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Resum 
Si hi ha alguna cosa al món que no para d’innovar i millorar, són les comunicacions 
mòbils. Ara i sempre hi haurà la necessitat de transmetre via ràdio volums de dades 
importants en el menor temps possible. Fa uns anys només es transmetien missatges 
curts únicament formats per caràcters alfanumèrics. A dia d’avui, es transmeten vídeos, 
cançons, pel·lícules, videoconferències, etc...Cada dia que passa, la necessitat de 
transmetre molt en poc temps augmenta sense parar. És per això que són necessàries 
noves tecnologies de comunicació per poder satisfer aquesta demanda. 

Actualment s’està desenvolupant un nou sistema de comunicacions mòbils que ens 
acosta a assolir aquest objectiu ambiciós de transmetre molt en poc temps. Cal remarcar 
que el fet de transmetre molt i ràpidament sempre es podrà millorar, per això sempre 
apareixerà una nova generació de comunicacions mòbils que superi l’actual en 
prestacions. Però per això és necessari investigar dia a dia noves tecnologies que ens 
permetin recórrer aquest camí infinit. 

Aquest estudi tracta justament d’una d’aquestes noves tecnologies que ens permet 
transmetre més ràpid que ahir; el Long Term Evolution (LTE). Més concretament d’un 
paràmetre que és fonamental a l’hora de planificar una xarxa LTE: el Cell ID. Aquest 
paràmetre serveix perquè el sistema pugui gestionar correctament els canvis de cel·la 
dels usuaris al llarg del temps. 

Per provar quins són els efectes de tenir aquest paràmetre funcionant en el sistema, s’ha 
optat per utilitzar el software Atoll, de la companyia francesa Forsk, per realitzar un 
seguit d’experiments i analitzar el seu impacte. 
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Resumen 
Si hay alguna cosa en el mundo que no para de innovar y mejorar, son las 
comunicaciones móviles. Ahora y siempre existirá la necesidad de transmitir vía radio 
volúmenes de datos importantes en el menor tiempo posible. Hace unos años solo se 
transmitían mensajes cortos únicamente formados por caracteres alfanuméricos. A día 
de hoy, se transmiten videos, canciones, películas, videoconferencias, etc…Cada día 
que pasa, la necesidad de transmitir mucho en poco tiempo aumenta sin parar. Es por 
eso que son necesarias nuevas tecnologías de comunicación para poder satisfacer esta 
demanda. 

Actualmente se está desarrollando un nuevo sistema de comunicaciones móviles que 
nos acerca a este objetivo ambicioso de transmitir mucho en poco tiempo. Debemos 
enfatizar que el hecho de transmitir mucho y muy rápidamente, siempre se podrá 
mejorar, por eso siempre aparecerá una nueva generación de comunicaciones móviles 
que supere la actual en prestaciones. Pero para hacerlo, es necesario investigar día a día 
nuevas tecnologías que nos permitan recorrer este camino infinito. 

Este estudio trata justamente de una de estas nuevas tecnologías que nos permite 
transmitir más rápido que ayer; el Long Term Evolution (LTE). Más concretamente de 
un parámetro que es fundamental en el momento de planificar una red LTE: el Cell ID. 
Este parámetro sirve para que el sistema pueda gestionar correctamente los cambios de 
celda de los usuarios a lo largo del tiempo. 

Para probar cuales son los efectos de tener este parámetro funcionando en el sistema, se 
ha optado por utilizar el software Atoll, de la compañía francesa Forsk, para realizar un 
grupo de experimentos y analizar su impacto. 
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Abstract 
If there is something in the world that doesn´t stop innovating and improving, they are  
the mobile communications. Now and always the necessity of transmitting through 
radio waves huge amount of data as fast as possible will exists. A few years ago, only 
short alphanumeric messages were sent. Today, videos, songs, movies, 
videoconferences etc…are sent. Every day, the necessity of transmitting a lot in less 
time grows without stop. That is why it is necessary to have new communication 
technologies to satisfy that increasing demand. 

Nowadays a new mobile communication system is being developed which approaches 
us to that ambitious target of transmitting a lot in less time. It should be noted that this 
target always can be improved, so there will always appear a new generation of mobile 
communications that overcomes the present one in terms of performance. But for 
achieving this, it is necessary to research day by day new technologies which let us go 
through this infinite path.   

The present study deals about one of these new technologies which let us transmit faster 
than yesterday; the Long Term Evolution (LTE). More specifically this study is about 
an important parameter when planning a LTE network: the Cell ID. This parameter is 
used to help the system to properly manage the user handovers among cells. 

To test the effects of having this parameter set in the system, the Atoll software, 
property of the French company Forsk, has been used to perform several experiments 
and analyze its impact. 
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Capítol 1: Introducció 
A dia d’avui un dels dispositius més utilitzats per la societat actual és el terminal mòbil. 
Aquest dispositiu ens acompanya allà on vulguem. I ens interessa, és clar, disposar d’un 
servei de dades el més ràpid possible que ens permeti accedir a tot tipus de serveis. Però 
aquests serveis cada cop disten més dels quals es disposava anys enrere. Anteriorment 
l’única preocupació en quant a la transmissió de dades dels terminals mòbils era poder 
enviar missatges curts (SMS) a més a més de poder comunicar-nos amb algú altre per 
veu. Poc a poc això va anar evolucionant fins passar a missatges amb imatges, o fins i 
tot vídeo de poca qualitat i duració, que es coneixien com a missatges multimèdia 
(MMS). A dia d’avui això ha canviat totalment donat que els missatges curts (SMS) ja 
no tan sols van per la xarxa telefònica clàssica si no que fins i tot viatgen per Internet. A 
més a més, l’evolució des dels MMS ha sigut exponencial. Ara no només es poden 
enviar imatges d’alta qualitat si no que es transmeten pel·lícules i música. Es pot fins i 
tot veure la televisió en directe amb els nous serveis de broadcast.  

Però per poder enviar tots aquest volums de dades via ràdio a una velocitat suficient per 
poder-los processar sense pèrdues de qualitat, és necessari disposar de noves tecnologies 
que permetin fer un salt entre l’actual i la nova generació. Tots aquests nous serveis 
(visualització de pel·lícules, reproducció de música, baixada de jocs al terminal mòbil 
etc...) necessiten transmetre grans volums de dades en molt poc temps. Amb la tercera 
generació (3G) de sistemes de comunicacions mòbils ja es poden fer servir algun 
d’aquests serveis com per exemple la descàrrega d’aplicacions com jocs, serveis de 
missatgeria per Internet, diaris digitals, visualització de vídeos en streaming etc...donat 
que no generen grans quantitats de dades per la seva descàrrega i amb la velocitat actual 
de la 3G es poden utilitzar sense problemes. En canvi, altres serveis com la descàrrega 
de pel·lícules o música, no es fa ara per ara si no és a través d’una connexió per WiFi 
perquè de no fer-ho així, la descàrrega podria durar hores. Per oferir serveis d’aquest 
tipus o altres que necessitin transmetre un gran volum de dades és necessària una nova 
tecnologia que ofereixi més bits per segon transmesos. 

Actualment s’està especificant un nou sistema de comunicacions mòbils que permet 
augmentar de forma important la velocitat de transmissió de dades. Aquest sistema se’l 
coneix com Long Term Evolution (LTE) o tecnologia de quarta generació (4G). 
Aquesta nova generació de comunicacions mòbils, un cop instal·lada, millorarà 
significativament les prestacions actuals amb un increment considerable de la velocitat i 
l’afegiment de nous serveis entre altres coses. Les velocitats de les dades superen 
clarament les de la tecnologia actual (3G) arribant en LTE a tenir fins a 326 Mbps. Per 
arribar a tenir tant altes velocitats de transmissió de dades és necessari plantejar la xarxa 
d’una manera diferent a l’actual. Alguns d’aquests canvis són per exemple la utilització 
de tècniques MIMO (Multi-Antena), una xarxa IP en comptes de commutació de 
circuits, una tècnica d’accés nova (OFDMA) i l’ús d’un ample de banda variable. 

- 1 - 
 



 

Però perquè aquesta tecnologia pugui complir el seu objectiu, ha de disposar d’una 
xarxa plenament operativa on certs paràmetres són fonamentals a l’hora de desplegar-la. 
Un d’aquests paràmetres és el Cell ID, motiu central d’aquest estudi. En LTE és 
necessària una planificació eficient d’aquest paràmetre per obtenir altes velocitats de 
transmissió de dades. Com es veurà més endavant, la seva planificació és clau per 
disposar d’un ús eficient de les capacitats que permet LTE ja que es treballa amb totes 
les cel·les a igual freqüència i això implica certs problemes a tenir en compte en quant a 
interferències intercel·lulars.  El Cell ID està present en bona part del sistema LTE. Un 
dels usos que té és el d’identificar les cel·les per poder realitzar els handovers dels 
usuaris de forma correcte. També té la utilitat de protegir els senyals de referència, molt 
importants per la informació que transporten. Per últim el Cell ID afegeix una protecció 
afegida per evitar l’aparició de productes d’intermodulació donat que els terminals 
mòbils i les estacions base utilitzen sistemes no-lineals, tant per la modulació com per 
l’amplificació de potència. 

En el present estudi s’ha utilitzat l’eina de simulació Atoll, de l’empresa francesa Forsk, 
per poder fer un estudi complet sobre els efectes que té aquest paràmetre en tot el 
sistema. Aquest software permet fer mapes de cobertura de diferents paràmetres 
involucrats en el funcionament del LTE. D’aquesta manera es poden simular 
throughputs, C/(N+I)’s, C/N’s i BER’s entre d’altres.  

A través d’un seguit d’experiments, s’han estudiat tres configuracions diferents sobre 
una àrea geogràfica concreta de la ciutat de Barcelona. El que s’ha volgut aconseguir, a 
través d’aquests experiments, és veure quins serien els efectes de la instal·lació d’una 
xarxa LTE en la ciutat de Barcelona centrant l’estudi en el Cell ID.  

Els tres experiments realitzats, són les tres configuracions reals més utilitzades per una 
xarxa LTE. La primera configuració utilitza un reus freqüencial de factor 1 
(caracteritzada per les interferències intercel·lulars), que és la configuració més 
utilitzada de les 3 que es presenten. En la segona configuració, de reutilització 3, serveix 
per analitzar l’impacte del Cell ID havent reduït molt les interferències intercel·lulars. 
Per últim s’estudia el paper del Cell ID utilitzant una configuració pensada especialment 
per reduir les interferències en reutilització de factor 1 donat que és el que dóna un 
throughput major al de factor 3. És a dir que utilitza teòricament lo millor de la 
reutilització de factor 1 (gran ample de banda) i del factor 3 (baixa interferència). 
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1.1 Organització 

Per presentar de manera còmoda aquest estudi, s’ha optat per dividir-lo en 5 capítols els 
quals es presenten a continuació. 

• Capítol 1 Introducció: És la present introducció. 
 

• Capítol 2 Marc Referencial: Es fa un recorregut per les principals 
tecnologies de comunicacions mòbils que han existit des de la 1G fins la 
que es tracta en aquest estudi; la 4G. D’aquesta manera es pot veure d’on 
es partia amb les comunicacions mòbils i fins on s’ha arribat i així veure 
la millora gradual que s’ha aconseguit a través de totes les tecnologies 
desenvolupades per millorar les prestacions. Per cada una de les 
generacions, es presenten tant els punts a favor com en contra i també es 
fa una breu descripció de la tecnologia d’accés utilitzada. 
 

• Capítol 3 El Cell ID en LTE: Té com a principal objectiu la presentació 
en profunditat del paràmetre Cell ID i tot allò relacionat amb ell. Es 
parteix de l’explicació del moment d’adquisició d’aquest paràmetre en 
una cel·la, seguint amb la forma que té el terminal d’adquirir-lo. De la 
mateixa manera es presenten els diferents usos de que disposa i també 
dels avantatges i inconvenients teòrics que comporta el seu ús en LTE.  
 

• Capítol 4 Simulacions: És el nucli de l’estudi, en aquest capítol es 
presenten els experiments sobre el Cell ID tenint en compte tant els 
resultats com les deduccions que s’han fet sobre aquests. Es fa una 
presentació teòrica de cada experiment i la metodologia utilitzada per 
realitzar-los. De la mateixa manera es mostren els resultats en 
representacions gràfiques àmpliament comentades i analitzades. 

 
• Capítol 5 Conclusions: Es presenten les conclusions finals que s’han 

extret dels resultats del Capítol 4 així com línies futures d’investigació. 
 
 

1.2 Justificació 

Aquest estudi ha nascut en el Grup de Recerca de Comunicacions Mòbils (GRCM) del 
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la Universitat Politècnica de 
Catalunya com a resposta davant la necessitat d’aprofundir sobre el paper del Cell ID 
dins el sistema LTE. A més a més en aquest grup es va creure important realitzar un 
estudi sobre el Cell ID en la ciutat de Barcelona per analitzar els efectes positius i 
negatius que podrien sorgir en una possible instal·lació d’una xarxa LTE en la ciutat.  
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1.3 Objectius 

L’objectiu principal és el d’investigar quins són els usos i el funcionament del Cell ID i 
al mateix temps analitzar el seu impacte a través d’experiments usant Atoll i els efectes 
tant positius com negatius del seu ús en el sistema LTE. 

També s’han volgut perseguir objectius secundaris tals com: 

• Aprofundir en l’estudi del LTE donat que és la nova tecnologia emergent i 
protagonitzarà la nova generació de telefonia mòbil. 

• Aprendre a fer servir l’eina de simulació Atoll, àmpliament utilitzada per les 
operadores de telefonia pels seus estudis de cobertura. 

• Aprendre com es crea una xarxa LTE des de zero pas per pas. 

 

1.4 Limitacions 

El fet d’utilitzar el software Atoll per realitzar els experiments, implica uns 
inconvenients com són: 

• Els estudis de cobertura realitzats per Atoll no depenen del temps si no que es 
realitza una distribució d’usuaris en un instant determinat pel que no es pot 
veure l’efecte del Cell ID al llarg del temps. 
 

• No es poden simular tots els canals de dades que té en la realitat el sistema LTE. 
Fet que fa impossible de comprovar la seva relació amb el Cell ID. 
 

• Alguns models utilitzats per les tècniques de control de interferències no es 
basen en els models teòrics proposats en la literatura sinó en models propis 
d’Atoll. 
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Capítol 2: Marc Referencial 
En aquest capítol es fa un breu repàs per les diferents tecnologies passades, presents i 
futures de les comunicacions mòbils. S’introdueix breument la tecnologia de cada 
generació així com les principals característiques que la conformen. 

 

2.1 Introducció a les comunicacions mòbils 

A dia d'avui no ens sorprèn gaire si podem connectar-nos amb facilitat a Internet per 
llegir el diari, mirar el correu o fer compres. Fins i tot és una cosa “natural”. Però el que 
avui és habitual no ho era fa pocs anys. Les comunicacions mòbils són encara 
relativament joves. Si ens remuntem al seu naixement, a l'any 1983, descobrim que el 
primer telèfon mòbil comercialitzat era un DynaTAC (Dynamic Adaptive Total Area 
Coverage) de l'empresa Motorola. El seu inventor va ser en Martin Cooper, enginyer i 
vicepresident de Motorola. Si ens fixem en detall en les característiques d'aquest primer 
telèfon mòbil, veurem que és molt diferent al que nosaltres anomenem avui en dia 
“normal”. 

