemplo de sinal digital
Fonte: Elaborada pelos autores

Capacidade do canal
De acordo com Sverzut (2011), a capacidade máxima de um canal é representada pelo limite máximo de transmissão imposto por suas características
físicas, tais como: largura de banda (banda passante) do canal, potência do
sinal e potência do ruído.
O cientista sueco chamado Harry Nyquist (1889-1976) desenvolveu, além de
alguns teoremas, uma lei sobre a capacidade de um canal não ruidoso, que
versa sobre a máxima taxa de transmissão (em bps) que um canal de transmissão (sem ruído) pode suportar, também conhecida como “Lei de Nyquist”.
Segundo esse cientista, a fórmula para cálculo da capacidade do canal num
meio sem ruídos é dada por:
CN= 2 x B x log2L [bits/s]

Esta fórmula pode ser deduzida
sabendo-se que B=Rs/2 (B é a
largura de banda e Rs a taxa
de símbolos transmitida), como
Rs=Rb/log2L; então fica fácil
verificar que Rb=2xBxlog2L, que
é a taxa de bit! Esta fórmula é
deduzida impondo a condição de
interferência intersimbólica nula
à transmissão.
A fórmula da capacidade de um
canal com largura de banda B
perturbado por um ruído branco
aditivo de potência N (watts)
quando a potência média do
sinal transmitido é limitada a P
(watts), assim R=P/N é a razão
sinal/ruído e Cs é dada em bps.

e-Tec Brasil

Onde:
CN: capacidade do canal dada em bits/s;
B: largura de banda ou banda passante medida em Hz;
L: a quantidade de níveis de tensão.
Em 1947, o matemático e engenheiro americano Claude Shannon (19162001), partindo do princípio de que não existem canais sem ruídos, publicou
uma nova relação, conhecida como “Teorema de Shannon”
CS= B x log2 (1+R) [bits/s]
Onde:
CS: capacidade do canal dada em bits/s;
B: largura de banda ou banda passante medida em Hz;
R é a razão sinal/ruído de uma transmissão ou R=P/N
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Perdas na transmissão de sinais
Alguns fatores são responsáveis por quedas na qualidade do sinal transmitido, são eles:
Atenuação – corresponde à perda de energia do sinal que trafega no meio decorrente da resistência física do meio, conforme demonstrado na Figura 1.16.

Original

Ponto 1

Atenuado

Meio de Transmissão

Amplificado

Pesquise nas bibliografias
recomendadas ou em sites de
buscas sobre: o “Teorema da
Amostragem” (de Nyquist) e
aprofunde cada vez mais seus
conhecimentos. Aproveite o
resultado de suas pesquisas e
compartilhe com seus colegas
ou até mesmo abra um Fórum
de discussão sobre estes temas
no AVEA

Amplificador

Ponto 2

Ponto 3

Figura 1.16: Exemplo de atenuação
Fonte: http://pt.scribd.com/doc/70027836/Transmissao-Digital-Analogica

Ruído – É um fator limitador no desempenho de um sistema de comunicação. Podemos definir como sinais elétricos indesejáveis inseridos entre o
transmissor e o receptor alterando o formato da mensagem original, conforme demonstrado na Figura 1.17.

Transmitido

Ponto 1

Ruído

Meio de Transmissão

Recebido

Ponto 2

Figura 1.17: Afetação do ruído na transmissão
Fonte: http://pt.scribd.com/doc/70027836/Transmissao-Digital-Analogica

Modulação
Theodore S. Rappaport, em seu livro Comunicações sem fio: princípios e práticas, da Editora Pearson (2012), conceitua a modulação, da seguinte forma:
Modulação é o processo de codificar informações a partir de uma fonte
de mensagem de uma maneira adequada para a transmissão. Isso geralmente envolve traduzir um sinal de mensagem em banda base (chamada fonte) para um sinal de banda de passagem em frequências que
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são muito altas quando comparadas com as frequências do sinal em
banda base. O sinal de banda de passagem é chamado sinal modulado,
e o sinal de mensagem na banda base é chamado sinal modulante. A
modulação pode ser feita variando-se a amplitude, a fase ou a frequência de uma portadora de alta frequência de acordo com a amplitude
do sinal de mensagem. (RAPPAPORT, 2012, p. 168, grifo do autor).

Em resumo, o processo de modulação é a transformação do sinal que contém a informação útil em seu formato original num sinal modulado adequado ao canal de transmissão utilizado.

Caro estudante, cabe salientar que
é através do uso da modulação
que a transmissão de informação
utilizando antenas se torna viável.
Para obter uma irradiação eficiente,
a antena deve ter um comprimento
maior do que l/10 (1/4, 5/8 de l, p.
ex.). Em contrapartida, a transmissão
de sinais de áudio via irradiação
direta por uma antena não seria
prática. Através da modulação, esse
sinal de áudio (baixa frequência)
é transladado para uma alta
frequência de maneira a tornar a
construção da antena viável.

Conforme podemos observar na Figura 1.18, temos um exemplo de modulação FM, ou seja, a amplitude do sinal modulado da portadora é mantida
constante, enquanto sua frequência é variada de acordo com o sinal modulante, isto é, a mensagem.

Portadora

Sinal

Sinal Modulado
Pesquise nas bibliografias
recomendadas ou em sites
de buscas sobre as possíveis
referências sobre o uso de
antenas no processo de
modulação, em especial para a
transmissão de sinais de áudio,
levando-se em consideração
a translação de baixa para
alta frequência, de maneira
a justificar a construção de
antenas. Aproveite o resultado
de suas pesquisas e compartilhe
com seus colegas ou até mesmo
abra um Fórum de discussão
sobre estes temas no AVEA.
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Figura 1.18: Exemplo de modulação em frequência (FM)
Fonte: http://www.img.lx.it.pt/~mpq/st04/ano2002_03/trabalhos_pesquisa/T_8/3_ficheiros/image004.jpg

Tipos de modulação
Podemos identificar dois tipos de modulação, de acordo com o tratamento
da portadora pelo sinal modulante: modulação analógica e digital.
Na modulação analógica, a portadora é uma onda cosenoide e o sinal
modulante é um sinal analógico ou contínuo. Existem três formas básicas
de modulação, conforme as formas de ondas representadas na Figura 1.19.
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• Modulação em amplitude (AM – Amplitude modulation)
• Modulação em frequência (FM – Frequency modulation)
• Modulação em fase (PM – Phase modulation)
Modulação em Amplitude (AM)

Modulação em Frequência (FM)

Modulação em Fase (PM)

Figura 1.19: Tipos de modulação analógica
Fonte: http://10infrcjorge.files.wordpress.com/2012/10/1.png?w=409&h=249

A modulação digital utiliza uma portadora analógica que tem uma ou mais
características alteradas de acordo com uma informação digital. As técnicas
de modulação para sinais digitais mais utilizadas são:
• Modulação por deslocamento de amplitude (ASK – Amplitude shift Keying)
• Modulação por deslocamento de frequência (FSK – Frequency shift Keying)
• Modulação por deslocamento de fase (PSK – Phase shift Keying)

a) Modulação em amplitude (AM)
Na modulação AM, a amplitude de um sinal portador de alta frequência
é variada de acordo coma amplitude instantânea do sinal de mensagem
(ou sinal modulante), conforme visto na Figura 1.20.
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Portadora

Sinal
Mensagem

Sinal modulado
em amplitude

(variação da amplitude)

Figura 1.20: Modulação em amplitude (AM)
Fonte: Elaborada pelos autores

b) Modulação em frequência (FM)
Na modulação em frequência (FM), a amplitude do sinal portador é mantida constante, enquanto sua frequência é variada de acordo com o sinal
modulante. A Figura 1.21 ilustra bem a modulação FM.
A modulação FM tem melhor imunidade ao ruído em comparação com
a modulação AM. Como os sinais são representados como variações de
frequência em vez de variações de amplitude, os sinais de FM são menos
suscetíveis ao ruído atmosférico e de impulso, que tendem a causar rápidas flutuações na amplitude do sinal recebido.
A
t

Sinal Modulante

f
∆f
Variação de frequência
da portadora

∆f
Frequência sem
modulação (fp)

t
A

t

Sinal modulada
correspondente

Figura 1.21: Modulação em frequência (FM)
Fonte: http://www.mspc.eng.br/eletrn/im01/demod105.gif
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c) Modulação em fase (PM)
A modulação em fase (PM) altera a fase de uma portadora de acordo
com as mudanças de fase do sinal modulante, mantendo a amplitude
da onda constante, conforme Figura 1.22. A modulação PM move rapidamente as ondas para um ponto diferente em seus ciclos. Este aspecto
é útil para a transmissão de dados, porque os pontos diferentes de um
ciclo de onda podem representar bits.
Portadora
Pura

t

Sinal
Modulante

t

Onda modulada
em fase PM

t

Figura 1.22: Modulação em fase (PM)
Fonte: http://www.qsl.net/py4zbz/teoria/modpm.gif

d) Modulação por deslocamento de amplitude (ASK)
Na modulação por deslocamento de amplitude ocorre alteração da amplitude de onda portadora em função do sinal digital a ser transmitido. O
sinal modulante binário assume um dois níveis existentes da fonte da informação (nível “0” desligado, ou “1” ligado), conforme a Figura 1.23.

Sinal Digital
Onda Portadora
Sinal ASK

Figura 1.23: Modulação por deslocamento de amplitude (ASK)
Fonte: Elaborada pelos autores

Unidade 1 – Princípios fundamentais das comunicações móveis

31

e-Tec Brasil

e) Modulação por deslocamento de frequência (FSK)
Na modulação por deslocamento de frequência ocorre alteração da frequência da onda portadora em função do sinal modulante. A amplitude
e a fase da onda são mantidas constantes durante a modulação, conforme a Figura 1.24.

Sinal Digital
Onda Portadora
Sinal FSK

Figura 1.24: Modulação por deslocamento de frequência (FSK)
Fonte: Elaborada pelos autores

f) Modulação por deslocamento de fase (PSK)
Na modulação por deslocamento de fase ocorre alteração da fase da
onda portadora em função do sinal modulante. Quando ocorre a alteração no sinal digital a ser enviado, ocorrerá mudança de 180º na fase da
onda portadora em relação ao ângulo anterior, conforme a Figura 1.25.

PSK

V
t
Figura 1.25: Modulação por deslocamento de fase (PSK)
Fonte: http://seniordesign.engr.uidaho.edu/2004_2005/byinspection/images/BPSK%20Modulation%20Waveforms.gif.

Codificação em linha
Em uma transmissão binária os bits ‘1’ e ‘0’ são transmitidos utilizando-se
sinais de pulso. Estes sinais são conhecidos popularmente como “Códigos de
Linha”. O objetivo da codificação de linha é, essencialmente, a adequação da
forma de onda às características do canal de comunicação que é utilizado,
embora também devam procurar uma ocupação mínima de largura de banda.
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Os métodos de codificações podem ser divididos em unipolar, polar e bipolar.
• Unipolar, polar e bipolar
Estes métodos ainda podem ser divididos em NRZ (Non-Return-to-Zero, ou
seja, sem retorno a zero) e RZ (Return-to-Zero, ou seja, retorna a zero). No
método NRZ a duração de cada pulso coincide com a duração de um bit
(Tb). Por outro lado, no método RZ o pulso “retorna” azero na metade do
intervalo de um bit (Tb/2). Nesse caso, somente para os bits representados
por pulsos com amplitudes diferentes de zero.
O método unipolar utiliza os níveis de tensão 0 (zero) e V volts. O pulso com
V volts representa o “1” binário e o de 0 volt representa o “0” binário.
A Figura 1.26-a mostra o método unipolar NRZ e a Figura 1.26-b o unipolar RZ.
Amplitude
1

0

1

1

0

V
0
2Tb

Tb

3Tb

4Tb

5Tb Tempo

Figura 1.26-a: Método unipolar NRZ
Fonte: Elaborada pelos autores

Amplitude
1

0

1

1

0

V
0
Tb

2Tb

3Tb

4Tb

5Tb Tempo

Figura 1.26-b: Método unipolar RZ
Fonte: Elaborada pelos autores

Em métodos polares, as tensões que representam os bits serão valores positivos e negativos. Por exemplo, o nível de voltagem para zero pode ser
positivo e o nível de voltagem para 1 pode ser negativo.
Na codificação polar NRZ, podemos ter duas versões: polar NRZ-L (NRZ Level) e NRZ-I (NRZ Invert), conforme pode ser visto na Figura 1.27.
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Nota: No NRZ-L, o nível de voltagem determina o valor do bit. No NRZ-I, a
inversão ou falta de inversão determina o valor do bit.
0

1

0

0

1

1

1

0

NRZ-L
Tempo
NRZ-I
Tempo

Sem inversão: Próximo bit é 0

Inversão: Próximo bit é 1

Figura 1.27: Método polar NRZ-L e NZR-I
Fonte: Elaborada pelos autores

Já o método bipolar utiliza três níveis de tensão: positivo, negativo e zero.
O nível zero representa um bit “0”, os bits “1s” são representados através
de pulsos alternados de tensão positiva e negativa, conforme a Figura 1.28.
Este método é também conhecido como Alternate Mark Inversion (AMI).

Visando aprofundar um pouco
mais esta unidade temática,
sugerimos que você faça
pesquisas em artigos e links
de vídeos da seguinte forma:
“Modulação Analógica e
Modulação Digital”. Após a
análise desses materiais, poste
no AVEA com suas palavras
o que você entendeu sobre
a diferença entre os tipos
de modulação, os melhores
métodos e os principais objetivos
e compartilhe com a turma o
melhor vídeo que encontrou
sobre esse conteúdo.

A ocorrência do primeiro “1” binário pode ser representada por um nível de tensão positiva, por exemplo, e o “1” binário seguinte será representado por uma
tensão negativa. Esta alternância de polaridade ocorre durante toda a transmissão da sequência binária. Dessa maneira, a ocorrência de um terceiro “1” binário
na sequência mostrada na Figura 1.28, será representada por um pulso positivo.
Amplitude
0

1

0

0

1

0

AM1
Tempo
Figura 1.28: Método bipolar ou AMI
Fonte: Elaborada pelos autores

Dependemos de muitos sistemas de comunicação sem fio. Avalie em
sua residência qual o sistema de comunicação sem fio mais utilizado e
qual a técnica de modulação que ele utiliza. Publique no AVEA o resultado de sua pesquisa.
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Síntese da unidade
Caro estudante, tivemos a oportunidade de verificar nesta unidade conceitos
importantes para o estudo das comunicações móveis.
Constatamos que para se obter comunicação é fundamental que haja no mínimo
cinco elementos: fonte, transmissor, canal de comunicação, receptor e destino.
Demos um destaque para o sistema de comunicação sem fio, cujos tipos
mais usuais são: sistemas de satélites, de celulares, os de pouca cobertura,
das redes locais, pessoais e metropolitanas, os de rádio enlaces, etc.
Foram verificados ainda os diferentes modos de transmissão, tais como: simplex, half duplex, full duplex.
Revisamos os principais conceitos dos sistemas de transmissão analógico e
digital, no tocante aos parâmetros dos sinais existentes (amplitude, frequência, período, fase, etc.) além dos teoremas que analisam o nível da relação
do sinal com o ruído.
Analisamos os tipos de modulação existentes, tanto para o sistema analógico (em amplitude, em frequência e em fase), quanto para o sistema digital
(por desvio de amplitude, por desvio de frequência, por desvio de fase), além
das técnicas de codificação.
Enfim, são os princípios fundamentais das comunicações móveis que nos
nortearão nas próximas unidades temáticas.
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Unidade
Unidade2n

Sistema
móvel celular

Unidade 2
Nesta unidade vamos estudar os principais conceitos do sistema
móvel celular, os elementos que compõem a rede e os seus relacionamentos. Nosso objetivo nesta unidade é entender e associar
estes conceitos em nosso cotidiano.