 

Figura 2.1: Foto del primer telèfon mòbil comercialitzat i de la seva evolució a través 
dels anys 

Font [wikipedia.org] 
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Per començar, es pot veure que el telèfon en sí era força gran, exactament mesurava 33 
cm d'alt i 4.5 cm per 9 cm d'amplada i profunditat. Però això no és tot. Pesava 800 
grams, i només es podia parlar durant 30 minuts. I per acabar tenia un preu de 3995 
dòlars. I d'això només fa 29 anys. Amb els avenços de la tecnologia s'ha aconseguit que 
les mides de qualsevol telèfon mòbil no superin les mides del palmell de la mà, el pes 
no és més gran que el d'un plàtan i el cost s'allunya significativament respecte al 
DynaTAC del 1983.  

Però potser tot això no és el més important de tot si es comparen els telèfons mòbils 
d'ara amb els d'abans. El més important és la funcionalitat, l'essència del mòbil en sí: la 
transmissió de la informació, sigui en forma de veu o dades. El DynaTAC només podia 
transmetre veu mentre que els telèfons mòbils actuals permeten veu i dades. I és aquest 
factor, les dades, el que ha fet que la telefonia mòbil evolucioni i s'adapti als temps 
canviants, com si fos un ésser viu.  

Algú podria pensar que el més important és parlar i que amb això ja n'hi ha prou. Per 
descomptat que el principal objectiu de la telefonia mòbil era deslligar-se de la condició 
de telefonia fixa per oferir serveis de veu a qualsevol lloc sense necessitat d'estar ubicat 
en una casa o a qualsevol altra banda. Però la necessitat de compartir coses amb els 
demés, no tan sols amb la parla si no a través de fotos, vídeos, correus...fa que la veu no 
sigui ja la protagonista principal de la comunicació, si no que ara ho són les dades.  

Per confirmar aquest fet, en la Figura 2.2 es pot veure la evolució de la veu i les dades a 
nivell global en xarxes mòbils des del 2007 fins el 2012 feta per Ericsson. 

 

Figura 2.2: Evolució del tràfic de veu i dades del 2007 al 2012 
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La diferencia entre la veu i les dades a partir del quart trimestre del 2009 és molt 
important. S'ha registrat un increment de les dades molt alt des d’aleshores, arribant 
quasi a quadruplicar el tràfic de la veu. Com es pot veure, la veu ja no és la protagonista 
de les comunicacions actuals.  

Les noves tecnologies no busquen millorar la transmissió de la veu (si no és per IP) si 
no que persegueixen la transmissió de dades més ràpida possible, al cost més baix que 
pugui ser. 

En la Figura 2.3 es pot observar l'augment de la velocitat al llarg del temps. 

 

 

Figura 2.3: Comparativa de velocitats de les comunicacions mòbils des del 2000 fins el 
2015 

Font [xataka.com] 

Un altre aspecte important per conscienciar sobre la penetració de les dades en la 
societat actual és el factor econòmic. 

Segons la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT),  a Espanya en el 2011 
els ingressos per telefonia mòbil (veu i missatgeria o SMS) van ser de 11027.7 milions 
d'euros, un 8.6 % inferior respecte l'any anterior degut principalment al descens de la 
demanda del servei de veu i missatges curts (SMS) que va caure un 8.3% i un 10.2 % 
respectivament.  

En canvi els serveis de banda ample mòbil (el que s'ha referit com “les dades” fins ara 
com per exemple mirar el correu, accedir a Internet...) van tenir una evolució diferent 
respecte als altres serveis de telefonia mòbil esmentats anteriorment. En el 2011 19.3 
milions d'usuaris van accedir a Internet a través de xarxes de comunicacions mòbils, un 
65.1% superior al 2010. Del total, 15.9 milions es van connectar a través del terminal de 
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veu (el telèfon) mentre que els restants 3.4 milions ho van fer amb datacards i mòdems 
USB.  

La tendència observada en els últims anys sobre els serveis de telefonia mòbil de banda 
ample (anomenat comunament com les dades) és creixent. En el 2011 es va arribar a 
generar uns ingressos de 2420.7 milions d'euros. Això representa un augment interanual 
del 23.5 %. 

Havent vist la importància en la societat actual de les comunicacions mòbils, anem a fer 
una petita cronologia de les diferents tecnologies aplicades al llarg dels anys que han 
anat millorant les velocitats i reduint el cost per aconseguir una generació de telefonia 
mòbil ràpida amb un cost per bit reduït, que és el que avui defineix la quarta generació. 

 

2.2 Evolució de les comunicacions mòbils 

2.2.1 La primera generació 

Tot va començar amb el que s'anomenava 1G o primera generació de telefonia mòbil. 
Aquests sistemes usaven tecnologia analògica. El que vol dir que la transmissió dels 
senyals (en aquest cas la veu) no es codificava o digitalitzava. Els senyals eren enviats 
directament sense el seu  previ pas a bits. La multiplexació dels diferents usuaris es feia 
a través de la tècnica FDMA (Frequency Division Multiple Access).  

El funcionament d'aquest tècnica d'accés era molt senzill, a cada usuari se li assignava 
una freqüència i un ample de banda. La freqüència era exclusiva de cada usuari. La 
transmissió es feia de forma asíncrona i de manera continua. Cada usuari disposava 
d'una petita part de l'ampla de banda total del sistema (veure Figura 2.4). 

 

Figura 2.4: Representació en els dominis temporal i  freqüencial de la tècnica FDMA 

Font [kn-s.dlr.de] 

- 8 - 
 



 

Uns exemples de sistemes de primera generació són el AMPS (Advanced Mobile Phone 
System) i el N-AMPS (Narrowband Advanced Mobile Phone System). 

AMPS: 

Va ser desenvolupat per Bell Labs en la dècada dels 70 i va ser comercialitzat per 
primer cop el 1983. La banda de treball era els 800 MHz. La comunicació es podia fer 
de manera Full-Duplex a través de dos canals de 30 kHz cada un. Per una comunicació 
entre dos usuaris, només calia un únic canal. 

N-AMPS: 

La única diferencia respecte al  AMPS era l'ample de banda que se li assignava a cada 
usuari. Passava de ser 30 kHz a 10 kHz. No va ser desenvolupat per Bell Labs si no per 
Motorola i va aconseguir que la capacitat fos el triple que la del AMPS de Bell Labs. 
També operava a la banda de 800 MHz. 

 

2.2.2 La segona generació 

La següent generació de telefonia mòbil va ser l'anomenada 2G encara en funcionament 
actualment. La tecnologia d'accés múltiple que va predominar en la 2G va ser la TDMA 
(Time Division Multiple Access) combinada amb FDMA. En TDMA, cada usuari té un 
temps de transmissió assignat. No pot transmetre quan vol si no quan se li diu. A 
diferencia del FDMA, hi ha una única freqüència per diferents usuaris, que com s'ha dit, 
comparteixen  amb accessos limitats en temps. Cada usuari té un espai temporal en el 
que transmetre i es repeteix de forma periòdica (veure Figura 2.5). 

 

Figura 2.5: Representació en els dominis temporal i freqüencial de la tècnica TDMA 

Font [kn-s.dlr.de] 
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La combinació de TDMA i FDMA consisteix en definir diferents canals de freqüència i 
que cadascun el comparteixin varis usuaris en el temps. 

Un exemple de sistema de 2G que fa servir la TDMA combinada amb FDMA és el 
GSM (creat el 1992). Per altra banda el North American Digital AMPS (D-AMPS, 
1994) també és un sistema de segona generació i té  dos variants; el IS-54 que fa servir 
FDMA/TDMA i el IS-95 que utilitza el CDMA. 

El D-AMPS també feia servir canals de 30 kHz com el AMPS i la mateixa banda 
freqüencial però el fet de fer servir TDMA a més de FDMA aconseguia que el nombre 
de usuaris per canal fos de tres en comptes de un sol. Un total de tres usuaris feia servir 
un canal, pel que per cada una de les trames que s'enviaven, hi havia només tres slots 
temporals, un per cada usuari. 

Un altre exemple és el Personal Digital Cellular (PDC). Es va desenvolupar al Japó i va 
iniciar el servei a l'abril de 1991. L'empresa NTT DoCoMo va fer funcionar el sistema 
el 1993. Les principals característiques del PDC són els canals de 25 kHz, la modulació 
pi/4-DQPSK amb trames de tres slots temporals a una velocitat de 11.2 kbits/s o 
utilitzant sis slots amb el que la velocitat de les trames era llavors de 5.6 kbits/s en veu. 

El sistema més estès de la 2G és el del Global System for Mobile Communications 
(GSM) que com s'ha dit utilitza una barreja de TDMA i FDMA. En una mateixa 
freqüència portadora, hi podem multiplexar fins a 8 usuaris ja que és TDMA. I en una 
mateixa banda es fan servir més d'una freqüència portadora. Altres característiques són 
l'ample de banda de cada canal o freqüència portadora de 200 kHz, i la modulació 
GMSK. 

El GSM el va desenvolupar el Group Spéciale Mobile fundat el 1982 que va ser una 
iniciativa de la Conférence européenne des administrations des Postes Et des 
Télécommunications (CPET). Es va fer per tal de substituir el sistema analògic. La 
estandardització del GSM corre a càrrec de la European Telecommunication Standards 
Institute (ETSI). El GSM és un sistema de commutació de circuits que suporta dades a 
9.6 kbits/s. L'usuari paga per temps de connexió i no per dades enviades. 

 

La tecnologia d'accés múltiple que utilitza el IS-95 és el Code Division Multiple Access  
(CDMA, veure Figura 2.6) i en aquesta tècnica es multiplexen els diferents usuaris a la 
mateixa freqüència i al mateix temps permetent a més a més reutilitzar la mateixa 
freqüència en les celles veïnes. Cosa que no es podia fer en les tecnologies anteriors 
degut a que es produïa interferència co-canal. El CDMA va ser desenvolupat per 
Qualcomm; sota una necessitat militar, als anys 80. 
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El 1993 es va reconèixer el CDMA com a part d'un estàndard, el IS-95 i va ser el govern 
de Korea qui va promoure la seva comercialització però van ser SK Telecom i Shinsegi 
qui van comercialitzar el primer servei CDMA el 1996. 

 

 

Figura 2.6: Representació en els dominis temporal i freqüencial de la tècnica CDMA 

Font [kn-s.dlr.de] 

Val la pena fer una breu explicació del funcionament de la tècnica CDMA perquè les 
següents tecnologies que van sorgir, mantenen l'essència del CDMA.  

El CDMA el que fa és agafar les dades que es vol enviar i fer una multiplicació d'aquest  
senyal amb un codi pseudo-aleatori que està format per chips. El senyal resultant es 
modula a la freqüència desitjada i s'envia. El receptor el que ha de fer és passar el senyal 
rebut a banda base primer de tot i un cop fet multiplicar el senyal resultant pel mateix 
codi pseudo-aleatori que s'ha fet servir en l'emissor. Això fa que només aquell que 
coneix el codi pot veure la informació. Si no es té el codi correcte el senyal rebut és 
interpretat com si fos soroll. En la Figura 2.7 es pot veure el procés que s'acaba 
d'explicar. 
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Figura 2.7: Esquema de funcionament d'un CDMA 

Font [radio-electronics.com] 

 

En la Figura 2.8 es pot veure el que passa quan el codi pseudo-aleatori és el mateix en 
transmissió i en recepció (cas de l'esquerra) o quan no ho és (cas de la dreta). En el cas 
de l'esquerra es pot veure que es “descodifica” en recepció exactament el que s'havia 
enviat en transmissió mentre que en el cas de la dreta no i s'interpreta com soroll en 
molts casos. 

 

 

Figura 2.8: Exemple de dues seqüències de dades rebent-les amb el codi correcte i amb 
l'erroni 
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El sistema pot semblar molt senzill però de fet no ho és. Té varis problemes, un dels 
més importants és que per poder separar el senyal útil (el que se suposa que interessa) 
de la resta de senyals d'altres usuaris, en el receptor és necessari tenir una sincronització 
quasi ideal del codi rebut amb el codi que té el receptor. Si el sincronisme és bo, es pot 
separar el senyal dels de la resta de usuaris. Si això no passa, el senyal que es rep, 
s'interpreta com a soroll perquè la multiplicació del codi pseudo-aleatori del receptor 
amb el del senyal rebut es fa malament i no surt el senyal esperat que s'havia enviat des 
de l'emissor.  

Un altre problema greu és el control de potència. Com que tothom envia/rep per la 
mateixa freqüència i al mateix temps, hi ha problemes de “coexistència”. En el receptor 
s'ha de garantir una certa relació Eb/No. Si un usuari pel motiu que sigui emet a més 
potència, pot fer disminuir la relació Eb/No dels altres usuaris. Ells al mateix temps, per 
mantenir la seva Eb/No augmenten la potència i això es converteix en un bucle on tots 
els usuaris es “molesten” entre ells. 

Els principals avantatges del CDMA són: més capacitat que TDMA i FDMA a l'hora 
d'acceptar usuaris, reutilització de la mateixa freqüència en les cel·les veïnes, molt segur 
i menys consum energètic.  

I els principals inconvenients: és necessari molt ample de banda, control de potència i 
una estricta sincronització. 

 

2.2.3 La generació 2.5 

És necessari remarcar dos sistemes més que van aparèixer com a evolució de la 2G i es 
coneixen com a generació 2.5. Un és el GPRS i l'altre és el sistema EDGE. 

El General Packet Radio Service (GPRS) va néixer amb la necessitat de poder enviar 
dades a més velocitat de la que es podia fer amb GSM.  

En el GPRS s'envien dades en mode paquet per tant s'aconsegueix que els recursos 
només s'ocupin el temps que es transmet. El GPRS utilitza alguns slots de la trama de 
GSM per ús exclusiu d'enviament de dades. Això és molt important ja que implica que 
es reutilitza la xarxa de GSM i només cal introduir algun element de Hardware i prou 
pel que resulta molt econòmic i es pot seguir aprofitant la xarxa GSM. A més a més 
GPRS permet diferents qualitats de servei (QoS) pel que cada usuari pot tenir una 
velocitat diferent respecte els altres, tot segons la seva necessitat. En GSM es pot arribar 
a transmetre a 21.4 kbps. 

Amb el GPRS s'havia aconseguit uns 21.4 kbps però encara que la velocitat era més 
alta, es necessitava millorar. I per això va sorgir el sistema Enhanced Data Rate for 
GSM Evolution (EDGE) que permetia una velocitat de fins a 473 kbps. Les 
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modificacions que es fan són a nivell de capa física i MAC. En la capa física es permet 
canviar la modulació de GMSK a 8PSK. Aquests canvis de modulació i també de taxa 
de codificació s'anomenen esquemes de modulació i codificació. N'hi ha nou, cosa que 
permet molta flexibilitat. La millora en la velocitat és possible gràcies a un control de 
potencia ràpid, un control de l'esquema de modulació i codificació en funció de la 
qualitat de l'enllaç i a tècniques hibrides de ARQ de tipus 2.  

 

2.2.4 La tercera generació 

Com a solució a la demanda creixent de serveis de dades va aparèixer la tercera 
generació de comunicacions mòbils, un exemple de la qual és el Universal Mobile 
Telecommunication Systems (UMTS). Aquesta tercera generació està dedicada 
completament a explotar l'ús de serveis de dades. 

Les principals característiques del UMTS són les següents: 

• Pot funcionar en dos modes, el TDD i el FDD 
• La banda de Uplink es troba del 1920 MHz als 1980 MHz i el Downlink dels 

2110 MHz als 2170 MHz (FDD), mentre que pel mode TDD va dels 1900 als 
1920 MHz i dels 2010 als 2025 MHz 

• El mode FDD fa servir la W-CDMA, mentre que el TDD  fa servir TD-CDMA 
(pràcticament inutilitzada) 

• La xarxa UMTS està formada per la xarxa de GSM per la veu i la part de GPRS 
per les dades. S'aprofita la xarxa de GSM i GPRS però afegint els nodes B i els 
RNC 

• Espaiat entre freqüències portadores de 5 MHz 
• Modulació BPSK en Uplink i QPSK en Downlink 
• UMTS pot treballar de 144 kbps a 384 kbps per serveis de dades 

 

2.2.5 La generació 3.5 

El UMTS va evolucionar al High Speed Packet Acces (HSPA) per millorar la velocitat 
de transmissió de les dades. El HSPA pot arribar a tenir en Downlink velocitats de fins a 
14 Mbps i en Uplink de 5.7 Mbps.  
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Aquest sistema es coneix com a generació 3.5 i les tècniques per poder aconseguir ho 
són: 

En el Downlink: 

• El Fast Scheduling que fa que l'estació base assigni recursos en funció de l'estat 
del canal entre ella i l'usuari 

• La Modulació i Codificació Adaptativa que canvia l'esquema de modulació en 
funció de l'estat del canal 

• El Hybrid ARQ que fa retransmissions de paquets de forma intel·ligent 

 

En el Uplink: 

• Fast Scheduling com en el Downlink 
• Fast Power Control: control de potencia ràpid 
• Valors de TTI (temps mínim que té un usuari per transmetre) més petits 
•  Fast Uplink Hybrid ARQ  (mecanismes de retransmissió ràpids) 

 

 

2.2.6 La quarta generació 

I per tancar aquesta breu cronologia per les diferents generacions de sistemes de 
comunicacions mòbils s'ha de parlar de la quarta generació (4G), sovint identificada 
amb Long Term Evolution (LTE). Aquesta nova generació va començar a idear-se en el 
3rd Generation Partnership Project (3GPP) l'any 2004.  

El sistema LTE no és considerat concretament un sistema de 4G si no de 3.9 G. El 
sistema real de 4G és l'anomenat LTE Advanced. 

El sistema LTE és una xarxa de commutació de paquets basada només en IP que ofereix 
velocitats de pic de 100 Mbps (SISO), 172 Mbps (2x2 MIMO) i 326 Mbps (4x4 MIMO) 
en Downlink. En quant al Uplink, les velocitats de pic són de 50 Mbps (QPSK), 57 
Mbps (16 QAM) i 86 Mbps (64 QAM). Usa canals amb ample de banda variable de 1.4, 
3, 5, 10, 15 i 20 MHz. I proposa l'ús de tecnologia MIMO per aprofitar el multicamí. 
Principalment LTE està pensat per que totes les cel·les treballin a la mateixa freqüència; 
que és el que es coneix com a reutilització freqüèncial de factor 1. D'aquesta manera 
s'aconsegueix tenir una millor capacitat que per exemple la que es té en GSM que fa 
servir reutilització freqüencial superior a 1 i per tant redueix la seva capacitat .  

El problema de fer servir reutilització freqüencial de factor 1 apareix a les vores de cada 
cel·la.  Com es pot veure en la Figura 2.9 es té un terminal mòbil que es troba a la vora 
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de la cel·la i rep (en Downlink per exemple) de totes les cel·les del voltant; la seva i les 
altres dues. Això provoca interferències intercel·lulars si es fa servir reutilització 
freqüencial de factor 1. 

 

Figura 2.9: Interferència intercel·lular 

Font [radio-electronics.com] 

En LTE existeix un concepte important que serveix per reduir les interferències 
intercel·lulars. És el que es coneix amb el nom de Inter Cell Interference Coordination o 
ICIC. El ICIC són un conjunt de restriccions en termes de freqüència i potència per cada 
un dels recursos ràdio. Això es té en compte a l'hora de fer l'scheduling (procés en el 
qual es decideix qui, quan, on i com es transmet en els recursos ràdio. Amb el ICIC el 
que es pretén en resum és, a través d’unes restriccions entre cel·les, la reducció de les 
interferències entre cel·les. Per que es pugui entendre millor on es realitzen tots aquests 
processos de coordinació d'interferències, es farà tot seguit una breu introducció de la 
arquitectura de les xarxes d'accés del LTE. Es presenta, en la Figura 2.10, un esquema 
de la xarxa d'accés del sistema LTE. 

 

Figura 2.10: Xarxa d'accés LTE 
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Els anomenats eNB (evolved Node B) o estacions base es comuniquen entre ells a 
través del que s'anomena interfase X2. És una forma molt més eficient que en anteriors 
tecnologies perquè d'aquesta manera es redueix el retard dels senyals en no haver d'anar 
del eNB al EPC i del EPC al eNB corresponent, que és el que fan sistemes com el 
UMTS com es pot veure en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11: Comparació xarxa LTE i UMTS 

Per poder enviar alguna informació d'una estació base a una altra en UMTS s'ha d'enviar 
al nucli de la xarxa i de la xarxa a la estació base. En LTE no és necessari perquè 
existeix la interfase X2 que permet la comunicació ràpida entre cel·les veïnes. Es 
redueix així com s'ha dit el retard i es pot combatre millor i més ràpid les interferències 
al tenir un retard més reduït en la comunicació entre eNB's. 

Els eNB's a través de la interfase X2 s'envien entre ells el que s'anomenen indicadors 
d'interferència, que estan definits en les especificacions del 3GPP en la referència TS 
36.420 [5]. Aquests indicadors estan dividits en dos grups; els reactius i els proactius. 

Els reactius es defineixen com aquells indicadors que es basen en mesures passades que 
fa un eNB. Veient el que fan les seves estacions veïnes (s'alterna l'ús de la paraula eNB i 
estacions base recordant al lector que és el mateix) el eNB si detecta que hi ha massa 
interferència intercel·lular a la seva cel·la, ho notifica a les seves veïnes per que escullin 
una altra alternativa de transmissió dels seus recursos ràdio; reduir potència, canviar-los 
de freqüència portadora... 

En canvi els indicadors proactius s'avancen a possibles interferències. Per fer ho el que 
fan és per cada cel·la es crea un vector amb tants bits com recursos ràdio disponibles hi 
hagi a la cel·la i s'envia a la resta d'estacions base veïnes. El valor "0" del bit indica que 
la cel·la emetrà properament en aquell recurs ràdio amb una potència inferior a un 
llindar anomenat RNTP Threshold. El RNTP és l'indicador que es fa servir en aquests 
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casos, les sigles són de Relative Narrowband Transmit Power. En canvi si el bit està a 
"1" el que vol dir és que la cel·la transmetrà aquell recurs ràdio concret amb una 
potència superior al llindar. Això pot servir perquè les cel·les veïnes no facin servir els 
recursos ràdio on s'ha avisat amb un bit de RNTP a "1" i sí fer-los servir si s'ha rebut un 
bit a "0". A l'hora d'aplicar les estratègies de ICIC es tenen en compte aquests 
indicadors d'interferència per escollir la millor en cada moment. 

Tenint en compte aquesta petita introducció als eNB's i al RNTP, ja es poden abordar 
les diferents estratègies que es poden seguir per tal de reduir el màxim possible la 
interferència intercel·lular. 

Per començar val la pena introduir l'estratègia (o l'escenari per reduir les interferències 
intercel·lulars a les vores) de reutilització freqüencial de factor 3, que és un dels factors 
de reutilització que es fa servir a GSM entre d'altres. En aquesta estratègia, el que es vol 
és reduir la interferència assignant a cada cel·la un tros de la banda total disponible de 
LTE. D'aquesta manera per exemple, en un mateix "Site" (estació base formada per una 
o vàries cel·les) trisectorial, una cel·la pot tenir el terç inferior de la banda disponible, 
una altra cel·la el terç central i la última el terç superior de la banda disponible.  Fent 
això el que s'obté és una disminució teòrica de les interferències intercel·lulars. Però si 
es segueix amb aquesta estratègia el que es produeix és una disminució de la capacitat 
de la cel·la en tenir assignat només un terç de la banda disponible. 

La segona estratègia que existeix és la que es coneix amb el nom de "partial reuse" que 
el que fa és reservar per cada cel·la una banda (la mateixa per totes les cel·les) en la que 
s'emet per part de l’estació base amb menys potència per que ho rebin usuaris del centre 
de la cel·la. En quant a la resta de la banda el que es fa és una estratègia de l'estil de la 
reutilització de factor 3. La banda que queda es divideix en tres parts més i s'emeten 
amb més potència en comparació a la banda del usuaris centrals. Aquesta banda és pels 
usuaris de les vores de les cel·les. Com que la potència és més alta respecte a la que 
s'emet pels usuaris del centre de la cel·la, és suficient per arribar a la vora de la cel·la i 
com es divideix la banda assignada als usuaris de les vores en tres sub-bandes, s'evita la 
interferència intercel·lular. 

La tercera estratègia és el "soft reuse" que és una variant del "partial reuse" i es 
diferència en que tots els recursos ràdio estan disponibles per totes les cel·les. 

El que s'acaba d'explicar es pot entendre millor veient la Figura 2.12 que és una 
representació de les estratègies comentades. 

 

- 18 - 
 



 

 

Figura 2.12: Algunes de les estratègies disponibles per combatre la interferència 
intercel·lular 

L'última estratègia és la que aplica Atoll en el seu simulador i que s'anomena "Time 
Divided" (veure Figura 2.13) 

 

Figura 2.13: Estratègia Time-Divided d’Atoll 
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Dins una trama qualsevol, s'assigna una part d'aquesta als usuaris del centre de la cel·la; 
anomenada la "non-ICIC part". La segona part; la "ICIC part" està dividida i disposa 
d'un terç de la banda pels usuaris de la vora de les cel·les i els dos terços restants són pel 
usuaris del centre de la cel·la. El percentatge de la trama que es pot assignar a la "ICIC 
part" està controlada per Atoll amb el paràmetre "ICIC ratio" que l'usuari del software 
pot modificar a gust. Existeixen altres paràmetres que resulten útils per simular el 
mètode del "Time Divided" però que s'explicaran amb més detall en el moment de 
tractar les respectives simulacions. 

Un altre aspecte important de LTE és la tècnica d'accés utilitzada, en el cas del 
Downlink, és la OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access). El que fa 
aquesta tècnica és enviar les dades de l'usuari per diferents freqüències portadores però 
compartint les freqüències amb altres usuaris, un usuari pot rebre dades per diferents 
freqüències però les va alternant amb les dels altres usuaris en temps diferents. Cada 
usuari té un grup de freqüències portadores per on rep la informació. Aquesta assignació 
no és fixa i va canviant amb el temps (tant el nombre de freqüències portadores 
assignades com les freqüències en sí). L'explicació de fer servir OFDMA és degut al 
canal. El canal és selectiu en temps i freqüència, pel que certes freqüències poden ser 
idònies per transmetre mentre que altres no i a més a més això canvia amb el temps.  Per 
combatre-ho, es fan petites divisions de l'ample de banda total i s'escullen les millors 
freqüències per transmetre. En cada una d'aquestes freqüències portadores idònies per 
transmetre es pot posar una modulació diferent com per exemple QPSK, 16 QAM o 64 
QAM. 

Però presenta un problema i és que la OFDMA és poc eficient en consum energètic i és 
per això que només és utilitzada per l'estació base en el Downlink. 

Mentre que en Uplink la cosa canvia. Es fa servir el SC-FDMA (Single Carrier 
Frequency Division Multiple Access) que utilitza una sola freqüència portadora que 
ocupa tot l'ample de banda disponible. Els usuaris es van alternant en temps l'ús 
d'aquesta freqüència portadora. És millor l'ús de SC-FDMA en Uplink perquè com s'ha 
comentat just abans OFDMA és molt poc eficient en temes energètics pel que hi ha dues 
solucions; una és que els usuaris han d'utilitzar bateries de terminal mòbil més grans o 
fer servir la SC-FDMA. 

En la Figura 2.14 es pot veure com funcionen les modulacions OFDMA i SC-FDMA. 
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Figura 2.14: Modulacions OFDMA i SC-FDMA 

Font [ecee.colorado.edu] 

Cada color representa un usuari. Com s'ha comentat abans, en OFDMA en el primer 
temps de símbol, l'usuari blau té la freqüència portadora de la dreta assignada mentre 
que en el següent temps de símbol és la adjacent per l'esquerra.  

En canvi en el SC-FDMA tots els usuaris transmeten a la mateixa freqüència portadora 
alternant-se el temps de transmetre. 

Un últim fet important que val la pena comentar sobre LTE és que utilitza canals per 
transmetre les dades. És a dir, dins l’ample de banda de la cel·la, hi ha diferents tipus de 
dades (dades d’usuari, de control, de senyalització...) que s’envien en determinats 
recursos ràdio i no s’interfereixen entre elles (no hi ha interferència intracel·lular).  

En la Figura 2.15 es pot veure el que s’acaba d’explicar (l’eix vertical correspon a la 
freqüència mentre que l’horitzontal al temps). 
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Figura 2.15: Canals de dades i la seva distribució en LTE 

Com es pot observar, els canals (PBCH,PCFICH, PHICH, PDCCH, PDSCH...) es 
transmeten en portadores diferents i en temps diferents evitant així la interferència 
intracel·lular. En el Capítol 3 s’expliquen en detall cada un d’aquests canals. 
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Capítol 3: El Cell ID en LTE 
En el present capítol es fa una introducció del paràmetre d’estudi d’aquest projecte; el 
Cell ID. A través d’expressions matemàtiques i representacions gràfiques, es mostra la 
seva obtenció, els seus usos dins LTE i els problemes que comporta. 

 

3.1 Descripció del Cell ID 

El Physical Layer Cell Identity (PLCI) o Cell ID és com si fos el nom d'una estació 
base, com si fos el DNI. La seva utilitat radica en que quan un usuari rep dades d'una 
estació base, ha de saber de quina en concret les està rebent. L'especificació que el 
defineix és la TS 36.211 [1]. 