Características dos sistemas móveis celulares
O sistema móvel celular é uma rede de comunicação terrestre por radiofrequência que permite aos seus usuários se comunicar com mobilidade. Atualmente, não é limitada somente ao tráfego de voz, mas oferece uma quantidade cada vez mais extensa e diversificada de serviços como: mensagens
de texto curtas (Short Message Service ou SMS), mensagens de multimídia
(Multimedia Messaging Service ou MMS), transmissão de dados e acesso à
internet associado a uma grande quantidade de serviços.
Em 17 de junho de 1946 foi realizada a primeira chamada telefônica móvel,
em St. Louis, nos Estados Unidos. No dia 3 de Abril de 1973, o engenheiro e
designer norte-americano Martin Cooper fez a primeira ligação mundial pública em um telefone celular, conforme Figura 2.1. Ele é considerado o “Pai”
do telefone celular. O aparelho pesava aproximadamente 1 kg. e ofereceu
quase 30 minutos de conversação.

Figura 2.1: Martin Cooper com o Motorola DynaTACphone, o celular utilizado na
primeira chamada experimental
Fonte: http://xpock.com.br/wp-content/uploads/2011/07/Martin-Cooper.jpg.
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Visando aprofundar um
pouco mais sobre este tópico,
sugerimos que você faça
pesquisas em links de artigos
e vídeos da seguinte forma:
“História do telefone
celular”.
A priori, recomendamos estes
dois links abaixo:
http://pt.wikipedia.org/wiki/
Rede_de_telefonia_celular
http://www.corp.att.
com/attlabs/reputation/
timeline/46mobile.html
Consulte o site www.teleco.
com.br e pesquise sobre o
crescimento da telefonia móvel
nos últimos cinco anos, em nível
mundial. Faça um comparativo
entre os dois sistemas e comente
o resultado de sua pesquisa no
Fórum de discussão no Ambiente
Virtual de Ensino Aprendizagem
(AVEA) aberto para essa
finalidade.

Uma das características do avanço tecnológico da década de 1980 foram as
centrais de comutação CPA (Central de Programa Armazenado) associadas a
novas técnicas de sinalização por canal comum, utilização de enlaces digitais via
rádio e fibra óptica. Com isso o sistema móvel celular pôde ser oferecido aos
usuários com um custo mais baixo, permitindo seu crescimento em larga escala.
As principais características dos sistemas celulares são:
•
•
•
•

distribuição da área de cobertura em células;
alta densidade de usuários;
transmissão em baixa potência;
reutilização de frequências.

Células
O sistema móvel celular se caracteriza pela divisão de uma região geográfica
em subdivisões chamadas células, conforme podemos observar na Figura
2.2. Cada célula possui transmissores de baixa potência responsáveis pela
comunicação com os terminais móveis (TM) dos usuários. No sistema celular
esses transmissores são chamados de estação rádio base (ERB) e atendem à
área de cobertura de cada célula.

Cidade A

Figura 2.2: Divisão de área geográfica em células
Fonte: Elaborada pelos autores

Outra característica do sistema celular é a alta densidade de usuários. O
sistema móvel celular permite atender a um grande número de usuários devido à sua capacidade de ampliação de células. A Figura 2.3 demonstra uma
demanda de usuários que podem acessar a mesma ERB.
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Terminais
Móveis

Estação
Rádio Base
(ERB)

Figura 2.3: Célula responsável por diversos terminais móveis (TMs)
Fonte: Elaborada pelos autores

O conjunto de células onde não há reutilização de frequências é chamado
de cluster. Neste exemplo o cluster é formado por N=7 células, onde N é o
tamanho do cluster e tipicamente assume valores de 4, 7 ou 12.
A fim de caracterizar melhor a definição de cluster, considere que certa
companhia operadora de um sistema móvel celular, possui um total de 700
diferentes canais de radiofrequência. Alocando 100 canais por célula, esse
sistema celular será composto por cluster com sete células. Assim, um cluster possui todos os canais disponíveis pela operadora. Cada cluster ocupa
uma determinada área geográfica, áreas maiores podem ser ocupadas por
replicação de clusters, gerando as células cocanais. Essas células possuem os
mesmos canais de radiofrequência; assim, elas devem estar fisicamente separadas por uma distância tal que a interferência entre cocanais seja mínima.
Os principais tipos de células são: células com antenas omnidirecionais e
células setorizadas.

Células com antenas ominidirecionais
Na célula com antenas omnidirecionais, a área de cobertura tem um formato aproximadamente circular, pois as antenas da ERB irradiam em todas as
direções, conforme demonstrado na Figura 2.4.
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ERB
Figura 2.4: Irradiação célula ominidirecional
Fonte: Elaborada pelos autores

Células setorizadas
A setorização consiste na divisão da célula em setores, na qual cada um desses setores será coberto por um conjunto de antenas. A divisão pode ser em
três ou seis setores. Podemos observar na Figura 2.5 a divisão em três setores
e na Figura 2.6 a divisão em seis setores.

1

2
3

1

2
3

Figura 2.5: Setorização de 120º
Fonte: Elaborada pelos autores

1 2
6
5 4

3

1 2
6
5 4

3

Figura 2.6: Setorização de 60º
Fonte: Elaborada pelos autores
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Devido à geometria hexagonal das células, o número de células por cluster
deve ser tal que satisfaça a equação
N=i2+i .j+ j2
onde:
i e j são inteiros positivos e N o número de células por cluster.
Exemplo: Se N for 12, haverá conjuntos de 12 células com frequências diferentes cada, e as frequências se repetirão somente nas próximas 12 células.

Reutilização de frequências
O sistema móvel celular trabalha com reutilização de frequências. Os canais
de frequência utilizados para uma célula podem ser usados em outra célula.
A distância entre essas células que utilizam a mesma frequência é limitada
pela interferência entre canais permitida pelo sistema.
A distância média de reuso é a distância segura para utilização da mesma
frequência por duas células. A Figura 2.7 representa células utilizando a mesma frequência. A definição para o fator de reuso de frequência é 1 / N, onde
N é o número de células de um cluster.
As células que utilizam o mesmo canal são chamadas de células cocanais.

D
C

E
A

B

Distância Média
de Reuso

F
G

D
C

E
A

B

F
G

Figura 2.7: Distância média de reuso
Fonte: Elaborada pelos autores
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De acordo com o número de células em um cluster podemos calcular a distância de reuso de frequência (D/R) da seguinte forma:
D/R=

3N .

Onde:
D é a distância entre uma ERB e outra.
R é o raio da célula.
De acordo com os tipos de clusters mais utilizados nos sistemas celulares,
podemos analisar a capacidade de tráfego por célula e, por conseguinte, a
qualidade de transmissão do sinal, conforme a Tabela 2.1.
Tabela 2.1: Fator de reuso de frequência
Número de células
por cluster (N)

Razão de reuso
(D/R)

Canais por
célula

Capacidade de
tráfego por célula

Qualidade de
transmissão do sinal

1

1,73

360

Mais alta

Mais baixa

3

3,00

120

4

3,46

90

Mais baixa

Mais alta

7

4,58

51

9

5,19

40

6,00

30

12
Fonte: Elaborada pelos autores

De acordo com o aumento do número de células por cluster, diminui-se o
número de canais e a capacidade de tráfego por célula.
Por exemplo, para um fator de reuso N=1, todas as células do sistema celular contêm todos os canais; dessa maneira, todas as células vizinhas serão
cocanais. Assim, o sistema terá a maior capacidade possível (maior número
de canais por km2), porém a pior situação em termos de qualidade do sinal,
pois os cocanais estarão o mais próximo possível uns dos outros (pior situação em termos de interferência cocanal).

Qual o principal objetivo da
reutilização de frequências no
sistema celular? Participe do
Fórum de Discussão do Ambiente
Virtual de Ensino Aprendizagem
(AVEA) aberto sobre este tema e
poste seu comentário.

e-Tec Brasil

Fazendo uma análise superficial, podemos observar que à medida que aumentamos o fator de reuso, ou seja, o número de células por cluster, estaremos diminuindo o número de canais por célula, diminuindo o tráfego oferecido por célula. Por outro lado, estaremos aumentando a relação D/R (podemos
entender que estamos aumentando a distância de reuso ou que estamos
diminuindo o raio das células). Isso implica a diminuição da interferência entre
cocélulas, uma vez que a potência transmitida decresce com a distância.
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Arquitetura do sistema móvel celular
O sistema móvel celular possui os seguintes componentes em sua estrutura,
conforme demonstrado na Figura 2.8, além das conexões entre eles:
–– Estação móvel (EM)
–– Estação rádio base (ERB)
–– Central de comutação e controle (CCC)
Estação
Móvel (EM)

Estação Rádio
Base (ERB)

Estação Rádio
Base (ERB)

Estação
Móvel (EM)

Central de comutação e controle (CCC)

Estação
E
Est
ação
Móvel (EM)

Figura 2.8: Componentes básicos do sistema móvel celular
Fonte: Elaborada pelos autores.

Estação móvel (EM)
É o terminal utilizado pelo usuário para o envio e recebimento de sinais de
voz e interface para demais serviços disponibilizados pela operadora. Esse
equipamento possui unidade de controle, antena e transceptor.
Atualmente temos disponíveis no mercado dezenas de fabricantes e centenas de modelos que possuem grande quantidade de recursos, como por
exemplo: touchscreen, conexão por Bluetooth, infravermelho, câmera digital, player de vídeo, MP3, conexão USB, wi-fi e outros recursos.
Atualmente, os aparelhos possuem capacidade de armazenamento na ordem
de gigabytes e permitem também desenvolvimento de aplicações personalizadas. O iPhone mostrado na Figura 2.9 é um exemplo típico de estação móvel.
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Figura 2.9: Telefone celular –iPhone (Apple)
Fonte: http://www.shutterstock.com/pt/pic-181599725/stock-photo-kiev-ukraine-march-apple-iphone-displaying-ios-homescreen-ios-operating.html?src=Ofnqs25w7EDqh39LP3jqzw-1-69

Estação rádio base (ERB)
É o elemento do sistema móvel celular responsável por trocar sinais e informações com as estações móveis dos usuários. O sistema móvel celular se
caracteriza por ERBs interconectadas que atendem às células permitindo a
mobilidade na comunicação entre os usuários do sistema.
Características da ERB:
• fornece a interface entre a central de comutação de controle e as estações móveis;
• contém uma unidade de controle, transceptores de rádio, antenas, plantas de alimentação e terminais de dados;
• transmite e recebe sinais de controle para o estabelecimento e supervisão
de chamadas;
• transmite e recebe sinais de voz e de várias estações móveis dentro de
sua área de cobertura.
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Terminais
Móveis

Estação
Rádio Base
(ERB)

Central de comutação e controle (CCC)

Figura 2.10: Estação rádio base (ERB)
Fonte: Elaborada pelos autores

A ERB é composta por um sistema de rádio com transmissores, receptores, filtros,
divisores, combinadores, antenas, processadores de controle, multiplexadores,
cabos coaxiais, fonte de alimentação e outros elementos. As ERBs, por sua vez,
se conectam à central de comutação e controle (CCC), conforme Figura 2.10.
A nomenclatura ERB é mais utilizada nos sistemas analógicos. Nos sistemas digitais usa-se BTS (Base Transceiver Station), que significa estação
transceptora base.
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Figura 2.11: Estação rádio base (ERB)
Fonte: http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/272821/272821,1230935737,1/stock-photo-low-angle-view-of-a-telecommunication-tower-22683727.jpg.

Basicamente existem dois tipos de ERBs:
greenfield – ERBs instaladas em terrenos;
rooftop – ERBs instaladas em coberturas de edifícios.
Os dois tipos podem utilizar equipamentos de telecomunicações de forma
“indoors” (dentro de compartimentos, requerem infraestrutura de climatização), ou de forma “outdoors” (fora de compartimentos, não requerem infraestrutura de climatização, ou seja, ventilação livre). A Figura 2.11 mostra
a torre, na qual estão instaladas as antenas, e parte do compartilhamento
onde estão instalados os equipamentos.

Central de comutação e controle (CCC)
ou Mobile-Services Switching Centre (MSC)
A central de comutação e controle (CCC) é o elemento central do sistema
móvel celular.
É o equipamento responsável por:
• controlar as chamadas originadas e terminadas na rede móvel celular, a
bilhetagem e tarifação do sistema;
• administrar as ERBs que fazem parte da sua área de controle, alocação
de canais e procedimentos de handoff e roaming (explicados nas subseções abaixo);
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• supervisionar o estado do sistema;
• realizar a interface com a rede de telefonia fixa, rede de sinalização, plataformas de voz e dados e demais elementos do sistema de telecomunicações;
• fornecer e gerenciar os serviços necessários aos usuários do sistema móvel;
• gerenciar a base de dados de assinantes e seus serviços.
Na Figura 2.12 podemos observar uma sala de telecomunicações com uma
central de comutação e controle.

Figura 2.12: Central de comutação e controle
Fonte: http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/85050/85050,1215177410,2/stock-photo-communications-site-14510308.jpg

Uma das características do sistema móvel celular é a modularidade, ou seja,
as CCCs podem ser expandidas até atingir a capacidade máxima de gerência
de ERBs e tráfego.

Handoff
Handoff é o procedimento da transição de um terminal móvel de uma determinada célula para outra de forma transparente ao utilizador.
Durante uma chamada, existe uma conexão entre o terminal móvel e a ERB 1
de sua localidade. À medida que o terminal se afasta da ERB 1, o respectivo
sinal vai diminuindo e o nível de sinal da ERB 2, aumentando. De acordo com
os níveis especificados pelo sistema, ou seja, a partir de determinado valor
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de potência do sinal recebido, a ERB 2 assumirá a chamada comutando-a
para um de seus canais, mantendo a conversão em curso, conforme demonstrado na Figura 2.13.