Per exemple, en una conversa entre tres persones que parlen, cada una de les tres 
persones ha de saber qui li està parlant en aquell moment, tant saber com es diuen com 
saber a qui pertany cada paraula rebuda. Ara bé, si totes dues persones de la conversa es 
diuen igual, tenim un problema. No hi ha manera possible de distingir de qui és cada 
paraula. 

Sota aquest mateix context s'explica la necessitat de planificar bé la distribució del 
PLCI. És un problema similar al de la planificació freqüencial en sistemes GSM, però 
en comptes de distribuir freqüències en les celles veïnes, es distribueixen PLCI’s ja que 
en LTE com en UMTS totes les bases poden disposar de la/les mateixa/es freqüències 
tot el temps. És per això que cada una de les estacions base ha de tenir una PLCI 
assignada diferent, però no hi ha infinites PLCI’s. Exactament n'hi ha 504 possibles pel 
que per àrees on hi hagi més de 504 estacions base, serà necessària la reutilització de 
PLCI’s pel que són necessàries certes regles d'assignació de PLCI's. En concret es 
defineixen 168 grups anomenats Physical Layer Cell Identity Group (PLCIG) de 3 
identitats cada un anomenades Physical Layer Identity (PLI). 

Una PLCI està definida com:  

𝑁𝐼𝐷𝑐𝑒𝑙𝑙 = 3𝑁𝐼𝐷
(1) + 𝑁𝐼𝐷

(2)  (3.1) 

On 𝑁𝐼𝐷
(1) és un número entre el 0 i el 167 que és el PLCIG i el 𝑁𝐼𝐷

(2) és un numero entre 
el 0 i el 2 que no és més que el PLI d'aquell PLCIG. Amb aquesta definició només pot 
haver hi un sol PLCGI i un PLI que formin junts un PLCI diferent als altres possibles. 
No pot haver hi dos PLCI's iguals que provinguin de PLCGI's i PLI's diferents. 

El 𝑁𝐼𝐷𝑐𝑒𝑙𝑙 (Cell ID) o PLCI és un dels primers paràmetres que s'obté quan es vol accedir a 
la xarxa per transmetre dades. D'aquesta forma quan un terminal vol transmetre dades, 
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primer ha de trobar una cel·la d’una estació base  al seu voltant (cerca de cel·la o cell 
search CS). Un cop l'ha trobada s'ha de comunicar amb ella per tenir la informació 
bàsica que necessita el terminal per poder transmetre per aquella cel·la. Un cop té tota la 
informació necessària i s'ha identificat davant l'estació base, el terminal pot començar a 
transmetre dades. 

Però el terminal no tan sols utilitza la cerca de cel·la quan es connecta per primera 
vegada a la cel·la, ho fa constantment donat que el terminal es mou i va passant per 
diferents cel·les. També l'usa per sincronitzar-se i per fer estimacions de la qualitat de 
les altres cel·les veïnes, fins i tot per canviar de cel·la si la qualitat de la transmissió es 
veu perjudicada. Així es decideix si cal fer un handover o per si hi ha cel·les al voltant 
nostre que són millors que l'actual encara que el terminal no s'estigui movent. Per tant és 
un procés que no només es fa quan s'accedeix per primer cop a la xarxa si no que es fa 
de manera continua. 

La cerca de cel·la es basa en tres parts concretes: 

• Sincronisme a nivell de freqüència i símbol. 
• Determinació de l'inici de la trama del Downlink. 
• Obtenció del PLCI. 

Quan es vol fer la cerca de cel·la (o handover), el que es fa és observar dos senyals en el 
Downlink anomenats el Primary Synchronisation Signal (PSS) i el Secondary 
Synchronisation Signal (SSS). 

Per entendre com funcionen aquestes senyals és necessari fer una breu explicació de 
com s'organitzen en temps i freqüència les dades transmeses. 

 

 

3.2 Característiques de la capa física en LTE 

En la Figura 3.1 es representa el funcionament de la tècnica d’accés múltiple OFDMA. 
En l'eix horitzontal hi ha la variable de freqüència i en el vertical la de temps. Com es 
pot veure en la figura, tot està dividit en petites porcions, cada una d'elles representa un 
símbol OFDM transmès en una freqüència portadora. Aquesta porció se l'anomena 
recurs elemental. 
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Figura 3.1: Representació en els dominis temps - freqüència de la tècnica OFDMA 

Font [tutorialspoint.com] 

L'assignació dels canals als usuaris varia tant en el temps com en quantitat i en la 
Figura 3.2 es pot veure com dos usuaris es reparteixen la banda en temps i freqüència. 
L'assignació dels recursos de l'ample de banda de la cel·la com es pot observar no és 
fixa en el temps. Qui decideix quan i on ha de transmetre o rebre informació de la cel·la 
és el Scheduler. És un dispositiu que a través de la qualitat que detecta de l'enllaç amb 
l'usuari assigna els recursos corresponents.  

 

Figura 3.2: Exemple OFDMA amb dos usuaris 

Els usuaris tenen una assignació mínima de recursos de 2 PRB's o Physical Ressource 
Block on cadascun consta de 180 kHz durant 0.5 ms (7 símbols), o sigui, 12 freqüències 
portadores separades 15 kHz assignades durant 0.5 ms. 

Cada un dels recursos elementals com s’ha comentat és un símbol OFDM en una 
freqüència portadora, i 7 símbols OFDM formen un Time Slot de 0.5 ms. Dos Time 
Slots consecutius fan una Subtrama de 1 ms i finalment 10 Subtrames són  una Trama 
de 10 ms (veure Figura 3.3).  
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Figura 3.3: Trama utilitzada en LTE en mode FDD 

Font [sharetechnote.com] 

En la mateixa Figura 3.3 es pot veure que hi ha un element que separa els símbols 
denominat Cyclic Prefixes (Prefixe Cíclic o CP). Aquest temps de guarda petit serveix 
per evitar la Interferència Inter Simbòlica (ISI). La naturalesa del canal provoca la 
propagació del senyal per camins múltiples, i això en el receptor és nociu perquè un 
símbol pot ser superposat pel mateix que hagi arribat per un camí diferent i més llarg 
com es veu en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4: Exemple d'escenari amb multicamí 

Font [magnadesignnet.com] 

En la Figura 3.5 es pot veure que el senyal que s'envia, l'anomenat Main Signal, consta 
de 3 símbols. En el receptor es rep aquest Main Signal més un altre que és el mateix 
però instants més tard degut al multicamí. En el receptor es produeix una superposició 
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del dos senyals perjudicant la seva interpretació perquè com es pot veure, el segon 
símbol de la seqüència Delayed Signal interfereix amb el primer símbol de la Main 
Signal provocant la ISI. Això fa que no s’interpretin bé els símbols. És un problema que 
o bé es pot corregir amb codis correctors d’errors o si no és necessària la retransmissió 
dels símbols reduint l'eficiència del sistema.  

 

Figura 3.5: Efectes del multicamí 

Font [happy.emu.id.au] 

Les freqüències portadores poden utilitzar diferents modulacions com QPSK, 16 QAM i 
64 QAM (assignant 2, 4 o 6 bits per cada símbol OFDM) en el Downlink. Cada PRB ha 
de mantenir el mateix nombre de bits per símbol. 

En LTE es poden usar diferents canalitzacions per cel·la. En la Taula 3.1 es pot veure la 
relació que hi ha entre l'ample de banda del canal i els PRB's. Si per exemple es 
disposés d'un ample de banda de 15 MHz, voldria dir que com a molt es poden assignar 
75 PRB's al mateix temps als diferents usuaris. 

 

Taula 3.1: Relació de l'ample banda de la cel·la i el nombre de PRB's 
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També és interessant mostrar quines són les velocitats que es poden aconseguir amb els 
amples de banda (veure Taula 3.2).  

 

Taula 3.2: Relació de l'ample i les velocitats de transmissió 

La velocitat de pic es defineix com aquella que té en compte tots els recursos 
disponibles assignats a un sol usuari amb la millor modulació i codificació. És un cas 
irreal ja que mai s'assignaran tots els recursos a un sol usuari a menys que estigui sol a 
la cel·la.   

El desplegament inicial de la xarxa LTE està pensat per treballar juntament amb les 
xarxes actuals. 

Com es pot veure en la Figura 3.6 la xarxa d'accés és diferent a les actuals de UTRAN 
(UMTS) i GERAN (GPRS i EDGE). De la mateixa manera difereix en la xarxa troncal 
anomenada Evolved Packet Core (EPC). En les primeres fases d'instal·lació de LTE, la 
xarxa serà semblant a la de la Figura 3.6, i poc a poc anirà evolucionant fins que només 
existeixi la xarxa d'accés E-UTRAN i la xarxa troncal EPC. És per aquesta evolució que 
es fan servir amples de banda variables, perquè es puguin aprofitar els amples de banda 
amb els que treballen en 2G (CDMA) que és el de 1.4 MHz, o el de 5 MHz que és el de 
UMTS. 
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Figura 3.6: Arquitectura inicial de la xarxa LTE 

Un cop refrescat el funcionament bàsic del OFDMA i certs aspectes bàsics de l'ample 
de banda de LTE es pot passar a comentar els senyals PSS i SSS ja que ara serà més 
fàcil d'entendre. 

 

3.3 Els senyals de control 

Com s'havia comentat anteriorment, quan un terminal vol accedir a la cel·la per primera 
vegada o necessita fer un handover (canvi de cel·la perquè el terminal s'està movent), 
utilitza la cerca de cel·la (Cell Search). La manera de fer ho és amb l'ajut de dos senyals, 
el PSS i el SSS. Amb aquests dos senyals s'obté el Physical Layer Cell Identity (PLCI o 
Cell ID); objecte d’aquest estudi.  

 

 

3.3.1 El Primary Synchronization Signal 

Quan un terminal està fent el Cell Search, primer ha de mirar el PSS. El PSS esta situat 
en  l'últim símbol OFDM del primer Time Slot de la primera Subtrama (veure Figura 
3.7). 
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Figura 3.7: Situació dels símbols PSS 

Font [telecomyou.com] 

Com es pot veure en la figura, en una trama qualsevol, dins de la Subtrama #0 (SF0) en 
el Time Slot #0 (TS0) es troba el PSS en el últim símbol. A més a més, aquest no és 
l'únic lloc on es troba el PSS. També està en l'últim símbol de la Subtrama #5 (SF5) del 
Time Slot #10 (TS10). Això implica que quan el terminal detecta el senyal PSS, és 
capaç de sincronitzar-se a nivell de Time Slot però no de Subtrama perquè no 
aconsegueix distingir el Time Slot #0 del #10 ja que el senyal PSS és el mateix en tots 
dos Time Slots. Per fer ho necessita el senyal de SSS. 

Un cop vista la situació del senyal PSS en el domini temporal, és necessari veure la seva 
situació en el domini freqüencial per acabar de situar-lo. 

El PSS està situat en els 6 PRB que hi ha al voltant de la freqüència DC (freqüència 
central de l’ample de banda dedicat al LTE en aquella cel·la) com es pot observar en la 
Figura 3.8. El PSS ocupa les 62 freqüències portadores que hi ha al voltant de la 
freqüència DC amb 5 freqüències portadores a dreta i esquerra com a banda de guarda. 
Per tant es pot dir que ocupa les 72 freqüències portadores centrals. Això 
independentment de l’ample de banda assignat a aquella cel·la (1.4, 3, 5, 10, 15 i 20 
MHz). 
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Figura 3.8: Distribució dels senyals PSS i SSS 

El senyal PSS és una seqüència de Zadoff-Chu (ZC) que segons l’estàndard del 3GPP 
[1] es defineix de la següent forma: 

𝑑𝑢(𝑛) = � 𝑒
−𝑗𝜋𝑢𝑛(𝑛+1)

63        𝑛 = 0,1, … 30

𝑒
−𝑗𝜋𝑢(𝑛+1)(𝑛+2)

63        𝑛 = 31,32, … ,61
 (3.2) 

 

L'índex “u” de la seqüència de ZC està relacionat amb el PLI, en l’estàndard del 3GPP, 
la relació és la següent: 

 

𝑁𝐼𝐷
(2) u 

0 25 
1 29 
2 34 

 

Taula 3.3: Relació entre  "𝑁𝐼𝐷
(2)" i "u" 

Per tant, un índex “u” determinat dóna com a resultat una seqüència de ZC única i es 
pot trobar quin és el 𝑵𝑰𝑫

(𝟐) (PLI) de la cel·la. 

 

L'índex "n" fa referència al nombre de la freqüència portadora. És a dir,  𝒅𝒖(𝒏) amb 
valor de n=0 fa referència al símbol OFDM que va a la freqüència portadora que té com 
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a posició relativa la 0. Però no vol dir que sigui la freqüència portadora 0 dins de 
l'ample de banda assignat a aquella cel·la. Recordar que el senyal PSS està situat a les 
62 freqüències portadores centrals de la banda disponible per aquella cel·la.  

Observant l'Equació 3.2, la longitud escollida és 𝑵𝒁𝑪=63, d'aquí el motiu pel qual la 
seqüència es reparteix en 62 símbols cada un en una de les 62 freqüències portadores (la 
freqüència portadora central no porta cap informació, per això la longitud de la 
seqüència de ZC és de 63 encara que hi hagin només 62 símbols possibles). El motiu és 
per que així es pot fer una Fast Fourier Transform (FFT) de 64 mostres que resulta més 
fàcil de fer i és més barat pels fabricants d'equips. 

Definida la seqüència de ZC que es fa servir en el PSS, és necessari comentar com es 
mapeja la seqüència en  recursos elementals dins la OFDMA; com es distribueix 
aquesta seqüència de ZC. 

Segons l'estàndard del 3GPP [1], es defineix el següent: 

𝑎𝑘,𝑙 = 𝑑(𝑛)     𝑛 = 0,1, … ,61  (3.3) 

𝑘 = 𝑛 − 31 + �𝑁𝑅𝐵
𝐷𝐿𝑁𝑆𝐶

𝑅𝐵

2
�      𝑙 = 𝑁𝑆𝑦𝑚𝑏𝑜𝑙

𝐷𝐿 − 1  (3.4) 

On 𝒂𝒌,𝒍 representa el valor del recurs elemental en la freqüència portadora k-éssima en 
el símbol l-éssim. Pel que cada un dels recursos elementals ( recordar que és un símbol 
en una sola freqüència portadora ) té una part de la seqüència de ZC; té una d(n) amb un 
sol valor de “n” per cada recurs elemental. Aquesta seqüència com s'ha comentat està 
situada en les 62 freqüències portadores centrals en el domini freqüencial i en l'últim 
símbol del Time Slot #0 de la Subtrama #0 (també vàlid el Time Slot #10 de la 
Subtrama #5) de cada una de les freqüències portadores en el domini temporal. 

En la Figura 3.9 hi ha el mapeig que es fa de la seqüència de Zadoff Chu a recursos 
elementals. 

 

Figura 3.9: Representació en el domini freqüencial dels senyals PSS i SSS 

Per comprovar que sigui correcte, s'agafa com exemple la freqüència portadora que hi 
ha a l'esquerra de la freqüència portadora DC. L'índex de freqüència “𝒌” d'aquesta 
freqüència portadora és -1 (el de la DC és 0).  
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Si es té un valor de “𝒌” igual a -1, a partir de l'Equació 3.4, si obviem el terme 

“�𝑵𝑹𝑩
𝑫𝑳𝑵𝑺𝑪

𝑹𝑩

𝟐
�”, s’obté un valor de “𝒏” igual a 30. Pel que el símbol de la seqüència de 

Zadoff Chu que pertany a la freqüència amb índex -1 és 𝒅𝒖(𝟑𝟎), que és el que hi ha a la 
figura. 

Cal fer notar la diferència que hi ha entre l’índex “n” i l’índex “k”. Tots dos índexs es 
refereixen a les freqüències portadores però el “n” pren valors del 0 al 61 ambdós 
inclosos. Mentre que el “k” fa el mateix però prenent com a referència la portadora DC. 
O sigui que les portadores a la dreta de la DC van de k=1 a 31 i les de l’esquerra de la 
DC del -1 al -31 tenint la portadora DC el valor de k=0. 

Per veure més clar el que s'explica, en la Figura 3.10 es fa una representació del 
“mapa” en temps i freqüència del OFDMA on es veu més fàcilment la localització dels 
recursos elementals i queda una mica més clar el paper de les equacions 3.3 i 3.4 amb 
els diferents subíndexs utilitzats. 

 

 

Figura 3.10: Representació del OFDMA en els dominis temporal i freqüencial 
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En la Figura 3.10 es veuen els diferents paràmetres (que s’utilitzen en les equacions ja 
prèvies) que defineixen el mapa temporal i freqüencial del OFDMA. Els més importants 
són : 

• 𝑵𝒔𝒚𝒎𝒃
𝑫𝑳  : Nombre de símbols OFDM consecutius en un Physical Resource Block 

(PRB)  
• 𝑵𝑺𝑪

𝑹𝑩: Nombre de portadores consecutives en un PRB 
• PRB = 𝑵𝒔𝒚𝒎𝒃

𝑫𝑳  x 𝑵𝑺𝑪
𝑹𝑩: Physical Resource Block 

 

Un dels motius per fer servir les seqüències de ZC és per tenir una funció 
d'autocorrelació cíclica: 

𝑅𝑑𝑑(∆) = ∑ 𝑑𝑢(𝑛)𝑑𝑢∗
𝑁𝑍𝐶−1
𝑛=0 (𝑛 + ∆) = �1 𝑠𝑖 ∆= 0

0 𝑠𝑖 ∆≠ 0  (3.5) 

Segons aquesta funció d'autocorrelació, només hi ha un pic de detecció del senyal quan 
les dues seqüències que es volen comparar són les mateixes i estan exactament 
alineades. Això permet que es faciliti la detecció del senyal.  

Quan es rep cada símbol de cada una de les 62 freqüències portadores de l'últim símbol 
del Time Slot #0 de la Subtrama #0 (també vàlid el Time Slot #10 de la Subtrama #5), 
es forma la seqüència completa de ZC (ja que l'índex “n” està definit del 0 al 61, pel que 
es necessiten 62 símbols) i es fa  l'autocorrelació d'aquesta seqüència de ZC rebuda amb 
les 3 que es tenen de referència que són les dels índexs “u” de 25, 29 i 34. Un cop es 
dóna un pic en l'autocorrelació en alguna d'elles, ja es té l'índex “u” i en conseqüència el 
𝑵𝑰𝑫

(𝟐) (PLI), per tant una part del Physical Layer Cell Identity que es busca. 

Quan el terminal ja ha aconseguit detectar el PSS ja té dues coses, un sincronisme a 
nivell de Time Slot però no de Subtrama i una de les dues parts del PLCI; el PLI o 𝑵𝑰𝑫

(𝟐). 

 

3.3.2 El Secondary Synchronization Signal 

Per tant el que toca ara fer per part del terminal és detectar el senyal SSS, amb el que 
s'aconsegueix sincronisme a nivell de Subtrama i a més a més el PLCIG (𝑵𝑰𝑫

(𝟏)) i en 
conseqüència finalment el PLCI (𝑵𝑰𝑫

𝒄𝒆𝒍𝒍). Desprès d'això el terminal ja pot detectar els 
senyals de referència i el canal de broadcast; el PBCH i així entrar finalment a la xarxa 
per transmetre/rebre dades d'usuari. 

De la mateixa manera que el PSS, el SSS també utilitza les 62 freqüències portadores 
centrals per transmetre la informació del 𝑵𝑰𝑫

(𝟏) com es pot veure en la Figura 3.8. 
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Però a diferència del PSS, la situació del SSS és en el símbol anterior al del PSS dins el 
mateix Time Slot i la mateixa Subtrama. Un sol d'aquests símbols del SSS porta una 
part de informació que junt amb els altres 61 símbols de les altres 61 freqüències 
portadores permet caracteritzar un dels 168 𝑵𝑰𝑫

(𝟏)'s diferents que hi ha. 

Per clarificar tot el que s’ha comentat del PSS i del SSS sobre la seva situació, en la 
Figura 3.11 es pot veure el lloc de cada senyal. 

 

 

 

Figura 3.11:  Distribució dels diferents canals de dades en l'ample de banda d'una cel·la 

Font [paul.wad.homepage.dk] 

Com es pot veure, només les 62 portadores centrals tenen en els Time Slots #0 i #10 de 
les Subtrames #0 i #5 respectivament, els senyals PSS en  l'últim símbol i SSS en el 
penúltim símbol representats pel color verd i groc respectivament. En l’eix vertical hi ha 
el domini freqüencial i en l'horitzontal el temporal. 

De la mateixa manera que s'ha descrit la naturalesa del senyal del PSS, és necessari fer 
el mateix amb el SSS per entendre bé el mètode de detecció que es fa per obtenir el 
PLCIG (𝑵𝑰𝑫

(𝟏)).  

El senyal SSS a diferència del de PSS és una concatenació de 2 seqüències binàries de 
31 símbols (recordar que com el senyal de PSS, el de SSS també es situa en les 62 
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freqüències portadores centrals però en el símbol anterior al del de PSS i per tant la 
seqüència ha de ser de 62 símbols; un per cada freqüència portadora) que estan al 
mateix temps barrejades amb dues seqüències més que depenen del PLI o 𝑵𝑰𝑫

(𝟐) 
provinent del PSS. 

Aquestes dues seqüències binàries es representen per 𝑠0
(𝑚0)i 𝑠1

(𝑚1). Les altres dues que 
es barregen amb les anteriors esmentades són la 𝑐0(𝑛) i la 𝑐1(𝑛). 

L'estàndard del 3GPP [1] defineix la generació del senyal SSS de la següent forma: 

 𝑑(2𝑛) = �
𝑠0

(𝑚0)(𝑛)𝑐0(𝑛)  𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎 #0
𝑠1

(𝑚1)(𝑛)𝑐0(𝑛)  𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎 #5
    (3.6) 

 𝑑(2𝑛 + 1) = �
𝑠1

(𝑚1)(𝑛)𝑐1(𝑛)𝑧1
(𝑚0)(𝑛) 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎 #0

𝑠0
(𝑚0)(𝑛)𝑐1(𝑛)𝑧1

(𝑚1)(𝑛)  𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎 #5
  (3.7) 

El que es pretén representar en les equacions 3.6 i 3.7 és la distribució dels símbols de la 
seqüència entre les 62 freqüències portadores. Com es veurà més endavant en el mapeig 
de la seqüència de Zadoff Chu a símbols elementals (i com ja s’ha vist pel cas de PSS), 
cada freqüència de les 62 centrals, té assignat un índex “𝒌”. Per cada índex “𝒌” hi ha 
assignat un índex “𝒏” que determina el símbol concret que anirà en aquella freqüència 
portadora. Però a diferència del PSS, el SSS fa distinció entre “𝒏” parells i imparells, 
l'expressió matemàtica de la seqüència canvia segons la paritat de l'índex “𝒏”.   

Com es pot observar hi ha una diferència del valor del símbol 𝒅(𝟐𝒏) (o 𝒅(𝟐𝒏 + 𝟏)) si 
es mira en la Subtrama #0 i #5. Això és per facilitar el sincronisme a nivell de 
Subtrama. Com s'havia comentat anteriorment en la part de PSS, quan el terminal 
detecta i desmodula el senyal PSS només obté sincronisme a nivell de Time Slot; sap en 
quin Time Slot està però no sap si està en el Time Slot #0 de la Subtrama #0 o en el 
Time Slot #10 de la Subtrama #5 perquè el senyal PSS és el mateix en les dues 
Subtrames. Per aquest motiu, en el SSS si es mira una freqüència portadora en concret, 
el símbol de la Subtrama #0 és diferent al de la Subtrama #5 (recordar que el símbol 
SSS es troba en el penúltim símbol del Time Slot #0 i #10 de les Subtrames #0 i # 5 
respectivament) . 

Per poder entendre com s'obté el PLCIG (𝑵𝑰𝑫
(𝟏)) a partir del SSS és necessari desglossar 

la seqüència  𝒅(𝟐𝒏) (o la 𝒅(𝟐𝒏 + 𝟏)). 

Dins aquesta seqüència s'hi troben les dues seqüències 𝒔𝟎
(𝒎𝟎)i 𝒔𝟏

(𝒎𝟏). Segons el 3GPP [1] 
la definició d'aquestes és la següent: 

𝑠0
(𝑚0)(𝑛) = �̃�((𝑛 + 𝑚0)𝑚𝑜𝑑31)     (3.8) 

- 38 - 
 



 

𝑠1
(𝑚1)(𝑛) = �̃�((𝑛 + 𝑚1)𝑚𝑜𝑑31)      (3.9) 

 

Com es pot observar, les dues seqüències de 31 símbols, són bàsicament la mateixa 
seqüència (𝒔�) però desplaçada cíclicament cada una un nombre diferent de símbols. 

 

La seqüència 𝒔� es defineix així: 

�̃� = 1 − 2𝑥(𝑖)  𝑜𝑛 0 ≤ 𝑖 ≤ 30     (3.10) 

On x(i): 

𝑥(𝚤̅+ 5) = �𝑥(𝚤̅+ 2) + 𝑥(𝚤)̅�𝑚𝑜𝑑2  𝑜𝑛 0 ≤ 𝚤̅ ≤ 25     (3.11) 

𝑜𝑛 𝑥(0) = 0, 𝑥(1) = 0, 𝑥(2) = 0, 𝑥(3) = 0 𝑖 𝑥(4) = 1     (3.12) 

 

 

Uns altres paràmetres que conformen 𝒅(𝟐𝒏) (o 𝒅(𝟐𝒏 + 𝟏)) són 𝒎𝒐 i 𝒎𝟏: 

𝑚𝑜 = 𝑚′𝑚𝑜𝑑31     (3.13) 

𝑚1 = (𝑚0 + �𝑚
′

31
� + 1)𝑚𝑜𝑑31     (3.14) 

 

On: 

𝑚′ = 𝑁𝐼𝐷
(1) + 𝑞 (𝑞+1)

2
     (3.15) 

𝑞 = �
𝑁𝐼𝐷

(1)+𝑞′(𝑞′+1)
2

30
�     (3.16) 

𝑞′ = �𝑁𝐼𝐷
(1)

30
�     (3.17) 

Com es pot observar en l’equació 3.15, els paràmetres 𝒎𝟎 i 𝒎𝟏 tenen la informació del 
PLCIG o 𝑵𝑰𝑫

(𝟏), més concretament en 𝒎′. Per tant si sabem els valors de 𝒎𝟎 i 𝒎𝟏 ja 

podem obtenir el PLCIG (𝑵𝑰𝑫
(𝟏)) com es veurà més endavant.  
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Dues de les quatre seqüències que serveixen de scrambling en 𝒅(𝟐𝒏)  i 𝒅(𝟐𝒏 + 𝟏) són 
les següents: 

𝑐0(𝑛) = �̃�((𝑛 + 𝑁𝐼𝐷
(2))𝑚𝑜𝑑31)     (3.18) 

𝑐1(𝑛) = �̃�((𝑛 + 𝑁𝐼𝐷
(2) + 3)𝑚𝑜𝑑31)     (3.19) 

És important remarcar que aquestes dues seqüències de scrambling depenen del PLI o 
𝑵𝑰𝑫

(𝟐) que s'ha obtingut amb el senyal PSS. Per tant l'ordre de desmodulació és obvi, 
primer el PSS i desprès el SSS. 

Com en les seqüències 𝒔𝟎
(𝒎𝟎)i 𝒔𝟏

(𝒎𝟏), les seqüències 𝒄𝟎
(𝒎𝟎)i 𝒄𝟏

(𝒎𝟏)són seqüències que 
parteixen d'una seqüència que s'ha desplaçat cíclicament un nombre diferent de símbols.  

En aquest cas, la seqüència original és la següent: 

�̃�(𝑖) = 1 − 2𝑥(𝑖) 𝑜𝑛 0 ≤ 𝑖 ≤ 30     (3.20) 

On x(i): 

𝑥(𝚤̅+ 5) = �𝑥(𝚤̅+ 3) + 𝑥(𝚤)̅�𝑚𝑜𝑑2 𝑜𝑛 0 ≤ 𝚤̅ ≤ 25     (3.21) 

𝑥(0) = 0, 𝑥(1) = 0, 𝑥(2) = 0, 𝑥(3) = 0 𝑖 𝑥(4) = 1     (3.22) 

Per acabar amb les seqüències que formen part de 𝒅(𝟐𝒏) i 𝒅(𝟐𝒏 + 𝟏), queda només 
definir l'última seqüència de scrambling: 

𝑧1
(𝑚0)(𝑛) = �̃�(�𝑛 + (𝑚0𝑚𝑜𝑑8)�𝑚𝑜𝑑31)     (3.23) 

𝑧1
(𝑚1)(𝑛) = �̃�(�𝑛 + (𝑚1𝑚𝑜𝑑8)�𝑚𝑜𝑑31)     (3.24) 

La seqüència original desplaçada cíclicament en 𝒛𝟏
(𝒎𝟎) i 𝒛𝟏

(𝒎𝟏)es defineix com: 

�̃�(𝑖) = 1 − 2𝑥(𝑖)  𝑜𝑛 0 ≤ 𝑖 ≤ 30     (3.25) 

On x(i): 

𝑥(𝚤̅+ 5) = �𝑥(𝚤̅+ 4) + 𝑥(𝚤̅+ 2) + 𝑥(𝚤̅+ 1) + 𝑥(𝚤)̅�𝑚𝑜𝑑2  𝑜𝑛 0 ≤ 𝚤̅ ≤ 25     (3.26) 

𝑥(0) = 0, 𝑥(1) = 0, 𝑥(2) = 0, 𝑥(3) = 0 𝑖 𝑥(4) = 1     (3.27) 

Totes aquestes seqüències que es fan servir per acabar formant 𝒅(𝟐𝒏)  i 𝒅(𝟐𝒏 + 𝟏)  
són seqüències de longitud màxima o m-sequences, molt útils per les seves bones 
propietats de correlació que faciliten la detecció dels senyals. 