ERB 2
ERB
ER
B1
Nível
de sinal 2

Nível
de sinal 1

t1

t2

Figura 2.13: Handoff
Fonte: Elaborada pelos autores

Roaming
Todo terminal móvel é registrado em uma área local correspondente a um
município, cidade ou estado, conforme demonstrado na Figura 2.14.
Quando este terminal móvel desloca-se para fora de sua área local, ele passa
a estar em roaming.
Central de comutação
omutação
e controlee CC2

Área Local 1

E1

D1
A1

C1
B1

G1

E2

D2

F1
C2

A2
2
B2

F2
G2
Área Local 2

Central de comutação
e controle CC1

Figura 2.14: Roaming
Fonte: Elaborada pelos autores
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Pesquise no site da sua operadora sobre o custo do roaming, caso você
se desloque para outro estado, não somente para o serviço de voz, mas
também pelo uso do serviço de dados.

Técnicas de acesso múltiplo
As técnicas de múltiplo acesso são maneiras de acessar um único canal por
vários usuários. Assim, elas fornecem o acesso múltiplo ao canal. Um “canal” refere-se a um recurso do sistema alocado para um determinado usuário móvel que permite a este estabelecer comunicação com outros usuários.
Com base no tipo de canal, pode-se utilizar uma técnica de acesso múltiplo
em particular. Existem basicamente três tipos de técnicas de acesso múltiplo:
• FDMA – Frequency Division Multiple Access (Acesso múltiplo por divisão
de frequência);
• TDMA – Time Division Multiple Access (Acesso múltiplo por divisão de
tempo);
• CDMA – Code Division Multiple Access (Acesso múltiplo por divisão de
código).

a) FDMA
Na técnica FDMA (Acesso múltiplo por divisão de frequência), a largura de
banda é dividida em canais, conforme Figura 2.15. A alocação da frequência dos canais é fixa dentro da largura de banda, ou seja, cada canal é
dedicado a uma chamada. A técnica do FDMA, no sistema móvel celular é
utilizada nos sistemas analógicos AMPS (Advanced Mobile Phone Systems).

Tem

Nível
Sinal

po

FDMA

Frequência
Figura 2.15: Técnica FDMA– Acesso múltiplo por divisão de frequência
Fonte: Elaborada pelos autores
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b) TDMA
No TDMA ocorre o compartilhamento do mesmo canal para vários terminais móveis. Cada comunicação é transmitida em intervalos de tempos
distintos, conforme Figura 2.16.
Os sistemas celulares de segunda geração como o IS 54, IS 136 utilizam
o TDMA na interface com os terminais móveis.

TDMA
Nível
Sinal

po

Tem

Frequência
Figura 2.16: Técnica TDMA– Acesso múltiplo por divisão de tempo
Fonte: Elaborada pelos autores

c) CDMA
CDMA é uma forma de tecnologia de transmissão de espalhamento espectral (spread spectrum).
Espalhamento espectral é uma técnica de codificação para a transmissão digital de sinais. Ela foi originalmente desenvolvida pelos militares
durante a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de transformar as
informações a serem transmitidas num sinal parecido com um ruído radioelétrico, evitando assim a monitoração pelas forças inimigas.
A técnica de espalhamento espectral consiste em codificar e modificar o
sinal de informação executando o seu espalhamento no espectro de frequências. O sinal espalhado ocupa uma banda maior que a informação
original, porém possui baixa densidade de potência e, portanto, apresenta uma baixa relação sinal/ruído. Para os receptores convencionais esta
comunicação pode até ser imperceptível.
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Ele tem uma série de características distintivas que são fundamentais
para difundir esta técnica:
Uso de largura de banda larga – Utiliza uma largura de banda mais
larga do que seria necessário para a transmissão de dados, permitindo
maior imunidade a interferências e acesso de múltiplos usuários, conforme a Figura 2.17a.
Código de espalhamentos – Os dados são espalhados através da utilização de códigos, conforme a Figura 2.17b.
Nível de segurança – O receptor deve ter conhecimento do código de
dispersão; sem isso, não é possível decifrar os dados transmitidos.
Acesso múltiplo – A utilização dos códigos de espalhamento, que são
independentes para cada usuário, permite que vários acessem o mesmo
canal simultaneamente.
O CDMA é o método de acesso ao canal mais avançado utilizados nos
sistemas celulares de segunda geração (2G) e terceira geração (3G). Neste método o mesmo canal é utilizado no mesmo intervalo de tempo,
porém em cada chamada é utilizado um código para sua identificação.

Tempo

1.25MHz

Frequência
N usuários por banda
Figura2.17a:Técnica CDMA– Acesso de múltiplos usuários
Fonte: http://www.wirelessbrasil.org/wirelessbr/colaboradores/boros/cdma_02.html
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Código

Canal 1
Canal 2
Canal 3
..
Canal N

Estação Base
...

Link Direto
um sinal composto que é
transmitido para todos os
usuários e diferenciado
através de códigos.

Code 1

Code 2

Code N

Frequência

Tempo

Estações Móveis

No CDMA para cada canal é atribuíbuido
um código único que é ortogonal aos códigos
usados pelos outros usuários

Figura 2.17b: Técnica CDMA– Acesso múltiplo de dados espalhados através da utilização de códigos
Fonte: http://www.ustudy.in/node/4793

Visando aprofundar um pouco
mais sobre esta unidade
temática, sugerimos que você
faça pesquisas em artigos e
links de vídeos da seguinte
forma: “sistemas móvel celular
e técnicas de acesso múltiplo”.
Poste os resultados desta
pesquisa no AVEA.

Os sistemas 2G já utilizavam tanto a divisão por frequência como a divisão no
tempo. Por exemplo, o sistema IS-54 compartilhava o canal de 30kHz (alocado a único usuário no sistema AMPS) com no mínimo três usuários devido à
multiplexagem no tempo (TDMA). Porém, a divisão do espectro para alocação
de diferentes usuários continuou. Esses sistemas utilizavam FDD (frequency
division duplexing), tópico que vamos abordar em nossas próximas unidades.

Canais de 30 KHz
para IS-54 TDMA

1
Tempo

2

3

4

30 KHz

Frequência
3 usuários por canal de banda estreito

Figura2.17c: Sistemas 2G IS-54– Acesso de múltiplos usuários
Fonte: http://www.wirelessbrasil.org/wirelessbr/colaboradores/boros/cdma_02.html

e-Tec Brasil

54

Comunicações Móveis

Síntese da unidade
Estudamos nesta unidade a origem da telefonia celular e suas principais características, tais como: distribuição da área de cobertura em células, alta densidade de usuários, transmissão em baixa potência, reutilização de frequências, etc.
Além disso, vimos a estrutura básica de um sistema móvel celular e suas
conexões, entre elas: a estação móvel, a estação rádio base e a central de
comutação e controle e suas principais funcionalidades.
Na oportunidade abordamos os processos de handoff (transição de um terminal móvel de uma célula para outra, de forma transparente para o usuário)
e roaming (quando o terminal móvel cadastrado em uma determinada área
local se desloca e vai para outra área diferente da sua).
Por fim, estudamos as diferentes técnicas de acesso múltiplo de chamadas
simultâneas em uma mesma frequência, entre elas, as de acesso múltiplo
por divisão de frequência, tempo e código.
Diante disso, cremos que poderemos agora aplicar todo este conhecimento
para nos aprofundarmos um pouco mais nos diversos padrões existentes de
sistemas celulares e suas respectivas categorias.
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Unidade
Unidade3n

Estrutura dos
padrões usados nos
sistemas celulares

Unidade 3
Esta unidade temática visa apresentar os principais padrões de sistemas celulares, o histórico das gerações, suas características principais
e a evolução da telefonia celular como um todo. O objetivo principal
desta unidade temática é que você possa entender as diferenças e
aplicabilidades entre as diversas gerações dos sistemas celulares.

Sistemas celulares 1G
Os sistemas celulares de primeira geração, 1G, foram utilizados no mundo
entre 1981 e 1994. São sistemas que trabalharam com transmissão analógica de sinais e operaram em três faixas de frequências: 450, 800 e 900
MHz. O sistema AMPS (Advanced Mobile Phone Service) foi desenvolvido
pela AT&T em 1971 nos Estados Unidos. Outros sistemas analógicos também surgiram pelo mundo:
–– TACS (Total Access Communications System), em 1980, desenvolvido
pela Motorola, no Reino Unido e em outros países da Europa;
–– NMT (Nordic Mobile Telephone), em 1981, na Escandinávia e em vários outros países europeus;
–– NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation), no Japão;
–– C-450, na Alemanha;
–– Entre outros.
Podemos verificar na Tabela 3.1 as principais características desses sistemas
de primeira geração.
Tabela 3.1: Características dos sistemas celulares 1G
Características

NTT

AMPS

TACS

NMT

C450

País

Japão

EUA

Inglaterra

Escandinávia

Alemanha

Frequência do enlace –
Estação base para o móvel (MHz)

870-883

869-894

935-960

463-467,5

461,3-465,74

Frequência do enlace –
Móvel para estação base (MHz)

925-940

824-849

890-915

463-457,5

451-455,74

55

45

45

10

10

Espaçamento de frequências entre
Tx e Rx (MHz)
Largura do canal (kHz)

25

30

25

25

20

Canais

600

832

1000

180

122

Raio de cobertura (km)

5 -10

2 - 20

2 – 20

1,8 - 40

5 - 30

Tipo de modulação

FM

Elaborada pelos autores
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AMPS
O sistema AMPS é totalmente analógico voltado para o tráfego de voz que
as portadoras dos canais modulam em FM. A tecnologia de múltiplo acesso
utilizada é o FDMA, e os canais de voz e sinalização ocupam uma largura de
faixa de 30 kHz, conforme a Figura 3.1.
f1 = 824 MHz

f2 = 854 MHz

fn = 849 MHz

Portadora
Canal

1

2

N

Largura do Canal 30KHz

Largura de banda disponível
Figura 3.1–Estrutura do canal AMPS direção TM-ERB
Fonte: Elaborada pelos autores

Na tecnologia FDMA o total de canais permitido é igual à largura de faixa
dividida pela largura do canal:
Ncanais = Lfaixa total / Lfaixa do canal
Podemos então calcular o número de canais do sistema AMPS da seguinte forma:
Ncanais = 25 MHz / 30 kHz = 833 canais

Tratamento de chamada no AMPS
Quando uma chamada para um assinante da rede celular é originada de um
telefone convencional da rede PSTN e chega à MSC (ou CCC), uma mensagem de paging (envio de notificação de chamada para o assinante móvel),
conforme a Figura 3.2, é enviada com o número da identificação da estação
móvel do assinante através do canal de controle direto de cada ERB no sistema, ao mesmo tempo. O canal de controle direto liga a ERB ao assinante
móvel (uma explicação mais detalhada sobre este canal será realizada em
outra seção). Se a unidade chamada do assinante receber com sucesso a
mensagem de paging, ela responderá com uma transmissão de confirmação. Em seguida, a MSC aciona a ERB para atribuir, à unidade do assinante,
um par de canais de voz, composto por um canal de voz direto e um canal de
voz reverso (do móvel para a ERB). Um sinal de alerta é enviado ao assinante
móvel, através do canal de voz direto, para este “tocar”. Com a chamada
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em andamento, a MSC ajusta a potência de transmissão do móvel e caso
o assinante móvel troque de célula e, portanto, de ERB (isto é, se houver
handoff), a MSC aciona a nova ERB para que ela disponibilize novos canais
de voz. Esse processo deve ser transparente ao usuário! A Figura 3.3 ilustra
a alocação do canal de voz.
Paging
A?

A?

(ERB)

(ERB)

Estação Móvel (EM)
Canais de
Controle
A?

A?

(ERB)

(ERB)

Central de comutaçã
comutação
ão e controle (CCC)

Figura 3.2:Tratamento de chamada no sistema AMPS
Fonte: Elaborada pelos autores

Canal de
voz

(ERB)

(ERB)

Estação Móvel (EM)

(ERB)

(ERB)
Central
Centra
al de comutaçã
comutação
ão e contro
controle
le (CCC)

Figura 3.3: Alocação de canal de voz
Fonte: Elaborada pelos autores
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No sistema AMPS as ERBs transmitiam continuamente dados digitais modulados em FSK sobre o canal de controle direto de forma que os telefones
móveis estivessem sempre alocados à ERB com sinal mais forte!

Sistemas celulares 2G
Com o crescimento do número de usuários do sistema móvel celular, surge
também a necessidade de ampliação da capacidade das redes móveis. Esse
aumento foi possível devido ao desenvolvimento das técnicas de transmissão digitais de sinais.
Na Europa, em meados de 1980, surge o GSM (Global System Communication), desenvolvido pelo ETSI (Europe Telecommunications Standard Institute).
Nos EUA, três padrões foram criados para atender ao aumento da demanda
de usuários: IS-54, IS-136 e IS-95.

Sistemas TDMA (IS-54 / IS-136)

EIA: Electronic Industries
Association (EIA)
Associação das Indústrias de
Eletrônica (EUA)
TIA: Telecommunications
Industry Association (TIA)
– Associação Industrial de
Telecomunicações (EUA).

No final da década de 1980 foi aprovado pela EIA/TIA um padrão baseado
nas técnicas de múltiplo acesso FDMA e TDMA. O IS-54 incorpora o sistema
AMPS e tecnologia digital. A evolução do IS-54 para um sistema digital com
canal de controle também digital é tratada pela IS-136.
No Brasil foi adotado primeiramente o padrão IS-136 devido à compatibilidade com a largura de faixa do AMPS, conforme Tabela 3.2.
Tabela 3.2: Tabela comparativa sistema AMPS e TDMA
Tecnologia de múltiplo acesso

AMPS

TDMA (IS-136)

Largura do canal

30 kHz

30 kHz

Usuários por canal

1

3 ou 6

Faixa de frequência do enlace direto

869 – 894 MHz

869 – 894 MHz

Faixa de frequência do enlace reverso

824 – 849 MHz

824 – 849 MHz

Largura de banda disponível

25MHz (869 – 894 MHz)

25MHz (869 – 894 MHz)

Modulação do sinal de voz

FM

/4 Shifted DQPSK (variante da modulação PSK)

Número de canais

832

3x832 = 2496

Fonte: Elaborada pelos autores
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O IS-136 triplica a capacidade do sistema AMPS. Na Figura 3.4 podemos
verificar o gráfico correspondente ao sinal de transmissão do sistema TDMA.
No domínio da frequência são apresentadas as bandas de 800 MHz e 1900
MHz, sendo utilizada nos Estados Unidos. Os time slots são representados no
domínio do tempo, sendo transmitidos em quadros formados por seis deles.
Cada quadro transmite informações de três usuários simultaneamente.
Amplitude

Tempo

TS3

TS3

TS2

TS2

TS1

30kHz

TS1

30kHz

Frequência

Figura 3.4 – Representação do sinal de transmissão TDMA
Fonte: Elaborada pelos autores

Sistema CDMA (IS-95)
O padrão IS-95 utiliza o método de acesso múltiplo CDMA. Nesse método
de acesso os terminais móveis (TM) transmitem utilizando a mesma portadora e ao mesmo tempo, e cada usuário recebe um código particular garantindo a privacidade na comunicação.
O padrão IS-95 utiliza a técnica de espalhamento espectral por sequência
direta (Direct Sequency/Spread Spectrum – DSSS).
Na técnica DSSS, substituímos cada bit de dados por um código de espalhamento de n chips, ou seja, para cada bit é assinalado um código de n chips,
em que a taxa de chip é n vezes a da taxa de bits. A Figura 3.5a e a Figura
3.5b ilustram o conceito do DSSS.
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Modulador
Sinal
Original

Sinal
Espalhado
Gerenciador de Chips

Figura 3.5a: Sistema de espalhamento espectral por sequência direta
Fonte: Elaborada pelos autores

A
Espectro

1/T

1/Tc

f

Dados do usuário
Sinal transmitido
T

Chip
código

Tc

Figura 3.5b: Sistema de espalhamento espectral por sequência direta
Fonte: http://www.telecomabc.com/d/dsss.html

No IS-95 cada célula possui dois links de dados, um para canais diretos (transmissão da ERB para a EM) e outro para os canais reversos (transmissão da EM
para a ERB). Esse tipo de comunicação utilizando dois canais, um direto e um
reverso, é que define a tecnologia FDD (frequency division duplexing). São
quatro os tipos de canais diretos definidos no padrão IS-95, a saber:
Canal piloto – é um canal de referência que a estação móvel usa para
adquirir alguns parâmetros do sinal recebido, a fim de utilizá-los para a detecção. Para isso, um sinal piloto é transmitido a todo o momento por cada
estação base em cada frequência CDMA ativa. Cada estação móvel controla
esse sinal continuamente.
Canal de sincronismo – Responsável pelo sincronismo da ERB com a EM.
No início da ligação da EM com a ERB este canal é utilizado.
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Canal de paging – O objetivo primário do canal de paging é enviar notificações de chamadas recebidas para as estações móveis. Como o sistema não
sabe onde determinado usuário se encontra, a MSC mandará todas as ERBs
sob sua responsabilidade enviarem uma mensagem de paging para todos os
terminais móveis. Apenas o terminal móvel com a IMSI (International Mobile
Subscriber Identity - identidade única associada a todos os usuários) procurado responderá à mensagem. A partir daí, o sistema utilizará os mecanismos
necessários para que uma chamada seja completada.
Canal de tráfego – Utiliza estruturas de controle compostas de frames (quadros) de 20ms a taxas de 9.6kbps a 1.2kbps, conforme podemos observar
na Figura 3.6. Neste canal trafegam as conversações das chamadas, controle
de chamadas, controle de handoff, controle de potência, mensagens de segurança e autenticação, tráfego de informações especiais entre ERB e EM.

Quadro
9600 bps

192 bits (20ms)
172
bits de informação

Quadro
4800 bps

80

8
F

8
T

8

8

F

T

8
F

8
T

48 bits (20ms)
40
bits de informação

Quadro
1200 bps

8
T

96 bits (20ms)
bits de informação

Quadro
2400 bps

12
F

24 bits (20ms)
16
bits de informação

F - Indicador de qualidade de quadro
T - bits do codificador
Figura3.6: Estrutura de controle do canal de tráfego
Fonte: Elaborada pelos autores
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Vantagens do CDMA:
• Melhoria da capacidade – Aumento em 18 vezes a capacidade em
relação ao AMPS (1G) e seis vezes em relação ao TDMA (2G).
• Melhoria na entrega/handoff – No CDMA é possível um EM comunicar-se com duas ERBs de uma só vez. Com isso, o link antigo só precisa
ser liberado quando o novo estiver firmemente estabelecido, proporcionando melhorias na confiabilidade dos handoffs de uma ERB para outra.

Uma analogia interessante é aquela entre a transmissão em CDMA e uma
festa internacional:
Imagine uma festa, onde cada conversa é realizada em uma língua diferente.
Devido ao grande número de pessoas, existe um grande ruído de fundo.
Apesar do ruído, duas pessoas podem conversar sem grandes dificuldades.
O ouvido das pessoas está treinado para escutar a língua nativa.
Groupe Spéciale Mobile Grupo Especial Móvel
Termo usado anteriormente
e depois renomeado para
GSM (Sistema Global para
Comunicações Móveis), Instituto
Europeu, responsáveis por
terem descritos os protocolos de
segunda geração (2G) das redes
digitais de celulares.
R-GSM, Global System for
Mobile Comunnications –
Railway
É uma organização internacional
de comunicações sem fio padrão
para comunicação e aplicações
ferroviárias. Um subsistema do
Sistema Europeu de Gestão do
Tráfego Ferroviário (ERTMS), que
é utilizado para a comunicação
entre trem e centros de controle
de regulação ferroviária.
A especificação garante o
desempenho em velocidades de
até 500 km/h (310 mph), sem
qualquer perda de comunicação.
A Figura 3.7 mostra uma torre e
uma antena do sistema.
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Esta analogia aplica-se ao CDMA, onde o transmissor e o receptor conversam utilizando uma dada “assinatura” ou código (língua) em um ambiente
onde diversas outras conversações em línguas diferentes (assinaturas [códigos] diferentes) estão em andamento.

GSM
Em meados de 1980 a Europa possuía um grande número de padrões analógicos incompatíveis gerando limitações de compatibilidade no próprio continente. A partir de então foi criado o Groupe Spéciale MobileI, com o
objetivo de desenvolver um sistema padronizado. Uma das características
principais originais do GSM é possuir uma arquitetura aberta e roaming internacional. Essas características permitiram que este padrão não fosse limitado somente à Europa, mas adotado por outros países.

Padrões GSM
A tecnologia GSM possui padrões especificados de acordo com a alocação
no espectro de frequência: P-GSM (Primary GSM), E-GSM (Extended GSM),
R-GSM (Railways GSM), GSM 1800 e PCS 1900.
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Na Tabela 3.3 podemos comparar esses padrões.
Tabela 3.3: Tabela comparativa padrões GSM
Tecnologia de múltiplo acesso

P-GSM

E-GSM

R-GSM

GSM 1800

GSM 1900

Largura do canal

200 kHz

Canais de RF

125

175

195

375

300

Faixa de frequência
enlace do direto (MHz)

935 – 960

925 – 960

921 – 960

1805 – 1880

1930 –1990

890 –915

880 –915

876 –915

1710 – 1785

1850 –1910

Faixa de frequência
enlace do reverso (MHz)
Fonte: Elaborada pelos autores

Figura 3.7: Torre e antena GSM-R, no País de Gales
Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c6/GSM-R_Base_Station_Abergavenny.jpg/220px-GSM-R_Base_Station_Abergavenny.jpg

Arquitetura da rede GSM
O padrão GSM fornece especificações e recomendações, não limitando a
requisições de hardware, o que possibilita que diversos fornecedores desenvolvam equipamentos para o sistema.
Conforme a Figura 3.8, a rede GSM se divide em quatro principais sistemas:
•
•
•
•

Sistema de comutação e rede (Network Switching System– NSS);
Sistema de suporte e operação (Operation Support System – OSS);
Sistema da estação rádio base (Base Station System – BSS);
Estação móvel (Mobile Station – MS).
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BTS
BTS

BSC

BTS

HLR

VLR

MS

PSTN

BTS
BTS

AUC

MSC

BSC

BTS

ISDN
Rede de Dados

OSS
MS

Sistema de suporte
e operação

Figura3.8: Arquitetura da rede GSM
Fonte: Rappaport (2012)

a) Sistema de comutação e rede (NSS)
O sistema de comutação e rede é responsável por executar o processamento de chamadas e funções relacionadas aos assinantes. A Figura 3.9
representa a estrutura do NSS. Este sistema inclui as seguintes unidades
funcionais:
Home Location Register (HLR) – Responsável pela administração da
base de dados de assinantes, tais como: IMSI, localização atual do assinante, serviços disponíveis para o assinante e outros.
Mobile Services Switching Center (MSC) – Responsável pelo processamento de chamadas, handover (termo utilizado para handoff em sistemas GSM) entre BSSs, gerenciamento de tráfego, tarifação, interface
para operação e manutenção, sinalização e interconexão com a rede
fixa. Um módulo importante da MSC é o GMSC, responsável por rotear
chamadas para fora da rede móvel.
Visitor Location Register (VLR) – Banco de dados com informações temporárias sobre os assinantes. O VLR é uma cópia dos principais dados do perfil
dos assinantes. A MSC utiliza esses dados para servir os assinantes visitantes.
Authentication Center (AUC) – Fornece autenticação e criptografia
verificando a identidade dos usuários garantindo a confidencialidade de
cada chamada.
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Número IMEI International Mobile Equipment Identity (IMEI) - É
uma sequência numérica de 16dígitos exclusiva de cada aparelho. O IMEI
da MS é estruturado da seguinte forma:
TAC (Type Aproval Code) – Seis primeiros dígitos que representam o
código de aprovação;
FAC (Final Assembly Code) – Dois dígitos que identificam o local de
manufatura ou montagem;
SNR (Serial Number) – Seis dígitos que identificam o número de série;
SVN (Software Version Number) – Dois dígitos que identificam o
número da versão do software instalado.
Equipment Identity Register (EIR) – Contém informações sobre a
identidade do equipamento móvel que deve ser único por EIR. A base de
dados do EIR é formada por listas:
• White List (lista branca) – Possui os IMEIs autorizados a utilizar o sistema.
• Black Listv (lista negra) – Possui os IMEIs que não estão autorizados a
utilizar o sistema.
• Gray List (lista cinza) – Possui os IMEIs com algum tipo de problema,
por exemplo, falha de hardware ou de software.

VLR

MSC

HLR

AuC

EIR

Figura 3.9: Estrutura do sistema NSS
Fonte: Elaborada pelos autores
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b) Sistema de suporte e operação (OSS)
O OSS é o módulo da rede GSM que fornece a interface com o sistema
para que os engenheiros e operadores possam gerenciar, monitorar, realizar rotinas operacionais e diagnosticar problemas no sistema.
O OSS possui basicamente os seguintes módulos:
• Network Management Centre (NMC) – Responsável pelo gerenciamento dos centros de operação e manutenção (Operations and
Maintenance Centre – OMC).
• Operations and Maintenance Centre (OMC) – Módulo responsável
por monitorar demais elementos da rede GSM: MSC, BTS, HLR, etc.

c) Sistema da estação rádio base (BSS)
O BSS mostrado na Figura 3.10 é o módulo da rede GSM que gerencia
a interface de radiotransmissão entre as estações móveis e os demais
elementos da rede.
Este módulo é composto por:
• Base Station Controllers (BSC) – Controlador de estações rádio base, responsável por controlar as estações rádio base e diversas funções, tais como:
handover, salto em frequência, controle de níveis de potência das BTSs.
• Base Trasnceiver Station (BTS) – Estações rádio base que correspondem ao conjunto de transmissores e antenas usados para atender a
células do sistema.
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BSS
MS

MS

BTS

MS

BSC

BTS

Figura 3.10: Estrutura do sistema BSS
Fonte: Elaborada pelos autores

d) Estação móvel (MS)
A estação móvel é composta do equipamento móvel (ME – Mobile Equipment) e do módulo de identificação do assinante (SIM – Subscriver
Identity Module). O SIM ilustrado na Figura 3.11 armazena informações
do usuário, como número, operadora, contatos e outros.
São exemplos de estações móveis: Telefone celular, smartphones, tablets,
e outros dispositivos que têm possibilidade de inserção do SIM card. Uma
das características do uso do SIM é permitir maior segurança evitando
clonagem devido ao grau de dificuldade. Como a tecnologia GSM utiliza
proteção por criptografia, evita que dados de usuários sejam indevidamente interceptados.
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Caro estudante, descubra qual o
IMEI de seu aparelho. Anote esse
número em um lugar seguro,
pois em casos de furto/roubo de
seu aparelho, com o IMEI você
terá condições de bloqueá-lo.
Se você achou esta informação
importante, que tal compartilhála com seus colegas através do
Ambiente Virtual de Ensino e
Aprendizagem (AVEA)?
Figura 3.11: SIM card da estação móvel
Fonte: http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/180313/180313,1313409008,1/stock-photo-inserting-a-sim-card-into-the-back-of-a-mobile-phone-82832002.jpg

Registro da estação móvel na rede
Ao ser ligado, o MS verifica toda faixa de frequência do GSM para detectar
a presença da rede. Após esta detecção, lê a informação do canal de base e
verifica sua posição no sistema.
A BSC aloca um canal da rede para a MS após a ativação dele na BTS. O MS
informa ao sistema sua localização que é repassado à MSC pela BSC.
Após receber os parâmetros do MS, a MSC aceita sua localização e atribuí
a ele uma identidade temporária (TMSI). Após o recebimento pelo MS o
canal é liberado.

Arquitetura do protocolo GSM
Várias mensagens de controle são trocadas entre as entidades do sistema
GSM. Estas mensagens são utilizadas para suportar o gerenciamento de conexões. A Figura 3.12 ilustra a arquitetura do protocolo GSM com suas respectivas camadas e funções.
Para estabelecer, controlar e eliminar conexões as seguintes interfaces são
definidas entre os nós da rede GSM:
––
––
––
––
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MS-BTS: Um
BTS-BSC: Abis
BSC-MSC: R
MSC-VLR: B
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––
––
––
––
––

MSC-HLR: C
VLR-HLR: D
MSC-MSC: E
MSC-EIR: F
VLR-VLR: G

MS

BTS

BSC

MSC

CM

CM

MM

MM

RR

RR

BTSM

BSSAP

SCCP

SCCP

SCCP

MTP

MTP

MTP

BSSAP

BTSM

LAPDm

LAPD

LAPD

TDMA
FDMA

TDMA
FDMA

G. 703
G. 705
G. 732

G. 703
G. 705
G. 732

Um

BSSAP

RR

LAPDm

MAP

Abis

A

Figura 3.12 : Arquitetura protocolo GSM para dados de controle (sinalização) de
transmissão
Fonte: http://wireless.arcada.fi/MOBWI/images/drawings/gsm9_small.jpg

LAPDm – É um protocolo específico GSM para fornecer canais seguros entre
protocolos da MS e BTS de camada 3.
MTP – É a parte de transporte de mensagens ISDN padrão para SS7. Ele
inclui três camadas inferiores da rede ISDN, ou seja, roteia e transporta
mensagens de sinalização. MM e CM requerem conexões identificáveis para
os sinais. A Conexão de sinalização de controle Part (SCCP) é inserida na
camada de rede (camada 3).
RR – É um protocolo para criar, manter e excluir canais de link de rádio. Este
protocolo também é responsável pela medição da qualidade do canal, a potência de rádio de campo e controle de sincronização, transferência e cifragem de dados. Uma mensagem RR contém um discriminador para a identificação do protocolo, uma identificação da transação e um tipo de mensagem.
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MM – É um protocolo para gerenciar a mobilidade do terminal móvel. Procedimentos MM necessitam de uma ligação RR preestabelecida que consiste
de um canal lógico e uma conexão LAPDm.
CM – É um protocolo com três subprotocolos:
• Chamada de controle (CC) cria, mantém e exclui chamadas. Várias chamadas paralelas podem ser estabelecidas. Assim, para cada
chamada, uma instância CC é criada no MS, e outra no MSC.
• O Short Message Service (SMS)é dividido em camada de controle
de SMS e da Camada SMS relé (SMS-RL). Essas camadas precisam
previamente estabelecidos MM, RR e conexões LAPDm.
• Serviços Suplementares (SS) fornecem um ponto de entrada para
acessar os serviços suplementares GSM.
SCCP – é um protocolo SS7 responsável por estabelecer e manter conexões
de controle identificáveis. No A-interface, SCCP oferece conexão orientada e
serviços de transporte sem conexão.
BSSAP – Protocolo de sinalização na interface A.
MAP – Especificação SS7 para:
• gerenciamento de funções como registro de localização/atualização roaming, IMSI ligar / desligar e entrega;
• gestão de assinantes;
• gestão IMEI;
• autenticação e identificação;
• SMS.