El mapeig de la seqüència SSS a recursos elementals es fa de la següent forma: 
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𝑎𝑘,𝑙 = 𝑑(𝑛)    𝑜𝑛 𝑛 = 0, … ,61     (3.28) 

𝑘 = 𝑛 − 31 + 𝑁𝑅𝐵
𝐷𝐿𝑁𝑆𝐶

𝑅𝐵

2
     (3.29) 

𝑙 = 𝑁𝑠𝑦𝑚𝑏
𝐷𝐿 − 2  𝑒𝑛 𝑒𝑙𝑠 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑆𝑙𝑜𝑡𝑠 #0 𝑖 #10     (3.30) 

Per tant a mode de resum, si el terminal volgués desmodular el senyal del SSS, el que 
hauria de fer primer seria buscar les 62 freqüències portadores centrals i mirar el 
penúltim símbol dels Time Slots #0 i #10 de les Subtrames #0 i #5 respectivament de 
cada una d'elles. Un cop els té, ha de fer la correlació del senyal obtingut amb tot un 
seguit de senyals possibles 𝒅(𝟐𝒏)  i 𝒅(𝟐𝒏 + 𝟏) (recordar que 𝒅(𝟐𝒏) es troba en els 
símbols de les freqüències portadores parelles i 𝒅(𝟐𝒏 + 𝟏) en els símbols de les 
freqüències portadores imparelles; un símbol per cada una de les 62 freqüències 
portadores) formats a partir de la Taula 3.4.                                                          

 

 

Taula 3.4: Relació entre 𝒎𝟎, 𝒎𝟏 i 𝑵𝑰𝑫
(𝟏) 

En la Taula 3.4 es troba la relació directe que hi ha entre els paràmetres 𝒎𝟎i 𝒎𝟏 i el 
PLCIG o 𝑵𝑰𝑫

(𝟏). Quan es trobi un pic de correlació, ja es té seqüència correcta que té el 

PLCIG o 𝑵𝑰𝑫
(𝟏) de la cel·la . 
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Quan ja es té el PLI o 𝑵𝑰𝑫
(𝟐) i el PLCIG o 𝑵𝑰𝑫

(𝟏) ja es pot deduir el PLCI o 𝑵𝑰𝑫
𝒄𝒆𝒍𝒍 resolent la 

següent equació: 

𝑁𝐼𝐷𝑐𝑒𝑙𝑙 = 3𝑁𝐼𝐷
(1) + 𝑁𝐼𝐷

(2)     (3.31) 

 

3.4 Usos del Cell ID 

Fins ara s'ha parlat de la naturalesa dels senyals PSS i SSS, i de la seva relació amb el 
PLCI o 𝑵𝑰𝑫

𝒄𝒆𝒍𝒍. Però també és important tractar el seu ús dins el sistema LTE. Un cop ja 
se sap com obtenir el PLCI o 𝑵𝑰𝑫

𝒄𝒆𝒍𝒍 és necessari conèixer ara què es pot fer amb ell. 

El PLCI té diversos usos, tots ells estan dispersos entre el Downlink i el Uplink però en 
aquest projecte només s'ha treballat amb el Downlink. 

Desprès d'identificar el PLCI de la cel·la, el terminal ja pot rebre els senyals de 
referència, el canal de broadcast PBCH, identificar-se a la cel·la amb el Physical 
Random Access Channel (PRACH) i rebre dades pel Physical Downlink Shared 
Channel (PDSCH) o transmetre dades pel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH). 
Tota la informació necessària per poder saber on es troba el PRACH o el PDSCH (o 
PUSCH en Uplink) li ve donada pel PBCH que transmet a tota la cel·la informacions 
bàsiques per transmetre i rebre bé.  

Quan el terminal ha obtingut el Cell ID a partir del PSS i del SSS i ha desmodulat els 
senyals de referència i el PBCH, es considera que està sincronitzat a aquella cel·la.  

Per entendre un dels usos que se li dóna en Downlink al PLCI, és necessari veure per 
sobre un esquema del pas de la informació en bits d’un canal qualsevol (PBCH, 
PDSCH,...) a senyals analògics, en la Figura 3.12: 

 

Figura 3.12: Diagrama de blocs del Downlink 

En aquest esquema del 3GPP [1] el que més interessa veure és el bloc que hi ha just a 
continuació dels “codewords” (paraules codificades en bits). Aquest bloc és el de 
Scrambling. 
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L'objectiu del scrambler és aleatoritzar les seqüències que li venen de la font per evitar 
seqüències llargues de "1"s i "0"s. En no fer-ho pot provocar l'aparició de problemes de 
no-linealitat. 

Els sistemes actuals de comunicacions mòbils i en general qualsevol sistema de 
telecomunicació, fa servir sistemes no lineals. Alguns exemples són els mescladors de 
freqüències que modulen un senyal entrant a una certa freqüència portadora, o també els 
amplificadors de potència. 

Però el seu ús comporta certs riscos que cal tenir en compte per la correcta transmissió 
de les dades. 

Una conseqüència de la utilització de sistemes no lineals és per exemple l'aparició dels 
productes d’intermodulació en la pròpia banda d'emissió. Les seqüències llargues de 
"1"s i "0"s en ser modulades poden crear altres freqüències (productes d'intermodulació) 
que envaeixin la banda del senyal que s'està modulant.  

En la Figura 3.13 es pot veure un exemple del que passa si apareixen productes 
d’intermodulació i no es tracten amb filtres, per exemple, o amb el scrambler. Tenint 
dos senyals a freqüències "𝒇𝟏" i "𝒇𝟐", en amplificar en potència per ser transmesos, 
apareixen altres freqüències que poden envair la resta de senyals. 

 

Figura 3.13: Productes de intermodulació 

Font [ scintera.com ] 

Tots els canals físics del Downlink (PBCH, PDSCH, PMCH, PCFICH, PHICH i 
PDCCH) tenen aquest procés previ de Scrambling que s'ha de realitzar per cada 
subtrama abans d'enviar-ho al modulador. 
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Donat un bloc de bits “q” format pels bits  𝒃(𝒒)(𝟎), … ,𝒃(𝒒)(𝑴𝒃𝒊𝒕
(𝒒) − 𝟏) on 𝑴𝒃𝒊𝒕

(𝒒) és el 
nombre de bits del bloc “q” el procés de Scrambling es defineix així: 

 

𝑏�(𝑞)(𝑖) = �𝑏(𝑞)(𝑖) + 𝑐(𝑞)(𝑖)�𝑚𝑜𝑑2     (3.32) 

 

Donant com a resultat el bloc de bits 𝑏�(𝑞)(0), … , 𝑏�(𝑞)(𝑀𝑏𝑖𝑡
(𝑞) − 1). 

La seqüència 𝒄(𝒏) està definida segons les especificacions tècniques del 3GPP [1] de la 
següent forma: 

 

𝑐(𝑛) = �𝑥1(𝑛 + 𝑁𝑐) + 𝑥2(𝑛 + 𝑁𝑐)�𝑚𝑜𝑑2  𝑜𝑛 𝑁𝑐 = 1600     (3.33) 

𝑥1(𝑛 + 31) = �𝑥1(𝑛 + 3) + 𝑥1(𝑛)�𝑚𝑜𝑑2     (3.34) 

𝑥2(𝑛 + 31) = (𝑥2(𝑛 + 3) + 𝑥2(𝑛 + 2) + 𝑥2(𝑛 + 1) + 𝑥2(𝑛))𝑚𝑜𝑑2     (3.35) 

𝑥1(0) = 0, 𝑥1(𝑛) = 0 𝑜𝑛 𝑛 = 1,2, … ,30     (3.36) 

 

El que volen representar aquestes equacions no és més que una suma lògica de 2 
seqüències bit a bit. Però on realment intervé el PLCI és en la condició inicial del 
generador de seqüències de scrambling de la seqüència 𝒄(𝒏). La seqüència 𝒄(𝒏) s’ha de 
inicialitzar al començament de cada Subtrama pel que en el estat inicial del registre de 
desplaçament que genera 𝒄(𝒏), es posarà un valor que s'anomena 𝒄𝒊𝒏𝒊𝒕.     

En aquesta condició inicial per formar la seqüència de scrambling 𝒄(𝒏) és on es troba el 
factor que caracteritza el scrambling i per tant totes les transmissions que fa la cel·la; el 
PLCI (𝑵𝑰𝑫

𝒄𝒆𝒍𝒍). Pel que només un dels 504 PLCI possibles és vàlid per poder desmodular 
els senyals de la cel·la. 

Només amb el Cell ID correcte, és possible fer el descrambling adequat i poder 
interpretar bé les dades. 

És a dir que un dels usos que té el Cell ID és com a valor que inicialitza el registre de 
desplaçament que acaba formant la seqüència de scrambling que evita així l’aparició de 
productes d’intermodulació que podrien interferir altres canals de dades. 

Cal fer notar que l'ús del Cell ID no separa usuaris entre cel·les a diferència del que 
passa amb CDMA on el codi de scrambling sí que serveix per separar usuaris.  
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Tornant a la seqüència 𝒄(𝒏), està definida a partir d'una seqüència de Gold de longitud 
31 bits i s'escull per les seves bones propietats d'autocorrelació i facilita la detecció de 
pics que indiquen molt precisament si els dos senyals que es comparen (el senyal rebut i 
el de referència) són iguals o no i el desplaçament d'un respecte l'altre. 

La funció de correlació creuada es defineix de la següent forma: 

 

𝑅𝑔(𝑖)𝑔(𝑗) = �
−1

𝑡(𝑚) − 2 = 𝑅𝑚𝑎𝑥
−𝑡(𝑚) = 𝑅𝑚𝑖𝑛

     (3.37) 

𝑡(𝑚) = �2
(𝑚+1)

2 + 1  𝑝𝑒𝑟 𝑚 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑙

2
(𝑚+2)

2 + 1  𝑝𝑒𝑟 𝑚 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑙
     (3.38) 

 

El paràmetre “m” representa la longitud del registre de desplaçament que es fa servir per 
generar les dues seqüències 𝒈(𝒊) i 𝒈(𝒋). 

Com es pot observar en la correlació creuada només hi ha tres possibles estats pel que 
facilita la detecció de pics de correlació. 

Per generar la seqüència 𝒄(𝒏), com s'ha comentat anteriorment és necessari un 
generador de seqüències de Gold de longitud 31 bits on l'estat inicial del generador (que 
no deixa de ser un registre de desplaçament o polinomi primitiu) s'anomena 𝒄𝒊𝒏𝒊𝒕. 

Els canals de baixada que fan servir el 𝒄𝒊𝒏𝒊𝒕 són: 

• PDSCH (Physcial Donwlink Control Channel):  

𝑐𝑖𝑛𝑖𝑡 = 𝑛𝑅𝑁𝑇𝐼 ∙ 214 + 𝑞 ∙ 213 + �𝑛𝑠
2
� ∙ 29 + 𝑵𝑰𝑫

𝒄𝒆𝒍𝒍     (3.39) 
 

El PDSCH és el canal de dades que transmet la informació d'usuari com per exemple les 
dades per mirar el correu, una pàgina web o baixar-se una aplicació. No és un canal 
dedicat pel que la "graella" temps-freqüència del OFDMA es reparteix entre varis 
usuaris com s'ha explicat anteriorment. Qui decideix quan i on ha de rebre un usuari les 
seves dades és el "Scheduler". 
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• PBCH (Physical Broadcast Channel):  
𝑐𝑖𝑛𝑖𝑡 = 𝑵𝑰𝑫

𝒄𝒆𝒍𝒍     (3.40) 
 

Transporta informació sobre la xarxa, i concretament de la cel·la per on es transmet com 
per exemple l'ample de banda utilitzat per aquesta. 
 
 
 

• PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel):  

𝑐𝑖𝑛𝑖𝑡 = ��𝑛𝑠
2
� + 1� ∙ �2𝑵𝑰𝑫

𝒄𝒆𝒍𝒍 + 1� ∙ 29 + 𝑵𝑰𝑫
𝒄𝒆𝒍𝒍     (3.41) 

 
 

Es situa en el primer símbol OFDM de cada subtrama en 4 grups de 4 subportadores i 
informa del nombre de símbols (1,2 ó 3) utilitzats pel PDCCH. 

 
 

• PDCCH (Physical Downlink Control Channel):  

𝑐𝑖𝑛𝑖𝑡 = �𝑛𝑠
2
� ∙ 29 + 𝑵𝑰𝑫

𝒄𝒆𝒍𝒍     (3.42) 
 

El PDCCH porta informació important de control dels usuaris, en el sentit de que envia 
aquella informació que permet saber als usuaris quan i on han de rebre les dades del 
PDSCH destinades a ells (assigna PRB's). A més a més transporta informació d'avís; el 
PCH o Paging Channel. Altres informacions importants són aquelles sobre 
retransmissions relacionades amb el HARQ, comandes de control de potència pels 
usuaris per quan han de transmetre en el Uplink (a través del PUSCH) i esquemes de 
modulació-codificació. El PDCCH s'ubica en els "n" primers símbols de cada subtrama 
(n≤3, el nombre exacte el coneix el terminal mòbil a través del canal PCFICH que es 
transmet en el primer símbol de cada subtrama).  

 
 

• PHICH (Physical Hybrid ARQ Indicator Channel):  

𝑐𝑖𝑛𝑖𝑡 = ��𝑛𝑠
2
� + 1� ∙ �2𝑵𝑰𝑫

𝒄𝒆𝒍𝒍 + 1� ∙ 29 + 𝑵𝑰𝑫
𝒄𝒆𝒍𝒍     (3.43) 

 
Està mapejat dins el PDCCH i transporta informació relativa als ACK/NACK del 
HARQ (sistema de retransmissions) del Uplink. 
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Seguint amb el tipus de senyals que depenen del 𝑵𝑰𝑫
𝒄𝒆𝒍𝒍, cal parlar ara d’uns senyals que 

tenen una dependència més gran del Cell ID que la resta de canals com és el cas dels 
Senyals de Referència (RS). 

La generació dels propis senyals es defineix segons l'estàndard del 3GPP [1] de la 
següent forma: 

𝑟𝑙,𝑛𝑠(𝑚) = 1
√2
�1 − 2 ∙ 𝑐(2𝑚)� + 𝑗 ∙ 1

√2
(1 − 2 ∙ 𝑐(2𝑚 + 1))     (3.44) 

𝑚 = 0,1, … ,2 ∙ 𝑁𝑅𝐵
𝑚𝑎𝑥,𝐷𝐿 − 1     (3.45) 

El paràmetre “𝒏𝒔” representa un Time Slot concret dins una Trama i “𝒍” és el símbol 
OFDM dins el Time Slot. 