Sistemas celulares 2.5G e 2.75G
Estes sistemas foram desenvolvidos para realizar a comutação de pacotes
nas redes 2G existentes melhorando significativamente as taxas de transmissão de dados. Fazem parte dessas gerações o GPRS (2.5G) e o EDGE (2.75G).
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GPRS (General Packet Radio Service)
O sistema GSM 2G fornecia somente serviços de dados até 9.6 kbps. O GPRS
pode, teoricamente, fornecer velocidades de dados de pacotes IP até 160 kbps.
O GPRS pode ser adicionado à infraestrutura da rede GSM. Aproveita os 200
kHz de canais de radio existentes e não necessita de outra faixa de frequência no espectro.
O principal elemento da rede GPRS é o GSN (GPRS Support Node), que troca
pacotes de dados da internet ou de outra rede GPRS com as BSCs, conforme
Figura 3.13.
A capacidade GPRS foi adicionada aos telefones celulares e os principais serviços da internet disponibilizada aos usuários, tais como: acesso web, e-mail,
transferência de arquivos e outros serviços.

MS

Outras redes
GPRS

MS

BTS

MS

GGSN
SCSN

BSC

BTS

VLR

MSC

EIR

HLR

AuC

PSTN

Internet

Figura 3.13: Arquitetura da rede GPRS
Fonte: Elaborada pelos autores

EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)
O EDGE é uma evolução do GPRS, considerado como uma tecnologia 2.75G.
Neste sistema foi inserida uma nova forma de modulação (8-PSK) e outras
formas de codificação para proteção de erros, mas os protocolos da camada
superior são os mesmos. Com estas mudanças e podendo utilizar a mesma
infraestrutura do GPRS pode entregar taxas de até 384 kbps.
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A arquitetura da rede EDGE é idêntica ao do GPRS. O que muda é a interface aérea entre a MS e a BTS. A tecnologia EDGE utiliza as modulações GMSK e 8-PSK.
A modulação 8-PSK utiliza oito símbolos (três bits/símbolo), enquanto o
GMSK utiliza apenas dois símbolos (1bit/símbolo). A modulação 8-PSK permite uma transmissão de dados três vezes maior que a GSMK.
2 Mbps

384 Kbps
115 Kbps
UMTS
9.6 Kbps

GPRS

EDGE

GSM
1997

2000

Evolução do GSM

2003

2003 +
3G

Figura 3.14: Evolução do GSM
Fonte: Elaborada pelos autores

Sistemas celulares 3G
A evolução dos sistemas GSM, GPRS e EDGE para uma rede de terceira geração (3G) é chamado de UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems), totalmente compatível com as redes GPRS e EDGE, conforme mostra
a Figura 3.14.
O padrão UMTS utiliza a tecnologia WCDMA (Wideband CDMA), que é uma das
tecnologias de interface aérea escolhidas pelo ITU para prover os serviços de 3G.
O WCDMA permite oferecer serviços com taxas de até 2Mbps, permitindo
por exemplo, o tráfego de voz, dados e vídeo. Na rede UMTS a BSS é chamada de RNS (Radio Network System) e a BTS chamada Node B. A BSC é
substituída pela RNC (Radio Network Controller).
A rede WCDMA possui as seguintes partes:
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Rede de acesso (UTRAN) – Onde são realizados o processamento de tráfego e o gerenciamento dos recursos de rádio. A interface aérea é o CDMA
banda larga, com 5MHz por portadora e uma taxa de 3,84 Mbps;
Rede de núcleo (Core Network) – Tem como função principal o gerenciamento da rede e de seus serviços, onde ocorrem a comutação, roteamento
e controle de chamadas;
Parte de serviços – Permite que fabricantes ofereçam diversos aplicativos e
serviços para a rede.
Conforme a Figura 3.15 o UMTS possui as seguintes interfaces para interligação de seus elementos:
––
––
––
––
––
––

Uu – Interface aérea da MS para a Node B;
Iub – Node B para RNC;
Iu – RNC para o centro da rede;
IuCS – RNC para MSC;
IuPS – RNC para SGSN;
Iur – RNC para RNC.
UTRAN
MS

Outras redes
GPRS

MS

Node B

MS

GGSN
RNC

Node B

VLR

MSC

EIR

HLR

AuC

PSTN

SCSN

RNS

Internet

CORE NETWORK
Figura 3.15: Arquitetura da rede UMTS
Fonte: Elaborada pelos autores
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Node B
O Node B (Nó B) é o elemento da rede UMTS responsável pela interconexão
aérea com a MS.
Para conhecer mais sobre a
tecnologia WCDMA e dados
como realizar um projeto de
dimensionamento, consulte
mais uma vez, o site http://
www.mundoitec.com.
br/2.0/modelagem-paradimensionamento-de-rede-3gw-cdma

As principais funções são:
• controle dos sinais da interface aérea;
• espalhamento espectral dos códigos WCDMA;
• controle dos canais.

Caro estudante, visando aprofundar mais seus conhecimentos, sugerimos
que você entre no site da Anatel (www.anatel.gov.br) e pesquise sobre
as tecnologias adotadas pelas diversas operadoras existentes no Brasil, fazendo ainda um quadro comparativo das vantagens e desvantagens de
cada uma delas. Aproveite este material e abra um Fórum de Discussão
com seus colegas no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA).

As situações de aprendizagem seguintes se referem às estruturas dos
padrões usados nos sistemas celulares estudadas até o momento.
Caro estudante, de acordo com o que foi abordado, responda as seguintes questões:

1. Diga qual o padrão/sistema da primeira geração cuja largura do canal
de transmissão é de 30KHz? E ainda, qual o tipo de modulação utilizado para o sinal de áudio?
2. Aprofundando um pouco mais, dado um sistema com largura de faixa total de 25MHz e com largura de canal de 30KHz, qual o número
de canais totais disponível?
3. Após estudar todas as técnicas de acesso múltiplo utilizadas, você
saberia dizer qual a do sistema padrão IS-136 e pelo IS-95?
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4. Você seria capaz de apontar qual a diferença entre o AMPS e o
IS-136 em se tratando de modulação do sinal de voz e número de
canais disponíveis?
5. Para que serve o canal de tráfego do padrão IS-95?
6. Qual a largura do canal do padrão GSM?
7. No sistema GSM qual o módulo responsável por armazenar em um
banco de dados informações sobre os assinantes?
8. Qual a diferença em taxas de transmissão de dados entre o GSM,
GPRS e o EDGE?
9. Qual a taxa de transmissão de dados no UMTS?

Síntese da unidade
Parabéns!
Avançamos mais um passo com esta unidade temática, certo?
Agora você pode identificar claramente as diferenças entre as principais gerações de sistemas celulares e as tecnologias utilizadas por cada geração.
Vimos que a 1ª geração utilizou o sistema analógico AMPS que modula em
FM e utilizou a tecnologia de acesso múltiplo FDMA.
Na sequência, abordamos sobre a 2ª geração, que por sua vez utilizou os
sistemas IS-54 e IS-136 (TDMA) incorporando o AMPS e o sistema digital
e o sistema IS-95 (CDMA). Mais tarde, a tecnologia GSM e todos os seus
padrões derivados de acordo com a alocação do espectro de frequências.
Cabe salientar os quatro principais sistemas que compõem a rede GSM: de
comutação e rede, de suporte e operação, da estação rádio base e da estação móvel e todas as suas demais unidades funcionais.
Na oportunidade, vimos também a forma de registro da estação móvel na
rede, a estrutura da arquitetura de protocolo do sistema GSM.
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Vimos ainda as seguintes gerações: 2.5G (GPRS) e 2.75G (EDGE) com o aumento significativo de capacidade, velocidade e aplicações.
Por fim, abordamos sobre a 3ª geração (com padrão UMTS e tecnologia de acesso
WCDMA) e seus elementos de rede, totalmente compatíveis com a 2ª geração.
Cremos que, em resumo, você teve a oportunidade de conhecer em detalhes
os principais elementos da rede celular.
Nossa expectativa é que você continue avançando cada vez mais e aprofundando seus conhecimentos sobre esse mundo fantástico das comunicações móveis.
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Unidade
Unidade4n

Sistemas de
comunicação pessoal

Unidade 4
Nesta unidade você irá conhecer basicamente a classificação dos
principais sistemas de comunicação pessoal e suas funções.

Personal Communications Services (PCS)
O PCS, segundo a Federal Communications Commission (FCC),é um sistema
pelo qual cada usuário pode trocar informação com alguém, a qualquer
hora, em qualquer lugar, utilizando um dispositivo com número único de
identificação. As principais características dos PCSs são:
• Mobilidade pessoal – os sistemas PCSs fornecem mobilidade pessoal,
ou seja, o usuário possui um único número para acesso à rede, independentemente do local onde esteja ou o dispositivo que esteja usando.
• Mobilidade do terminal – os sistemas PCSs possuem a capacidade de
fornecer roaming automaticamente entre redes distintas.
Os sistemas sem fio de terceira geração fornecem uma ampla gama de serviços multimídia, como: voz, vídeo e dados com altas taxas de transmissão.
O espectro de frequência reservado para o PCS é dividido em três categorias: banda larga (broadband), banda estreita (narrowband) e não licenciada
(unlicenced). Para o PCS banda larga o FCC alocou 120 MHz do espectro de
frequência na faixa de 1850 a 1990 MHz.
Para o PCS banda estreita foi alocado um total de 3 MHz de espectro nas faixas
901-902, 930-931 e 940-941 MHz para utilização de serviços de mensagens.
O PCS não licenciado está alocado na faixa de 1910 a 1930 MHz e opera
com baixa potência e limite de duração nas transmissões.
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Sistemas PCS
Podemos classificar os sistemas PCSs em três principais categorias:
• sistemas sem fio;
• sistemas celulares digitais;
• sistemas de banda larga sem fio.
Sistemas sem fio
–– CT2 (Cordless Telephone generation2);
–– DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone);
–– PHS (Personal Handheld System).
Sistemas celulares digitais
–– GSM;
–– IS-136;
–– Personal Digital Celular (PDC);
–– IS-95 (CDMA).
Sistemas de banda larga sem fio
–– Cdma2000;
–– WCDMA.

CT2 – Cordless Telephone Generation 2
O CT2, telefone sem fio de segunda geração, conforme modelo na Figura
4.1, é um sistema FDMA que usa tecnologia de duplexação por divisão de
tempo (TDD) para compartilhar frequência entre os terminais e as estações
rádio base. As principais características do sistema são:
•
•
•
•
•

faixa de frequência de 864-868 MHz;
portadoras de 100 kHz;
compressão do canal de voz de 32 kbit/s;
potência em torno de 10 mW;
alcance de 100 a 300 metros.

O sistema é limitado pela falta de roaming, pouca cobertura de áreas grandes e não permite handoff. Essas limitações restringem a mobilidade do usuário, que é o principal requisito para as comunicações do futuro.
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Figura 4.1: Telefone sem fio
Fonte: Shutterstock, 2014.

Digital European Cordless Telephone (DECT)
A especificação do DECT foi publicada em 1992 para aprovação como padrão
digital sem fio europeu. Baseado no sistema celular digital TDMA, o DECT é
projetado para ampla cobertura, baixa densidade e mobilidade restrita.
O DECT opera na frequência de 1900 MHz, e com potência de 100 mW.
Utiliza tecnologias FDMA, TDMA e TDD.

Personal Handheld System (PHS)
O PHS é um sistema portátil que opera na frequência de 1895-1918.1 MHz, e
com potência em torno de 10mW. Foi desenvolvido com objetivo de padronizar a interface aérea para o acesso sem fio no Japão e utiliza tecnologia TDMA.

CDMA2000
Faz parte de uma família da terceira geração de celulares que tem como base
o padrão de comunicação CDMA. É uma marca registrada da TIA (Telecommunications Industry Association) nos Estados Unidos. A primeira versão desta família é o CDMA2000 1xRTT (1x Radio Transmission Technology). Tem capacidade de trabalhar com taxas de transferências de dados de até 144 Kbps.
A versão CDMA2000 1xEV (Evolution Data) possui as classificações
CDMA2000 1xEV-DO (Data Only) que utiliza somente canais de dados e o
CDMA2000 1xEV-DV (Data and Voice). Estas conseguem oferecer taxas de
transferências de dados de até 3.1 Mbps.
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Existe também uma variação chamada CDMA2000 3xRTT, que utiliza três portadoras de 1,25MHz e a velocidade de transferência pode chegar até 2Mb/s.
A Figura 4.2 mostra a arquitetura básica da rede CDMA2000.
HLR

MSC

Cellphones

PSIN

BSC

34

IS-6

IWF
AAA
Server

R-P

Smartphones
and PDA’s

PDSN

Internet
Base Station
Laptops
Figura 4.2: Arquitetura da rede CDMA2000

IP Router

Fonte: https://www.cdg.org/technology/cdma20001x/networkdiagram.asp

WCDMA
O WCDMA é uma das principais interfaces de acesso ao sistema UMTS, que
tem se popularizado como principal tecnologia empregada nas redes celulares
de terceira geração no Brasil. WCDMA é uma tecnologia de Acesso Múltiplo por
Divisão de Código em Sequência Direta de banda larga, a qual emprega técnicas
de espalhamento espectral, onde a informação do usuário é multiplicada por
códigos pseudo aleatórios (chamados chips) derivados da ideia do CDMA.
Essa tecnologia é baseada na técnica de acesso por rádio proposta pela ETSI
Alpha Group, com especificações finalizadas em 1999. Projetada para ser
uma rede de multisserviços capaz de prover tanto serviços de telecomunicações tradicionais quanto novos serviços baseados em internet, sobre essa
mesma rede, agora capaz de oferecer altas taxas de transferência de dados.
Sendo assim, temos a possibilidade de acomodar o crescente número de
interconexões entre uma variedade de redes e serviços, com comutação por
circuito e pacotes, serviços de conexão discada e de banda larga, serviços de
voz, dados, telefonia fixa e móvel.
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O método de acesso à rede utilizado no WCDMA é semelhante ao que temos no CDMA, onde diversos usuários compartilham a mesma portadora,
ao mesmo tempo, sendo diferenciados através de um conjunto de códigos.
Cada um desses códigos corresponde a um determinado usuário, o sinal gerado por esses códigos é ininteligível apenas para os usuários pertencentes à
mesma conversação, sendo considerado pelos outros usuários como ruído.
No sistema WCDMA, o termo canal significa uma combinação da frequência
da portadora e de um determinado código. Ou seja, as informações enviadas pelo equipamento do usuário são multiplicadas por uma sequência de
códigos que possuirão uma frequência muito maior que os dados originais.
Isso ocasionará um aumento no espectro do sinal (ideia de espalhamento
espectral), onde cada usuário sempre ocupará todo o espectro disponível
sempre que transmite. Cada código é exclusivo do usuário (ou célula) e será
conhecido somente pelo receptor (usuário ou célula). Podemos destacar algumas vantagens proporcionadas pelo espalhamento espectral como: maior
imunidade ao ruído de banda estreita; baixa probabilidade de detecção ou
interceptação; maior tolerância a multipercurso; capacidade multiusuário,
entre outras. Para que ocorra o espalhamento espectral são necessários dois
procedimentos básicos: a canalização e o emparelhamento.

ERB

MSC/VLR

RNC
USIN

GMSC

PLMN, PSTN,
ISDN, etc

GGSN

Internet

ERB
HLR

EM

ERB
RNC

SGSN

ERB
UE

ULTRAN

CN

Redes
Externas

Figura 4.3: Arquitetura do Sistema UMTS/WCDMA
Fonte: http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAemfcAC-8.jpg

Conforme a Figura 4.3 a arquitetura básica do Sistema UMTS/WCDMA é
composta pelos seguintes equipamentos: UE, UTRAN, CN e redes externas.
O equipamento do usuário (UE) consiste de duas partes:
O equipamento móvel (EM) é o terminal rádio usado para a comunicação
com as estações base, e o USIM (UMTS Subscriber Identity Module) é um
cartão inteligente que contém todas as informações relevantes do usuário.
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A UTRAN também é formada por dois componentes: a ERB (Node B, nas
recomendações do 3GPP) e o RNC (Radio Network Controller). As ERBs realizam procedimentos da camada física e várias delas estão ligadas a um único
RNC. Este, por sua vez, controla os recursos rádio no seu domínio (as ERBs
a ele conectadas) e é o ponto de acesso de todos os serviços providos pela
UTRAN ao Núcleo da Rede (CN). É no RNC que são realizadas as funções de
RLC (Radio Link Control) e MAC (Medium Access Control).
Visando aprofundar um pouco
mais sobre esta unidade
temática, sugerimos que você
faça pesquisas em artigos e links
de vídeos da seguinte forma:
“Sistemas de Comunicação
Pessoal”. Poste os resultados de
sua pesquisa no AVEA.

O Núcleo da Rede (CN) é o restante da rede fixa do sistema. Ele faz a conexão do UMTS com as redes externas e é constituído dos seguintes elementos:
HLR (Home Location Register), MSC/VLR (Mobile Services Switching Centre/
Visitor Location Register), GMSC (Gateway MSC), SGSN (Serving GPRS Support Node) e GGSN (Gateway GPRS Support Node).

Síntese da unidade
Aprendemos nesta unidade as principais características de um sistema de
comunicação pessoal (PCS) e suas funcionalidades.
Vimos que o PCS é subdividido em mobilidade pessoal (deslocamento do
usuário com um único acesso) e mobilidade terminal (possibilidade de oferta
de roaming automático independentemente de onde o usuário esteja).
Você teve a oportunidade de conhecer também outros modelos de sistema
de comunicação pessoal, tais como: o CT2 (telefone da 2ª geração, que utiliza
FDMA/TDD), o DECT (utiliza FDMA/TDMA/TDD e opera na frequência de 1900
Hz), o PHS (utiliza TDMA), o CDMA 2000 (3ª geração que utiliza CDMA) e WCDMA (utiliza interface de rádio banda larga com velocidades de dados a 2Mbit/s).
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Unidade
Unidade 5n

Caminhos para
a evolução dos
sistemas móveis

Unidade 5
Com base nos conceitos estudados nas unidades anteriores, vamos
agora avaliar os caminhos para evolução dos sistemas móveis. A
mobilidade agora é o básico, os usuários agora desejam cada vez
mais altas velocidades para acesso aos serviços disponíveis, como por
exemplo, internet, tráfego de imagens, vídeos, etc. Esses serviços necessitam de ampliações nas redes e conexões. O objetivo desta unidade é fornecer a você subsídios para continuar sempre pesquisando
sobre as evoluções tecnológicas nesta área do conhecimento.

Evolução dos sistemas celulares
A evolução dos sistemas celulares está sempre voltada para necessidade de
ampliação do número de usuários e principalmente para agregar novos serviços. A evolução dos sistemas celulares é separada em gerações, conforme
a Figura 5.1. A primeira geração (1G) com celulares analógicos, e a segunda
geração (2G) com celulares utilizando a comunicação digital. Estamos na
terceira e quarta geração, que proveem acesso à internet com velocidades
comparáveis à debanda larga fixa.
A antiga e extinta rede analógica AMPS, da primeira geração, operava na
frequência de 850 MHz e foi desenvolvida apenas para o serviço de transmissão de voz.
Com a segunda geração começou a transmissão digital de voz e para isso ela
utilizou a técnica de múltiplo acesso TDMA (Time Division Multiplex Access
ou Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo) e operava com duas faixas de
frequência nos 800 e 1900 MHz. Utilizando banda estreita, o sinal de voz
era convertido para digital e comprimido, assim ocupando menos banda e
permitindo um número três vezes maior de usuários do que o antigo AMPS.
Sistemas TDMA foram muito utilizados a partir da década de 1990.
O GSM (Global System for Mobile Communications ou Sistema Global de
Comunicações Móveis), que surgiu na Europa, funcionava de forma bastante parecida com os outros sistemas baseados em TDMA, inclusive em
frequências próximas de 900 e 1800MHz. O que mudou foi a utilização da
criptografia para tornar as ligações mais seguras.
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Diferentemente do TDMA, o CDMA é uma técnica de banda larga, ou seja,
depois de transformar o sinal de voz em digital, o CDMA espalha o espectro
desse sinal utilizando sinais de banda larga (os códigos). Como cada chamada recebe um código único, muitas chamadas podem trafegar por toda
banda utilizada ao mesmo tempo.
Com o 3G o acesso à internet a partir dos aparelhos celulares se torna mais
popular por causa da sua velocidade. O padrão WCDMA possui os mesmos
conceitos de comunicação do CDMA, porém, com velocidades de conexão
mais rápidas podendo chegar a 2 Mbps. O padrão WCDMA foi o primeiro
padrão adotado pelas operadoras, principalmente devido ao custo reduzido.
Outro padrão utilizado no 3G, o HSPA é uma evolução dos padrões GPRS e
EDGE e possui uma tecnologia de acesso que teoricamente pode alcançar
velocidade de 7 Mbps.
WCDMA
GSM

GPRS

EDGE
EDGE
Fase II

TDMA IS-136

2G

2.5G

CDMA IS-95
Revisão A

CDMA IS-95
Revisão B

2.75G

3G

CDMA
2000

EVDO

EVDV

Figura 5.1: Evolução das redes de telefonia celular até o 3G
Fonte: http://www.gta.ufrj.br/ensino/eel879/trabalhos_vf_2008_2/ricardo/images/2/Digitalizar0054.jpg

Sistemas 4G
Com a necessidade de haver acessos cada vez mais rápidos a partir dos celulares, surge o 4G, com o padrão de tecnologia LTE e WiMax. No sistema
celular 4G a tecnologia adotada foi o LTE (Long Term Evolution ou evolução
delongo prazo). Uma característica marcante no LTE são as velocidades que
podem atingir taxas de transmissão de até 300Mbps.
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LTE
O LTE é uma evolução dos padrões de redes móveis como GSM e CDMA, é
flexível na utilização do espectro, suportando faixas de frequência de 5MHz
a 20MHz e modulação OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) para o downlink e SC-FDMA (Single Carrier – Frequency Division Multiple Access) para o uplink.
No uplink, o LTE usa uma versão pré-codificada de OFDM chamada SC-FDMA – Single Carrier Frequency Division Multiple Access. Essa técnica permite
a redução da PAPR (Peakto Average Power Ratio) que é elevada em sistemas
OFDM convencionais. A PAPR elevada requer amplificadores de potência caros e ineficientes, com elevadas exigências na linearidade, o que aumenta o
custo do terminal e acaba com a bateria rapidamente.
O SC-FDMA resolve esse problema pelo simples fato de ser uma técnica de
portadora única, onde a PAPR é inerentemente baixa, diferente da técnica
OFDM que produz diversas subportadoras que se somam (daí vem o fato de
essa técnica possuir alta PAPR). Uma baixa PAPR também melhora a cobertura e o desempenho na borda da célula.
Uma grande variedade de celulares, notebooks, câmeras irão incorporar módulos LTE que poderão funcionar nas redes 3G na falta de cobertura LTE
proporcionando alta disponibilidade e cobertura.
Outro padrão considerado 4G é o WiMax (Worldwide Interoperability
for Microwave Access), usado por algumas operadoras nos Estados Unidos e em outros países.

WiMax – Worldwide Interoperability for Microwave Access
Traduzindo, Interoperabilidade Mundial para Acesso de Micro-ondas,
isto é, padrão oriundo dos padrões
IEEE 802.16 utilizado no WMAN e
IEEE 802.11 utilizado no wi-fi. Estabelece conexão de última milha de
conectividade para uso doméstico,
industrial e em hot spots.

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Em meados da década de 1960, foi introduzido o conceito inicial da multiplexação ortogonal. A OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
é uma variação da multiplexação por divisão de frequência (FDM) usada nos
sistemas de telefonia e nas tecnologias de redes de acesso como o ADSL e
VDSL, e mais recentemente nas redes wireless. A ideia básica é dividir um
fluxo digital de alta taxa de bits em um esquema de baixa taxa e transmissão
paralela usando subportadoras.
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Em um sistema FDM normal, por exemplo, as portadoras estão suficientemente espaçadas de modo a poderem ser recebidas utilizando filtros convencionais. Entretanto, para tornar a filtragem possível, bandas de guarda
têm que ser introduzidas entre essas portadoras, o que resulta em uma diminuição da eficiência espectral.
Na OFDM, ao invés de se utilizar uma banda de guarda entre subportadoras
para poder separá-las na recepção, emprega-se uma sobreposição destas,
resultando em um ganho espectral de até de 50% em relação à técnica
FDM, conforme demonstrado na Figura 5.2.

Espectro FDM
convencional

f

Espectro OFDM

f

Figura 5.2: Modulação FDM e OFDM
Fonte: http://www.projetoderedes.com.br/artigos/imagens/image65.gif

A OFDM é uma técnica de transmissão multiportadoras que divide o espectro em várias sub-bandas. Nesse tipo de modulação pode-se transmitir digitalmente, a altas taxas de bits, para receptores móveis, portáteis e fixos, especialmente em ambientes com multipercurso, como é o canal radiomóvel.
Antes da transmissão, a informação é dividida e transmitida em um grande
número de canais com baixa taxa de bits cada um. Estes são usados para
modular as portadoras ortogonais individuais, de tal maneira que a duração
do símbolo correspondente se torne maior do que o atraso de propagação
dos canais de transmissão. As subportadoras, exemplificadas na Figura 5.3
de acordo com as cores, são posicionadas de tal forma que os zeros de cada
uma coincidam com os das outras. Note que uma determinada subportadora tem o seu máximo coincidindo com o zero das outras. Assim, idealmente,
a informação transmitida em uma determinada subportadora não interfere
nas outras. É esse fato que caracteriza a ortogonalidade entre elas. Na transmissão, o canal radiomóvel quebra essa ortogonalidade ocasionando o aparecimento de interferências entre as subportadoras. Assim, os sistemas baseados em OFDM devem prover técnicas para compensar tais interferências.
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Δf

..........................
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Figura 5.3: Distribuição de portadoras utilizando o OFDM
Fonte: http://www.blinqnetworks.com/blog/article/the_number_of_sub_carriers_in_ofdm_impacts_nlos_backhaul_performance_more_t

Múltiplas antenas (MIMO)
Uma das tecnologias introduzidas no LTE é a MIMO (Multiple Input Multiple
Output) que é a utilização de múltiplas antenas no transmissor e no receptor
para melhorar o desempenho da comunicação. A Figura 5.4 mostra as diferentes formas dessa tecnologia, que são definidas como:
•
•
•
•

SISO – Single Input Single Output (única entrada única saída)
SIMO – Single Input Multiple Output (única entrada múltipla saída)
MISO – Multiple Input Single Output (múltipla entrada única saída)
MIMO – Multiple Input Multiple Output (múltipla entrada múltipla saída)

Considere, por exemplo, o sistema SIMO, que possui uma antena transmissora e diversas antenas receptoras. Assim, o sinal transmitido é único e segue
diferentes caminhos até chegar às antenas do receptor. Considere, ainda,
que as antenas estejam suficientemente separadas de maneira que os sinais
em cada antena não são correlacionados, ou seja, os caminhos percorridos
pelo sinal são tais que a atenuação do sinal recebido por uma determinada
antena nada tem a ver com a atenuação em outra antena. Dessa maneira,
as diversas antenas no receptor podem ser utilizadas, por exemplo, para
selecionar o sinal com menor atenuação ou, então, combinar os sinais recebidos pelas diferentes antenas com o intuito de aumentar a potência do
sinal recebido. Pode-se mostrar que para uma separação entre as antenas
maior do que meio comprimento de onda ( λ ⁄ 2 ), a correlação entre os sinais
nas antenas é desprezível. Assim, para uma frequência da portadora de 900
MHz (λ =1/3m), uma separação de 20 cm entre as antenas já seria suficiente!
Este exemplo é, apenas, uma das diversas aplicações de sistemas MIMOs!
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Figura 5.4: Modos de acesso ao canal de rádio
Fonte: http://www.agilent.com/about/newsroom/tmnews/background/N5106A/pxb_img1.jpg

Arquitetura do 4G
O SAE (System Architecture Evolution) é uma nova arquitetura projetada
para otimizar o desempenho de rede, reduzir os custos e facilitar a captura
de serviços baseados em IP.É uma evolução das redes WCDMA para redes de
taxas de transferência maiores, com baixa latência.
O plano de usuário possui somente dois elementos na arquitetura SAE: estação rádio base LTE e SAE Gateway. Essa arquitetura simplificada reduz a
quantidade de nós envolvidos na conexão.
Redes IP

HSS

PCRF
SAEGW

HSS

SGSN
GSM

PDSN
WCDMA/
HSPA

CDMA

eNodeB
LTE

Outras tecnologias
de acesso

Figura 5.5: Arquitetura SAE-LTE
Fonte: http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutoriallte/pagina_3.asp
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As redes atuais (GSM, WCDMA e CDMA) são interligadas à nova estrutura,
permitindo interoperabilidade entre as tecnologias. O controle é efetuado
pelo MME (Mobility Management Entity), que é separado do SAE GW, conforme a Figura 5.5.
O aspecto essencial do SAE será a implantação de uma arquitetura enxuta,
utilizando-se menos elementos. São basicamente dois elementos, em vez de
quatro das redes 3G.
Assim como as redes 3G (WCDMA) são compatíveis com as rede 2G atuais
(GSM), o desenvolvimento do LTE (4G) irá manter a compatibilidade com os
sistemas atuais e possivelmente iremos conviver com telefones móveis duais
(WCDMA/LTE) ou mesmo triplos (GSM/WCDMA/LTE).