La seqüència 𝒄(𝒏) és la mateixa que s'ha definit en situacions anteriors però igual que 
pels canals comentats anteriorment disposa d'un estat d'inicialització que s'ha 
d'inicialitzar al començament de cada símbol OFDM: 

𝑐𝑖𝑛𝑖𝑡 = 210 ∙ (7(𝑛𝑠 + 1) + 𝑙 + 1) ∙ �2 ∙ 𝑁𝐼𝐷𝑐𝑒𝑙𝑙 + 1� + 2 ∙ 𝑁𝐼𝐷𝑐𝑒𝑙𝑙 + 𝑁𝐶𝑃     (3.46) 

𝑁𝐶𝑃 = �1  𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑖𝑥𝑒 𝑐í𝑐𝑙𝑖𝑐 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
0  𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑖𝑥𝑒 𝑐í𝑐𝑙𝑖𝑐 𝑒𝑥𝑡è𝑠          (3.47) 

 

Un segon ús del Cell ID és la protecció dels RS. Això es porta a terme a través d’un 
“shifting” en freqüència de la posició d’aquests senyals segons el valor del Cell ID de la 
cel·la. El mapeig a recursos elementals dels RS depèn del 𝑵𝑰𝑫

𝒄𝒆𝒍𝒍, com es pot veure en la 
següent expressió:  

𝑎𝑘,𝑙
(𝑝) = 𝑟𝑙,𝑛𝑠(𝑚′)     (3.48) 

𝑘 = 6𝑚 + �𝜈 + 𝜈𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡�𝑚𝑜𝑑6     (3.49) 

𝜈𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 = 𝑁𝐼𝐷𝑐𝑒𝑙𝑙𝑚𝑜𝑑6     (3.50) 

En l'equació 3.50 es defineix el “𝝂𝒔𝒉𝒊𝒇𝒕” com el desplaçament freqüencial específic de la 
cel·la, el qual és molt important en els RS com s'explica a continuació. 

Per veure més clar com s'utilitza l'Equació 3.50, en la Figura 3.14 es mostra un 
exemple. 
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Figura 3.14: Distribució dels Senyals de Referència 

Font [huawei.com] 

En la Figura 3.14 es veuen dos possibles posicions dels RS; una amb Cell ID igual a 0 i 
l'altra amb valor 8. Pel primer cas, 0mod6=0 pel que la posició dels RS és l’estàndard, 
mentre que l'altre es té 8mod6=2 pel que la posició dels RS és dues portadores més enllà 
de la posició estàndard (tenir en compte que en la Figura 3.14, l’eix vertical representa 
la freqüència mentre que l’horitzontal és el temps). Aquest “shifting” es realitza per 
evitar interferències intercel·lulars entre RS de diferents cel·les. 

Hi ha dos canals que també estan situats en freqüència segons el Cell ID de la cel·la; 
són el PCFICH i el PHICH. No s'ha considerat aprofundir molt en aquest dos canals 
donat que el software que s'ha utilitzat per treballar no dóna la possibilitat de fer-ho amb 
aquest dos canals. 

Tornant als RS, es podria pensar que sigui estrany que es defineixi en mòdul 6 quan en 
tot l'ample de banda disponible hi ha moltes més posicions possibles. L'explicació és la 
següent; es defineix en mòdul 6 perquè es transmeten senyals de referència per cada 
PRB (Physical Ressource Block) i no en tot l'ample de banda. Pel que si es passa de les 
posicions permeses es podria col·lisionar amb els Senyals de Referència dels PRB's dels 
altres usuaris. 

I és aquí on cal fer una breu explicació de la importància del Cell ID i els RS. 

Com s'ha dit en paràgrafs anteriors, el Cell ID i el scrambler no separen els usuaris en 
zones de cobertura solapada. És a dir, si un usuari entrés en una zona de cobertura 
solapada per 2 o més cel·les es tindria col·lisió de dades.  

En LTE es "permeten" les interferències entre canals de dades com PDSCH, PDCCH 
etc... però no dels RS. És per això que es fa servir l'equació 3.50, per evitar 
interferències RS-RS. Aquest “𝝂𝒔𝒉𝒊𝒇𝒕” dels RS, està motivat pel fet d'evitar 
interferències entre RS de diferents cel·les. 

En aquest punt és lògic preguntar-se: "Si es desplaça els RS per evitar interferències  
RS-RS, però ara hi ha interferències RS-PDSCH, perquè es diu que arregla el problema 
de les interferències? 
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En el cas de les interferències RS-RS entre cel·les es donen sempre si el Cell ID és el 
mateix perquè comparteixen la mateixa posició en freqüència però les RS-PDSCH no 
tenen perquè donar-se. Això s'explica pel fet de que els usuaris reben dades en el 
Downlink en recursos elementals que no tenen perquè coincidir amb les posicions dels 
RS. Mentre que les interferències RS-RS amb igual Cell ID són segures, les 
interferències RS-PDSCH (o altres canals) amb Cell ID són probables, d'aquí el  
“𝝂𝒔𝒉𝒊𝒇𝒕” que depèn del Cell ID. 

És molt important protegir els RS donat que porten la informació necessària sense la 
qual els processos de Handover i Cell Search a altres cel·les no es poden dur a terme 
correctament implicant una caiguda del servei del terminal mòbil. Els RS porten 
informació com les mesures de qualitat de l’enllaç descendent, la resposta impulsional 
del canal per poder utilitzar la detecció coherent i serveixen per utilitzar mecanismes de 
cell search i sincronisme inicial a la cel·la. Porten informació massa important com per 
permetre que altres senyals els interfereixin.  

Existeix una tècnica que es coneix com Power Boosting (PB) que millora la relació 
C/(N+I) dels RS. Es pot fer servir el PB per augmentar la potència d'emissió dels RS i 
així imposar-se front a interferències amb els altres canals. Pot servir de complement al 
“𝝂𝒔𝒉𝒊𝒇𝒕” per millorar la C/(N+I) dels RS. En la Figura 3.15 es pot veure un exemple, on 
els senyals vermells són els RS mentre que els grocs pertanyen al PDSCH. 

 

Figura 3.15: Power Boosting dels RS per millorar la C/(N+I) 

Font [sharetechnote.com] 

El tercer ús del Cell ID és per identificar la cel·la a l’hora de fer-hi handovers i cell 
search’s. Un terminal que vol fer un handover o està buscant les cel·les del seu voltant, 
ha de poder diferenciar-les, si no ho fa, no sabrà distingir la informació que rep de les 
diferents cel·les i pot comportar un tall en la connexió entre el terminal i l’estació base. 
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S’ha introduït aquest ús al final, malgrat ser el més evident, perquè comporta un seguit 
de problemes que cal tractar a l’hora de planificar una xarxa LTE. Aquests problemes es 
detallen en l’apartat que segueix. 

 

3.5 Problemàtica del Cell ID 

És necessari introduir un parell de problemes que té el 𝑵𝑰𝑫
𝒄𝒆𝒍𝒍 en quant a la seva 

distribució entre les cel·les: la col·lisió i la confusió. 

Com s'ha explicat anteriorment, el 𝑵𝑰𝑫
𝒄𝒆𝒍𝒍 consta de 504 identitats diferents. Cada una 

d'aquestes identitats ha de ser assignada a una i només una cel·la. Per tant un problema 
que això representa és el fet de tenir un nombre molt reduït de 𝑵𝑰𝑫

𝒄𝒆𝒍𝒍’s. Si es mira a 
nivell de macrocel·les és difícil pensar que es necessitin més de 504 identitats de cel·la 
diferents. Però si resulta que una zona concreta està coberta per un conjunt de 
femtocel·les, llavors és possible que 504 identitats no siguin suficients. Pel que és 
necessària la reutilització de identitats de cel·la. Tenint en compte això és fàcil veure els 
dos problemes que apareixen quan es reutilitzen les identitats de cel·la.  

El més evident és si dues cel·les adjacents tenen el mateix 𝑵𝑰𝑫
𝒄𝒆𝒍𝒍. Com s'ha explicat 

anteriorment, els senyals de baixada com els RS fan servir el 𝑵𝑰𝑫
𝒄𝒆𝒍𝒍 per protegir-se de les 

interferències intercel·lulars causades per les cel·les veïnes (entenent veïnes si 
comparteixen zones de cobertura, per exemple a les vores...). Pel que si dos cel·les 
veïnes tenen el mateix 𝑵𝑰𝑫

𝒄𝒆𝒍𝒍, un terminal que estigui situat en una zona on rebi 
cobertura per part de les dues cel·les, el més probable és que les dades que rebi 
col·lisionin amb les d'un altre usuari de la cel·la veïna i per tant no es puguin rebre bé; 
aquest és el problema anomenat de col·lisió. 

El fet de que les dades dels RS col·lisionin causa greus problemes. Si per exemple, un 
usuari es desplacés a una zona de cobertura solapada per 2 o més cel·les, el problema 
apareixeria alhora de fer un handover. És a dir, si l'usuari s'apropés a una cel·la que no 
és a la que actualment està connectat, rebria 2 senyals RS diferents, un d'ells tindria 
menys potència per la distància a la cel·la més llunyana. En tenir 2 RS diferents 
col·lisionant, descartaria aquell RS de menys potència en interpretar que pot ser una 
propagació multicamí del de la seva cel·la. Com més s'acostés a la cel·la veïna més 
potència rebria pel que en el moment de superar la de la seva pròpia cel·la, voldria fer 
un handover i no podria fer-lo per haver descartat els RS de la cel·la a la que es vol 
connectar. Com a segona conseqüència tampoc podria tornar a la seva pròpia cel·la. 

Però existeix un altre problema derivat de la distribució del Cell ID, que és el problema 
de la confusió. 
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En la Figura 3.16 es pot observar els diferents casos possibles que poden ocasionar 
problemes de col·lisió i confusió.  

 

Figura 3.16: Problemes de Col·lisió i confusió 

En els casos a) i c) no hi ha ni confusió ni col·lisió perquè les cel·les entre elles 
disposen de diferents Cell ID’s (Cell ID "A", "B" i "C" ) . 

Per contra en el cas b) hi ha col·lisió de dades perquè les cel·les tenen igual Cell ID. Si 
un usuari entrés en la zona de cobertura solapada, rebria en el Downlink dades dels RS 
d'ambdós cel·les que podrien arribar a col·lisionar. 

En canvi en el cas d) hi ha problemes de confusió però no de col·lisió. Les zones de 
cobertura solapades son entre "A" i "B" pel que no hi ha problemes de col·lisió. Però sí 
que n'hi ha de confusió.  

El problema de la confusió és el següent. Si un usuari de la cel·la "A" vol fer un 
handover a una de les cel·les "B", ho fa saber a la seva pròpia cel·la. Desprès aquesta 
comprova la cel·la a on l'usuari vol fer el handover mirant en una taula que hi ha a cada 
cel·la la informació de possibles cel·les candidates a on un usuari de la seva cel·la pot 
fer handover. Si hi ha dues cel·les veïnes amb el mateix Cell ID que on l'usuari vol fer 
el handover, només es podrà fer en aquella que aparegui en la taula de relacions de 
veïns de la cel·la. Pel que una part dels handovers no es poden dur a terme perquè no es 
pot distingir les dues cel·les.  
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3.6 Resum de la parts més importants del Cell ID 

A mode de resum es podria dir que el Cell ID s'obté en el sincronisme amb la cel·la i 
que forma part important del procés de reselecció de cel·la. S'obté dels senyals PSS i 
SSS situats en les freqüències portadores centrals. 

Un cop es té el Cell ID, un dels usos que té és formar part de l’inicialitzador del registre 
de desplaçament del scrambler per evitar seqüències llargues de "1"s i "0"s que en ser 
modulades podrien fer aparèixer productes de intermodulació que envairien la pròpia 
banda del senyal modulat i fins hi tot la de la resta de senyals. És important recalcar que 
el scrambler no separa usuaris a diferència del CDMA. 

Un segon ús del Cell ID és per desplaçar en freqüència els senyals RS, segons el valor 
del Cell ID, que porten informació molt important com mesures de qualitat del 
Downlink, la resposta impulsional del canal per la detecció coherent i mecanismes per 
cell search i handovers. D'aquesta manera es poden protegir de interferències RS-RS 
mentre que les RS-PDSCH o qualsevol altre canal es permeten.  

Per tal de millorar la relació C/(N+I) afectada per les interferències RS-"altres canals", 
es pot utilitzar el Power Boosting que permet una emissió més alta de potència en 
comparació amb la resta de canals. 

Un tercer ús del Cell ID és la pròpia identificació de la cel·la, ja que a l’hora de fer 
handovers entre cel·les és necessari tenir identificades i diferenciades les cel·les per 
poder-ho fer. Això comporta certs problemes a tenir en compte que poden sorgir d’una 
mala distribució del Cell ID entre les cel·les. No es pot assignar Cell ID's iguals a 
cel·les que siguin veïnes entre elles (recordar que per ser-ho han de compartir zona de 
cobertura) per evitar problemes de col·lisió amb els RS de les cel·les. La segona 
consideració és que no es pot assignar Cell ID's iguals a dos cel·les que encara que no 
siguin veïnes entre elles sí que ho siguin d'una cel·la que és veïna de les dues i així 
poder evitar problemes de confusió. 

Tant la col·lisió com la confusió porten problemes greus que cal arreglar amb una 
correcte assignació dels Cell ID's. 
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Capítol 4: Simulacions 
En aquest capítol es duen a terme 3 experiments per veure quins efectes tant positius 
com negatius té l’ús del Cell ID sobre el sistema i per comprovar quin escenari de 3 
possibles s'adequa més a les característiques del Cell ID. 

En el primer experiment es tracta un escenari amb reutilització freqüencial de factor 1 
que és el que es va pensar per funcionar en LTE. En aquest escenari es pretén veure els 
efectes del Cell ID en l'escenari "típic". 

En el segon experiment de factor de reutilització 3 es vol esbrinar si el fet de distribuir 
l'ample de banda permet arreglar algun dels efectes negatius del Cell ID. I en ser així 
comprovar si val la pena mantenir aquest escenari. 

En l’últim experiment s’estudia una estratègia intermitja de reutilització freqüencial 
“soft”. 

També es comparen els tres escenaris per determinar quin és el més adient per treballar i 
treure profit del Cell ID i finalitza amb una possible millora de l’escenari més adequat. 

 

4.1 Introducció teòrica a les simulacions 

En el Capítol 3 s'ha vist la naturalesa i funcionament del  Cell ID. En aquest capítol en 
canvi es pretén comprovar els efectes de fer servir el Cell ID que s'han presentat en el 
capítol anterior i provar algunes estratègies a través del software Atoll. 

Abans de començar amb les simulacions, és necessari explicar alguns conceptes que es 
fan servir en Atoll perquè es pugui entendre sense problemes el que es fa i perquè es fa. 

Primerament és necessari introduir l'entorn geogràfic que s'ha escollit per treballar-hi. 
Atoll pot funcionar, a l'hora de fer simulacions, amb un mapa cartogràfic que l'usuari 
pot importar. Aquest mapa inclou les alçades dels diferents píxels (es tracta d'un DEM: 
Digital Elevation Model), els quals es tenen en compte en els càlculs que fa Atoll.  

En el cas d'aquest estudi s'ha escollit un mapa de la ciutat de Barcelona i més 
concretament una zona delimitada d'uns 50.026 km2. La zona delimitada és coneguda 
en termes d'Atoll com a Computation Zone. Això fa que es restringeixin els càlculs que 
es presenten més endavant a aquesta zona i no a tota la ciutat de Barcelona. En total hi 
ha unes 30 bases trisectorials, o sigui, unes 90 cel·les dins la Computation Zone.  