WiMAX
WiMAX é o nome popular dado ao padrão IEEE 802.16 para redes metropolitanas sem fio, também conhecido como IEEE Wireless MAN ou ainda “Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems”. Esse padrão tem como
proposta inicial disponibilizar o acesso banda larga sem fio para novas localizações, cobrindo distâncias maiores sem a necessidade de investimento em
uma infraestrutura de alto custo (como ocorre com uma rede de acesso banda
larga cabeada) e sem as limitações de distância das tecnologias DSL. Entre as
promessas associadas ao padrão IEEE 802.16 figura a solução para o problema da última milha, através da redução do custo de implantação e do tempo
necessário para se conectar residências e escritórios aos troncos das linhas de
comunicação. A Figura 5.6 apresenta a arquitetura de uma rede WiMax.
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Figura5.6: Estrutura da rede WiMax
Fonte: http://www.teleco.com.br/imagens/tutoriais/tutoriawimaxpa1_figura3.jpg

A tecnologia WiMAX envolve a utilização de equipamentos desenvolvidos
e aprovados com o padrão IEEE 802.16 e certificados pelo WiMAX Fórum.
A Tabela 5.1 apresenta os dois principais padrões definidos para WiMAX:
• 802.16d: padronizado em 2004, pode atingir taxa de transmissão de até
75 Mbps. O raio da célula de cobertura pode atingir até 50 km, dependendo do tamanho da antena e de outros parâmetros.
• 802.16e: padronizado em 2005,provê mobilidade e roaming. Pode atingir velocidades de 15Mbps num raio de 5 Km de cobertura e faixa de
frequência entre 2 e 6 GHz.
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Tabela 5.1: Tabela comparativa dos padrões WiMax
IEE 802.16

IEE 802.16a/REVd

IEE 802.16e

Homologação

dez. de 2001

802.16a: jan. de 2003. REVd: jun.
de 2004

2005

Frequência

10 – 66 GHz

2-11 GHz

2-6 GHz

Condições do canal

LOS (Line of sight)

NLOS (Non Line of sight)

NLOS (Non Line of sight)

Taxa de transmissão

Entre 32 e 134
Mbps (canal de 28
MHz)

Até 75 Mbps (canal de 20 MHz)

Até 15 Mbps (canal de 5 MHz)

Modulação

QPSK, 16 QAM e
64 QAM

OFDM 256 subportadoras, OFDMA, 64 QAM, 16 QAM, QPSK

OFDM 256 subportadoras, OFDMA, 64 QAM, 16 QAM, QPSK

Mobilidade

Fixa

Fixa e portátil

Mobilidade, roaming regional

Largura de banda

20, 25 e 28 MHz

Entre 1,5 e 20 MHz, com até 16
subcanais lógicos

Entre 1,5 e 20 MHz, com até 16
subcanais lógicos.

2-5 Km

5-10 km Alcance máximo de 50
km dependendo da antena, seu
ganho e potência de transmissão
(entre outros parâmetros).

2-5 Km

Raio da célula

Fonte: Elaborada pelos autores

Algumas das características suportadas por WiMAX são:
• alta taxa de transferência: a utilização da tecnologia MIMO em conjunto;
a flexibilidade da subcanalização permite taxas de 70Mbps para downlink
e 30Mbps para uplink;
• qualidade de serviço (QoS): permite que o fluxo seja mapeado em código
DiffServ transportado em rede MPLS com qualidade de serviço IP fim a fim;

DiffServ
traduzindo, Serviços diferenciados. Método utilizado na
tentativa de conseguir qualidade
de serviço em grandes redes,
como exemplo, a internet.

• escalabilidade: devido a diferenças regulatórias entre os países, o WiMAX foi
desenvolvido para funcionar em diferentes faixas, desde 1,25MHz a 20MHz;
• segurança: suporta uma ampla variedade de esquemas de autenticação
e uma diversidade de credenciais para autenticação como: smartcards,
certificados digitais, usuário/senha;
• mobilidade: WiMAX suporta handover executado em 50ms, permitindo
a utilização de aplicações em tempo real.

Unidade 5 – Caminhos para a evolução dos sistemas móveis

99

e-Tec Brasil

Comparação entre WiMAX e LTE
De fato, as duas tecnologias possuem grandes semelhanças no tocante às
técnicas de modulação (OFDM) e utilização de antenas inteligentes (MIMO).
A proposta de funcionamento e as metas de taxas de transferência são bastante semelhantes. As duas tecnologias baseiam-se em acesso banda larga móvel
permitindo altas taxas de transferência em movimento. As duas tecnologias possuem um potencial de download de cerca de 100Mbps e upload de 50Mbps.

Visando aprofundar um pouco
mais sobre esta unidade temática,
sugerimos que você faça pesquisas
em artigos e links de vídeos
da seguinte forma: “História e
Evolução dos Dispositivos Móveis”;
“Análise da Evolução dos Sistemas
de Telecomunicações Móveis”;
“Dispositivos Móveis”. Poste os
resultados de sua pesquisa no AVEA.

Nenhuma das duas tecnologias está ativa comercialmente em larga escala.
Ao contrário da LTE, a tecnologia WiMAX teve sua primeira implantação em
agosto de 2008 no município de Baltimore nos Estados Unidos. A Sprint/
Clearwire, empresa que lançou a primeira rede WiMAX, deve cobrir mais
oito municípios nos Estados Unidos em breve.
Do ponto de vista das operadoras, a tecnologia LTE tem obtido maior apoio
com o anúncio de investimento de algumas delas como: AT&T, Vodafone,
Verizon, China Mobile, TMobile, NTT DoCoMo, Telecom Italia.

As situações de aprendizagem seguintes se referem aos caminhos
para evolução dos sistemas móveis estudados até o momento.

Caro estudante, de acordo com o que foi abordado, responda as seguintes questões:
1. Após perceber a evolução do sistema móvel como um todo, qual o
padrão utilizado no 3G que pode alcançar até 7Mbps em transmissão
de dados?
2. Você saberia responder qual a velocidade de transmissão que pode
atingir o LTE?
3. Após comparar com as demais técnicas já estudadas, qual a técnica de
modulação utilizada pelo LTE e qual a vantagem em utilizar essa técnica?
4. O que você entendeu sobre a tecnologia MIMO e o que ela representa para o LTE?
5. Qual o padrão do WiMax que pode prover mobilidade e handover?
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Síntese da unidade
Nesta unidade tivemos a oportunidade de verificar a evolução das tecnologias utilizadas em cada uma das gerações, ou seja, a 1ª geração com a tecnologia analógica (AMPS), a 2ª geração utilizando em seus celulares comunicação digital (TDMA/CDMA), a 3ª geração (/HSPA/GPRS/EDGE) ampliando
capacidade, velocidades e aplicabilidades.
Por fim, a 4ª geração (LTE/WiMAX) visando sempre a acessos cada vez mais
rápidos, da qual pudemos nos aprofundar um pouco mais sobre essas duas
tecnologias.
O LTE (evolução a longo prazo), como uma evolução dos padrões de redes
móveis do GSM, utilizando a modulação OFDM, isto é, multiplexação por
divisão de frequências ortogonais, melhorando as taxas de transmissão de
downlink e uplink, além das múltiplas antenas (MIMO) no transmissor e receptor, visando melhorar o desempenho da comunicação.
Já o padrão WiMax (interoperabilidade mundial para acesso de micro-ondas), de grande uso por algumas operadoras nos Estados Unidos e em outros países, servindo de conexão de última milha de conectividade para uso
doméstico, industrial e em hot spots.
Além disso, entendemos melhor a nova arquitetura da tecnologia 4G, seus
elementos e suas vantagens, com o intuito de otimizar o desempenho de
rede, reduzir os custos e facilitar a captura de serviços baseados em IP.
Entendemos que, com o fechamento desta unidade temática, você está bem
preparado para continuar sua caminhada pedagógica em busca do conhecimento de novas tecnologias para os sistemas de comunicações móveis.
Parabéns!
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Unidade
Unidade6n

Sistemas auxiliares
de energia para as
comunicações móveis

Unidade 6
Esta unidade temática visa identificar basicamente boa parte dos
equipamentos que suportam e garantem o funcionamento dos
equipamentos de telecomunicações em geral.
Na realidade, trata-se dos equipamentos de infraestrutura de energia, de ar-condicionado, de combate a incêndios, de segurança,
de controle de acesso, de alarmes, etc., extremamente necessários
para garantir a continuidade e perfeito funcionamento dos serviços de telecomunicações, em especial, as comunicações móveis.
Como as comunicações móveis são um ramo do serviço de telecomunicações, a infraestrutura que iremos demonstrar é praticamente a mesma para todos os segmentos.

Infraestrutura para as telecomunicações
Os equipamentos de telecomunicações estão em elevado nível de complexidade e de modernização.
Essa condição exige que esses equipamentos necessitem também de uma
complexa infraestrutura que dê suporte para um bom desempenho, tais
como: infraestrutura de energia, tanto de corrente alternada e de corrente
contínua quanto das instalações físicas, prediais, contando com edificações
diferenciadas para acomodação dos equipamentos.
Outro fator relevante é a total dependência de uma temperatura estável, que
se justifica com um eficiente sistema de ar-condicionado que consiga manter
os equipamentos num ambiente seco, refrigerado e limpo, haja vista a grande
quantidade de microchips e processadores de alta velocidade, que requerem tais
condições, tendo em vista que suas atividades de processamentos dissipam muita energia em forma de calor, e nessa situação essa condição é indispensável.
Além disso, são necessários ainda equipamentos de combate a incêndios,
equipamentos de segurança das instalações, controle de acesso às dependências, controle de alarmes, sistemas alternativos para fornecimento de
energia, tais como: grupos de motores geradores, bancos de baterias, sistemas de supervisão, etc.
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Por fim, os sistemas de pressurização para eliminar a umidade nos guia de
onda e possíveis danos aos cabos primários bem como a proteção contra
descargas elétricas, sendo necessário um plano de bloqueio e equipotencialização através dos sistemas de aterramento e inserção de para-raios.
Todos esses elementos integrados contribuem de forma significativa para o
bom e perfeito desempenho dos equipamentos de telecomunicações em geral.
A Figura 6.1 mostra uma sala de telecomunicações com quadros de distribuição de força (QDF).

Figura 6.1: Quadro de distribuição de força (QDF)
Fonte: http://www.shutterstock.com/pt/pic-154268264/stock-photo-electrical-energy-distribution-substation-in-a-power-plant.html?src=7c-_2FUJFO_NfSqn6RaGFw-1-9

Sala de equipamentos de telecomunicações
Usualmente, na sala de equipamentos de telecomunicações, principalmente em novos projetos, costuma-se colocar os equipamentos sobre um piso
elevado, para que cabos de conexões para o Distribuidor Geral (DG), sala de
transmissão, conexões entre as filas de equipamentos, usem rotas sob o piso
elevado, reduzindo assim, o custo de instalação com calhas e esteiras.
Para essa estrutura é fundamental também a instalação de uma iluminação
adequada entre as filas dos bastidores, além de um sistema de ventilação,
visando à passagem do ar refrigerado entre essas filas para dissipar o calor
gerado pelos equipamentos em geral.
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Conforme a Prática Telebrás –240-300-701, sobre Especificações Gerais –
Para Prédios e Estações Telefônicas (1997), define-se que:
O prédio de telecomunicações possui uma Sala de Retificadores. Neste ambiente devem ser instalados: Conversores de CA/CC, Unidade
Supervisora de Corrente Continua (USCC), Unidade Supervisora de
Corrente Alternada (USCA), Quadro Geral de Distribuição (QGD) e Retificadores de Energia. (ANATEL, 1997, p.12).

O layout da Figura 6.2 contempla uma sala de equipamentos de energia
normatizada para prédios de telecomunicações.

QGD

USCC

USCA

Retificador

Sala de retificadores
Sala de baterias
Figura 6.2: Sala de equipamentos de energia
Fonte: Elaborada pelos autores

Quadro geral de distribuição (QGD)
Esta unidade se faz necessária em qualquer instalação elétrica, com o intuito
de alimentar os seus consumidores, ou seja, todos os equipamentos que
estão conectados ao sistema de energia elétrica da operadora, bem como,
distribuir energia para os demais quadros intermediários ou parciais existentes no prédio de telecomunicações.
O quadro geral de distribuição (QGD) é um equipamento elétrico que tem
a função de receber a energia elétrica de uma ou mais fontes e distribuí-la
para os consumidores da estação telefônica, através das chaves selecionadoras e fusíveis. Em geral, os QGDs são equipados com dois barramentos, um
principal e outro secundário ou auxiliar.
O barramento principal alimenta as chamadas cargas essenciais, ou seja,
aquelas que não podem sofrer nenhum tipo de interrupção, haja vista sua
criticidade dentro da planta de telecomunicações. Esse barramento deve estar interligado ao Quadro de Transferência Automático (QTA), para que, na
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falta de energia AC comercial, ocorra o processo de comutação automática
das cargas para o grupo motor gerador (GMG) ou para o banco de baterias.
Já o barramento secundário ou auxiliar alimenta as chamadas cargas normais ou não essenciais, ou seja, aquelas menos críticas, na prestação do
serviço de telecomunicações.
Em suma, o QDG é fundamental para garantir a continuidade dos serviços,
em qualquer das situações de conexão ou desconexão do fornecimento de
energia para os equipamentos de telecomunicações em geral.

Unidade de supervisão de corrente contínua (USCC)
A unidade de supervisão de corrente contínua (USCC) tem a função de supervisionar a tensão de alimentação para todos os equipamentos essenciais
que, em suas cargas, usam corrente contínua.
Conforme a seção de Tutoriais Infraestrutura da Teleco, “Infraestrutura de
Sistemas de Energia CC em Sites de Telecomunicações” (2008), define-se:
A Unidade de Supervisão (USCC –Unidade de Supervisão de Corrente
Contínua) é responsável pela supervisão e controle do sistema de energia
CC. Em regime de operação normal a USCC mantém a supervisão de todos os elementos, fornecendo sinalizações de status desses componentes
em indicações locais (painéis de sinalização) ou remete a algum sistema
de gerenciamento remoto que porventura houver. (TELECO, 2008, p. 5).

De acordo com o diagrama na Figura 6.3, um bom sistema de energia inicia-se com a unidade retificadora fazendo a conversão da energia CA, oriunda
da Concessionária Local ou do Grupo Motor Gerador (GMG) (normalmente
em 127 V ou 220 V) em CC (em +24VCC ou -48 VCC).
O sistema CC, por sua vez, irá alimentar os consumidores e o banco de baterias (que ficam em stand by, em caso de falta de energia comercial).
Conforme já exposto, a unidade de supervisão tem a função de supervisionar e controlar os sistemas CC e CA.
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Alimentação AC
de Entrada
(Concessionária e GMG)

Unidade
Retificadora

Equipamentos
Consumidores

Unidade
Supervisão

Baterias

Quadro de
Distribuição

Sinalizações Locais
ou Interface para
Gerenciamento Remoto

Figura 6.3:Diagrama típico do sistema de energia corrente contínua (CC)
Fonte:http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialenergia/pagina_2.asp

Unidade de supervisão
de corrente alternada (USCA)
A unidade de supervisão de corrente alternada (USCA) tem a função primordial de supervisionar a tensão de alimentação AC comercial, para todos os
equipamentos da planta (essenciais, não essenciais e de emergência) no que
tange à falta de energia AC comercial. Cabe à USCA o processo de recepção, controle, proteção e transferência automática das cargas para o GMG,
acionando-o. É óbvio que essa transferência ocorre apenas quando a USCA
fizer a conferência de todos os dados da rede (tensão, corrente, frequência,
sincronismo, etc.), bem como do grupo motor gerador (GMG). Após o retorno da energia AC comercial, a USCA desliga o GMG.
Visando garantir o perfeito funcionamento da USCA, ela é alimentada por
uma fonte independente DC, usualmente, o banco de baterias.
A Figura 6.4 mostra o frontal de uma USCA.

Figura 6.4: Unidade de supervisão de corrente alternada (USCA)
Fonte: http://www.shutterstock.com/pt/pic-70489567/stock-photo-electric-control-box.html?src=7c-_2FUJFO_NfSqn6RaGFw-3-27
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Retificadores
Os retificadores ou unidades retificadoras (URs) são fontes de alimentação
que convertem a energia CA em CC, com o objetivo de fornecer energia
elétrica para o banco de baterias do prédio de telecomunicações, que por
sua vez, auxilia na alimentação dos sistemas de telecomunicações.
As tensões padronizadas para as fontes primárias em corrente contínua, normalmente são de +/- 24VCC e +/-48VCC que, por sua vez, alimentam o barramento de distribuição, que dispõem de baterias operando no regime de
flutuação; em função disso, os consumidores são alimentados diretamente
pelas unidades retificadoras (URs).
Na falta de energia AC comercial instantânea, ou seja, por um intervalo de tempo curto, são essas unidades que suprem a energia para as cargas essenciais.
Em termos de configuração, as URs podem ser de duas formas: operação
contínua em paralelo sem balanceamento da corrente e operação sequencial
por limitação de corrente. No caso de operação contínua, são duas ou mais
unidades operando sem balanceamento da corrente entre elas. Já na operação sequencial, duas ou mais unidades trabalham em paralelo, porém, através
de uma lógica de comando, ocorre o balanceamento de corrente entre elas.
A Figura 6.5 mostra um modelo de retificador usado no prédio de telecomunicações.

Figura 6.5: Retificador
Fonte: http://www.platinginternational.com/product-photo/1389811874SCR-rectifier-1-lg.jpg
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Cabe salientar que, os retificadores são equipamentos que, além de alimentar
os consumidores e baterias, são responsáveis pelos alarmes e sinalizadores que
gerenciam todo o sistema de energia em corrente contínua. São eles: processo
de operação e manutenção (O&M), flutuação anormal das baterias, bateria
em descarga, falta de energia comercial, GMG em operação, dentre outros.

Sala de baterias
Tendo em vista o fato de que num sistema de telecomunicações exige-se
uma grande autonomia das baterias, usa-se um conjunto enorme de baterias em cascata com essa finalidade.
São vários os aspectos que definem as baterias usadas em telecomunicações,
tais como: tipo de baterias (aspecto construtivo e material interno utilizado),
vida útil, tensão de flutuação, capacidade, dimensão e peso, custo, etc.
Entende-se por tensão de flutuação (também expressa em volts) aquela na
qual a bateria está em plena carga, porém sem débito de corrente por parte
dela, haja vista o consumidor estar sendo alimentado pela unidade retificadora. Em síntese, é fazer com que as baterias não se descarreguem (autodescarga) quando não estiverem alimentando nenhum consumidor.
De acordo com Ferrari (1998), sobre o banco de baterias tem-se que:
as grandes centrais são providas de 02 (dois) ou 03 (três) bancos de
acumuladores em salas especificas sem ventilação e sem janelas, com
um exaustor para expulsar os gases formados pela reação química em
suas placas de eletrodos. As lâmpadas no interior devem ter bulbos
protetores à prova de explosão e seus interruptores estão do lado de
fora da sala. (FERRARI, 1998, p.32)

Hoje também se utiliza banco de baterias em posição de estante, que economiza mais espaço.
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Figura 6.6: Banco de baterias na horizontal
Fonte: http://megoequipos.com/wp-content/uploads/2013/12/FAP12_011140-p-copy_zps9a778a5e.jpg

A Figura 6.6 e a Figura 6.7 mostram um banco de baterias na horizontal e
em estante, respectivamente, usados no prédio de telecomunicações.

Figura 6.7: Banco de baterias em estante
Fonte: http://web.amper-usa.com/sites/amper-usa.com/files/styles/uc_product_full/public/banco_de_baterias-01_0.png
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Condicionamentos de ar refrigerado
De modo semelhante aos sistemas de energia, os sistemas de refrigeração
também possuem a sua importância nas telecomunicações.
É fundamental que em uma sala de telecomunicações tenha um local para
instalação das máquinas de ar refrigerado.
Na prática, são ambientes com máquinas de insuflação de ar refrigerado,
principalmente nas salas de comutação, transmissão, comunicação de dados
e comunicações móveis, contendo também máquinas de retorno que retiram o ar quente do local.
Esses equipamentos são altamente dependentes de um ambiente com
temperatura estável, normalmente abaixo de 20º (graus Celsius), em que
são mantidos os equipamentos de processamento de sinais/dados (que
produzem muito calor), deixando-os mais estáveis e consequentemente
aumentam a sua vida útil.
Usualmente esses sistemas de refrigeração podem ser da seguinte forma:
a) unidades de condicionadores de ar de precisão, tipo expansão direta,
insuflamento por baixo (down-flow), condensação remoto;
b) unidades de Fan&coil do tipo convencional ou do tipo alta eficiência;
c) unidades resfriadoras de líquido, chamadas de “chillers” com condensação a ar, além de bombas centrífugas, anéis e válvulas de conforto
compondo a central de água gelada (CAG).
As Figuras 6.8a e 6.8b mostram um sistema de ar-condicionado utilizado em
sala de telecomunicações.
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Figura 6.8a: Sistema de ar-condicionado I
Fonte: Shutterstock (2014)

Figura 6.8b: Sistema de ar-condicionado II
Fonte: Shutterstock (2014)

Grupo motor gerador (GMG)
O grupo motor gerador (GMG) é uma unidade de fornecimento de energia
em corrente alternada (AC) para os casos de falta de energia comercial.
Usualmente esses equipamentos ficam em ambientes fora do local dos equipamentos de telecomunicações em geral, devido ao ruído excessivo e emissão de gases, resultante da combustão do diesel.
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Normalmente as operadoras de telecomunicações possuem um sistema emergencial de geração de energia que denominamos de usina. Usualmente as usinas são compostas de vários GMGs, que funcionam no regime de contingência e em paralelo sincronizado, com capacidade para alimentar toda a planta.
O processo de alimentação dos GMGs se dá através de óleo diesel de tal
forma que garanta uma boa autonomia de funcionamento.
A Figura 6.9 mostra um modelo de um GMG utilizado em sala de telecomunicações.

Figura 6.9: Grupo motor gerador (GMG)
Fonte: Shutterstock (2014)

Sistemas de detecção de
alarmes e combate a incêndio
Na realidade são sistemas de detecção e alarmes que protegem a sala de telecomunicações de qualquer anormalidade que venha comprometer o funcionamento dos equipamentos em telecomunicações.
Tais sistemas são compostos basicamente de:
a) equipamentos de controles, painéis de controle, painéis de integração
com o sistema de supervisão, etc.;
b) equipamentos de campo, detectores fotoelétricos, acionadores, sinalizadores, módulos em geral, etc.;
c) equipamentos de combate a incêndios, com bombeamento, que abastecem hidrantes, sprinklers, supressão do ar por diversos agentes, extintores de diversos materiais comburentes, etc.
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Sistemas de alimentação para ERB/BTS
UPS – Uninterruptible
Power Supplies
Traduzindo, fonte de alimentação
ininterrupta, ou no-break, ou
seja, trata-se de um sistema
de alimentação secundário de
energia elétrica que entra em ação,
alimentando os dispositivos a ele
ligados, quando há interrupção no
fornecimento de energia primária.

As estações rádio base do sistema celular também necessitam de alimentação para o seu funcionamento. Essa alimentação pode ser fornecida pela
rede comercial AC da localidade, painéis solares, energia eólica, entre outros.
Como podem ocorrer falhas no sistema comercial de fornecimento de energia, torna-se necessária uma maior garantia de operacionalidade da ERB com
a utilização de bancos de baterias, grupo motor gerador (GMG) e no-breaks
ou Uninterruptible Power Supplies (UPS).

Baterias para aparelhos celulares
Para que a mobilidade seja garantida, a estação móvel precisa de alimentação e esta provém das baterias. Atualmente as baterias mais utilizadas em
equipamentos eletrônicos portáteis são as baterias de íon-lítio (Li-Ion) e as
ion-polímero (Li-Po).
As baterias Li-Ion, conforme a Figura 6.10, possuem o dobro da capacidade
de carga que as de Ni-MH (Hidreto metálico de níquel) e podem ser carregadas sempre que for conveniente sem o risco de efeito memória.

Figura 6.10: Bateria de Li-Ion
Fonte: Shutterstock (2014)

As baterias Li-Po, conforme a Figura 6.11, possuem um tamanho mais compacto e têm alto poder de carga. Também podem ser carregadas sempre que
for conveniente sem necessidade do ciclo completo de carga ou descarga.
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Figura 6.11: Bateria Li-Po
Fonte: http://www.indianic.com/blog/iphone-ipad-ipod/how-to-manage-iphone-5s-battery-life.html

Conheça, a seguir, alguns cuidados básicos recomendados pela ANATEL que
devem ser observados ao se usar baterias de íon de lítio para telefones celulares:
• não deixe o aparelho celular exposto ao sol (dentro do carro, à beira da
piscina, etc.);
• siga as recomendações de tempo de carga da bateria, conforme especificado no manual do fabricante do aparelho celular;
• não deixe o aparelho celular carregando “abandonado” em casa ou no carro;
• não deixe o aparelho celular exposto à umidade (no banheiro, na sauna, etc.);
• coloque o aparelho celular para carregar em lugar arejado da casa e, de
preferência, em local onde ninguém esteja dormindo;
• caso o aparelho celular caia na água, não o ligue; leve-o a uma loja autorizada;
• não utilize carregadores e baterias de procedências duvidosas;
• evite derrubar o aparelho celular, a bateria ou o carregador;
• caso coloque o aparelho celular na bolsa ou no bolso da calça ou da
camisa, evite que ele fique em contato com moedas, clipes ou artefatos
metálicos que possam provocar curto-circuito na bateria; evite, também,
comprimir o celular no bolso;
• caso note alguma irregularidade com a bateria –aquecimento, deformação ou aumento de volume, etc., procure a assistência técnica autorizada;
• não jogue a bateria de íon de lítio no lixo, procure os locais apropriados
para descarte de baterias usadas.
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Visando aprofundar um pouco
mais sobre esta unidade temática,
sugerimos que você faça pesquisas
em artigos e links de vídeos da
seguinte forma: “Infraestrutura
para os Sistemas Móveis”.
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As situações de aprendizagem seguintes se referem aos conceitos infraestrutura para os sistemas móveis abordados.

Caro estudante, de acordo com o que foi abordado, responda as seguintes questões:
1. Pelo que foi abordado nesta unidade temática, fale sobre qual o papel do QGD para o prédio de telecomunicações?
2. Quando falta energia comercial em um prédio de telecomunicações,
qual elemento assume este papel mantendo a alimentação dos equipamentos? Qual o seu princípio de funcionamento?
3. Qual a função da sala de baterias?
4. Quais são os tipos de baterias utilizados pela maioria dos equipamentos eletrônicos atualmente?
5. Cite vantagens das baterias de Li-Ion em relação às antigas baterias
de Ni-MH?

Síntese da unidade
Nesta unidade temática tivemos a oportunidade de conhecer a composição
mínima necessária para uma boa infraestrutura de um sistema de telecomunicações. Iniciamos com o conceito de uma sala de telecomunicações e
aprendemos que sua estrutura deve ser composta por uma sala de retificadores, baterias, unidades de supervisão em corrente contínua e alternada e
quadro geral de distribuição.
Aprofundamos um pouco sobre a função de cada uma dessas unidades no
sistema de infraestrutura e o diagrama de blocos de um sistema de energia
em corrente contínua.
Vimos também a composição de uma usina, composta de vários grupos de
motores geradores e seu sistema de contingência.
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Atentamos ainda pelo sistema de refrigeração utilizando os condensadores
de ar, chillers, fan&coils e sua importância para a propagação da vida útil
dos equipamentos em telecomunicações, haja vista a geração de calor dos
processamentos em geral.
Aprendemos os sistemas de detecção de alarmes e combate a incêndios e
suas alternativas, que variam de acordo com estrutura existente.
Enfim, constatamos que a estrutura de um projeto predial para acomodar os
equipamentos de infraestrutura é essencial para a sua durabilidade, desempenho e segurança.
Na prática, toda a estrutura demanda uma manutenção constante, de recursos, de administração e de controle.
Por fim, trouxemos algumas dicas da Anatel sobre as principais baterias utilizadas nos aparelhos celulares atualmente.

Caro estudante, como você observou chegamos ao fim de nosso caderno didático.
Nossa expectativa é que você possa ter absorvido ao máximo cada unidade
temática apresentada e continue cada vez mais buscando aprimorar e aperfeiçoar seus conhecimentos, pois no mundo das telecomunicações, em especial, das comunicações móveis, não existem os termos: “limites”, “esgotados”, “finitos”, ou seja, é algo que se descobre a cada dia e a cada momento.
Continuamos a desafiá-lo/a a prosseguir aprofundando sempre e expandindo seu conhecimento nas demais trilhas de aprendizagem do curso.
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