En la Figura 4.1 es pot apreciar el mapa de Barcelona delimitat per la Computation 
Zone. 
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Figura 4.1: Mapa de zona d'estudi de Barcelona 

Per tal de que tots els estudis que es porten a terme més endavant siguin el més realistes 
possible s'ha optat per fer servir simulacions amb una llavor aleatòria. Les simulacions 
basades en distribuir als usuaris segons un algoritme de Monte Carlo representen així un 
escenari realista, això ho fan tenint en compte un mapa de distribució d'usuaris que està 
dividit en zones categoritzades segons la seva densitat. Les diferents categories es 
reparteixen així: Rural (20 usuaris/km2), SubUrban (200 usuaris/km2), Urban (400 
usuaris/km2) i Dense Urban (1600 usuaris/km2). 

 El procés que es fa servir per fer els diferents estudis és el següent: 

1. Modificar les característiques de les cel·les amb les configuracions que es volen 
fer servir. 

2. Fer una simulació Monte Carlo que el que fa és crear un conjunt de distribucions 
d'usuaris aleatòries en funció de la configuració feta a les cel·les i calcula els 
valors per cada un d’ells. 

3. Realitzar els estudis que es vulguin fer seleccionant la simulació corresponent. 

Cal destacar que les simulacions són "fotos" estàtiques de la xarxa, i per fer-ho més 
realista es promitgen els resultats de diferents simulacions amb les mateixes 
característiques. 

A més a més Atoll defineix uns perfils d'usuari amb característiques concretes com és el 
volum de pujada/baixada de dades per connexió, el temps de trucada, el tipus de 
terminal mòbil que fa servir i fins i tot el servei (FTP, Vídeo Conferència, Web i VoIP). 
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Un exemple de configuració seria el següent: 

 

 

Taula 4.1: Exemple de perfil per usuari Business 

És important destacar aquesta flexibilitat d'Atoll per tractar amb perfils d'usuaris perquè 
en el transcurs de l'estudi s'ha fet servir un tipus d'usuari que no ve per defecte en Atoll 
que s'ha anomenat "FTP User" degut a que s'ha volgut estudiar concretament el servei 
de dades FTP del Downlink per forçar un alt volum de dades a transmetre i analitzar els 
throughputs màxims assolibles. 

La configuració d'aquest "FTP User" és la que segueix en la Taula 4.2. 

 

 

Taula 4.2: Configuració del FTP User 
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Un cop introduïts els elements de l'escenari on s'han realitzat les simulacions, és 
moment de presentar quins son els paràmetres a simular: 

1. Reference Signals C/(N+I): Relació de senyal a soroll més interferent. Aquesta 
relació expressada en dB's mostra com de bo és el senyal dels Reference Signals 
respecte al soroll i a la interferència intercel·lular.  
 

2. PDSCH C/(N+I): Igual que en el cas anterior però analitzant la qualitat del 
Physical Downlink Shared Channel. 
 
 

3. PDCCH C/(N+I): Igual que en el cas anterior però analitzant la qualitat del 
Physical Downlink Control Channel. 
 

4. Bearer: Constatació de quins són els bearers més utilitzats considerant el bearer 
més eficient que es pot utilitzar (els bearers amb menys eficiència també es 
poden usar) 
 
 

5. Effective RLC Channel Throughput: Velocitat de transmissió de les dades 
obtinguda a la cel·la considerant retransmissions per errors i capçaleres. 
 

Per poder entendre millor els resultats d'aquest estudi sobre el Cell ID, s'introdueix la 
Figura 4.2 que mostra una mapa detallat de la posició de cada un dels canals que 
s'acaben d'esmentar. També cal dir que aquests paràmetres que s'acaben de citar s'han 
escollit per ser els que tenen més relació directe amb el Cell ID, perquè els empitjora o 
millora (veure la Figura 4.2 per comprovar que es veuen afectats pel Cell ID, més 
concretament pel "𝝂𝒔𝒉𝒊𝒇𝒕" dels RS com s’ha vist en el Capítol 3). És important tenir-la 
molt present aquesta figura ja que es fa referència a ella sovint degut a que gran part de 
les conclusions i comentaris sobre situacions que passen amb la distribució del Cell ID 
es poden explicar molt fàcilment amb l'ús d'aquesta figura. 
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Figura 4.2: Mapa en els dominis del temps i la freqüència dels canals físics per PRB 

En la figura es pot apreciar la distribució que fa LTE dels seus canals físics com el 
PDSCH, el PDCCH i els RS. (Recordar que l'eix vertical simbolitza la freqüència i 
l'horitzontal el temps i que un quadrat del mapa és un símbol transmès en una 
freqüència portadora. No oblidar tampoc que un PRB són 12 freqüències portadores 
assignades durant 0.5 ms. A més a més a cada usuari se li assignen mínim 2 PRB's). 

És important explicar el perquè de l’elecció dels 5 anteriors paràmetres comentats per 
simular i no d'altres. 

Primerament en el cas dels RS, com s'ha comentat en el Capítol 3, depenen clarament 
del Cell ID donat que segons les especificacions del 3GPP la posició en el domini 
freqüencial d'aquest tipus de senyals depèn del valor del Cell ID. Depenent del valor 
que es tingui en una cel·la concreta del Cell ID, la posició del senyal de referència varia 
entre 6 possibilitats. Pel que si s'utilitza o no el Cell ID s'ha de veure una clara 
diferència teòrica en la relació C/(N+I) dels RS. 

- 59 - 
 



 

El segon paràmetre vol mesurar exactament el mateix però en el cas del PDSCH. 
Recordar que aquest canal és el que transporta les dades d'usuari en el Downlink i és 
important per tant veure com l'afecta l'ús del Cell ID.  

El mateix pel PDCCH que és el tercer paràmetre. Igualment d'important que el PDSCH 
perquè porta informació d'assignació de recursos pels canals d'avís (PCH-Paging 
Channel, que avisa a l'usuari quan ha de rebre alguna cosa) i de tràfic compartit 
(PDSCH). A més a més també porta informació relativa als mecanismes de 
retransmissió de paquets (Hybrid ARQ) en el cas de que s'hagin trobat errors en 
recepció. 

El quart paràmetre, el Bearer, serveix per saber quins serveis portadors són els que 
predominen en la zona. Un bearer és una combinació de modulació i codificació dels 
bits. Pel que en el primer bearer es fa servir QPSK amb taxa 1/12 mentre que en el 
millor bearer, el 15, es fa servir 64 QAM i taxa 11/12. Com millor recepció es tingui, 
més alt serà el bearer que s'assignarà al usuari.  

El cinquè paràmetre, el Effective RLC Channel Throughput és la velocitat de 
transmissió de dades de la cel·la tenint en compte les retransmissions que es poden 
donar per errors i a més a més les capçaleres. Altres opcions que ofereix Atoll per 
simular la velocitat són: 

 

• Peak RLC Channel Throughput: És la velocitat màxima, la de pic. No es tenen 
en compte els errors de transmissió pel que es descarta com a opció a l'hora de 
fer les prediccions donat que interessa veure la velocitat de transmissió comptant 
errors i capçaleres. 
 

• Application RLC Channel Throughput: És el resultat de treure al Effective RLC 
Channel Throughput les capçaleres que hi ha entre la capa RLC i la d'aplicació. 
El fet de treure aquestes capes dona com a conseqüència una augment de la 
velocitat. Però no realista perquè el que interessa és conèixer la velocitat el més 
pròxim possible de la capa física que és on l'usuari realment percep la velocitat i 
no pas a les capes altes. 
 
 

Tenint en compte el que s'ha vist en el Capítol 3 sobre la interferència RS-
PDSCH/PDCCH pel Cell ID, és molt possible que l'assignació de bearers en les cel·les 
canviï donat que s'assignen millors bearers a millors C/(N+I) i amb l'ús del Cell ID 
s'espera un empitjorament de les C/(N+I) dels diferents canals. 
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És també important destacar que Atoll utilitza un sistema de colors per mostrar a 
l'usuari els diferents valors del paràmetre que s'està simulant en la mapa, i que es pot 
configurar com es vulgui. 

Per exemple en la Figura 4.3 es por veure una escala de colors que utilitza Atoll per 
destacar valors baixos del paràmetre que s'està simulant (per exemple la BER) en blau i 
els valors alts en vermell. 

 

Figura 4.3: Exemple d'escala de colors d'Atoll per la BER 

Un cop presentats els paràmetres, ja només falta fer el mateix amb els experiments.  

Una frase ràpida que defineix cada un d'ells: 

• Experiment 1: Estudi del Cell ID amb un escenari de reutilització freqüencial de 
factor 1. 

• Experiment 2: Estudi del Cell ID amb un escenari de reutilització freqüencial de 
factor 3. 

• Experiment 3: Estudi del Cell ID amb la tècnica ICIC implementada per Atoll. 
 

En cada un dels experiments s'ha fet un estudi amb una càrrega relativament baixa 
d’usuaris i una càrrega multiplicada per 10. D'aquesta manera es vol veure si hi ha algun 
impacte en l'eficiència de l’ús del Cell ID pel fet d'augmentar el nombre de usuaris en 
les cel·les.  
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4.2 Experiment 1 

4.2.1 Exp 1: Reference Signals C/(N+I) 

En aquest experiment es considera una reutilització freqüencial de factor 1 i es vol veure 
quin és l'impacte del Cell ID en el cas en el qual totes les cel·les tenen assignada la 
mateixa freqüència. En aquest cas s'ha escollit un ample de banda de 15 MHz per cel·la 
que implica disposar de 75 PRB's al mateix temps. 

Com a primera predicció (així és com Atoll anomena els diferents estudis que es 
reflexen en les representacions gràfiques) s'ha estudiat la relació C/(N+I) dels Senyals 
de Referència (RS). 

Primerament s'ha fet l'estudi sense Cell ID i el resultat gràfic és el de la Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4: Relació C/(N+I) dels Senyals de Referència sense Cell ID 

I desprès s'ha configurat el Cell ID i s'ha repetit la mateixa predicció. Atoll té dos modes 
de distribuir el Cell ID a cada cel·la. El primer s'anomena Same Per Site on la 
distribució es basa en assignar a totes les cel·les d'un mateix Site el mateix SSS 
(Secondary Synchronization Signal). Aquesta distribució té un inconvenient i és que 
facilita l'aparició de problemes de col·lisió de dades en tenir 3 SSS iguals en el mateix 
Site. És més probable tenir problemes de igual Cell ID si ja per començar es té el mateix 
SSS en cel·les veïnes. En canvi n'hi ha una més complexa que és l'anomenada 
distribució Free que assigna els Cell ID evitant en el possible els problemes de col·lisió. 
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Aquests algoritmes d'assignació que fa Atoll es basen en un procediment d'avaluació de 
costos. És a dir, Atoll fa varies planificacions diferents de Cell ID en el mapa. Cada una 
d'aquestes planificacions té un cert cost. Desprès de provar-ne varies, es queda amb 
aquella que té el cost més baix. Per Atoll el cost és un concepte relacionat amb el 
problema de col·lisió. Per exemple si tenim dues cel·les i les dues tenen el mateix Cell 
ID, aquella planificació tindrà un cost molt elevat. En canvi si les dues cel·les tenen 
diferent Cell ID el cost serà baix. Per tenir un cost elevat, les cel·les no tenen perquè 
tenir els mateixos Cell ID. Pel que tenir en dues cel·les el mateix PSS però diferent SSS 
té un cost diferent a tenir el mateix SSS i diferent PSS. Per acabar d'aclarir-ho, aquesta 
és l'assignació de "pesos" (“w”, vol dir la rellevància per Atoll d'aquests casos, el 
concepte de cost està format per aquests "pesos" però també per altres paràmetres): 

• Igual Cell ID: w = 0.75 
• Igual PSS: w = 0 
• Igual SSS: w = 0.25  

Per tots tres experiments s'ha optat per utilitzar la opció Free que segons Atoll és la 
opció més recomanada. Previ a fer servir-la en les prediccions, s'ha fet una breu 
comparació en la que es veuen dos casos per comprovar quina de les dues distribucions 
és millor. Donada la dificultat de comparar visualment els resultats de diferents estudis 
sobre el mapa del terreny, en aquest treball s’han generat gràfiques comparatives com la 
de la Figura 4.5 i 4.6 que s'han fet obtenint els valors numèrics a partir de Atoll i 
posteriorment convertint-los en les gràfiques mitjançant eines ofimàtiques, en aquest cas 
Microsoft Excel. 

 

Figura 4.5: Relació C/(N+I) dels Senyals de Referència amb SPS i FREE 
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Figura 4.6:  Effective RLC Channel Throughput amb SPS i FREE 

En la Figura 4.6 resulta una mica difícil saber quina distribució és millor però en la 
Figura 4.5 es pot apreciar que l'ús del mode Free és sensiblement millor. Realment no 
difereixen molt pel que es pot veure en aquestes dues gràfiques però posats a escollir és 
millor decantar-se per la opció Free donat que és la recomanació que es fa en el manual 
tècnic del software Atoll com l’opció amb menys problemes. 

Desprès de distribuir a cada cel·la un Cell ID utilitzant l'opció AFP/Cell ID (Automatic 
Frequency Planning opció Cell ID) es torna a fer la mateixa predicció referent a la 
relació C/(N+I) dels RS amb una simulació diferent i el resultat és el que es pot veure en 
la Figura 4.7. 

Si es comparen les figures 4.4 i 4.7 es pot apreciar com ha millorat la C/(N+I) utilitzant 
el Cell ID. L'explicació a aquest canvi es troba en la posició  dels RS en freqüència que 
depèn del Cell  ID de la cel·la  (veure Capítol 3). A continuació es detalla el perquè de 
la millora de la Figura 4.7. 
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Figura 4.7: Relació C/(N+I) dels Senyal de Referència amb Cell ID 

Encara que es vegi que la Figura 4.7 és visualment millor que la 4.4, aquest no és un 
mètode fiable per determinar millores o diferències pel que s'ha optat per ser més 
rigorós i  treballar amb taules comparatives fent servir eines ofimàtiques que també 
permeten obtenir la gràfica comparativa de la Figura 4.8 on es veu clarament la 
diferència entre els resultats il·lustrats a la Figura 4.7 i la 4.4. 

 

Figura 4.8: Comparació de la C/(N+I) dels RS amb i sense Cell ID 
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Per evitar una continuació d'imatges de mapes de Barcelona on només es veuen canvis 
en la tonalitat dels colors com les Figures 4.4 i 4.7, d'ara en endavant només es 
mostraran figures comparatives com la Figura 4.8 on s'aprecien els canvis amb més 
facilitat. 

En la Figura 4.8, es pot apreciar que la C/(N+I) millora amb l'ús del Cell ID però cal fer 
un comentari sobre aquesta millora. Encara que amb l'ús del Cell ID es redueixin les 
interferències RS-RS gràcies al “shifting” (veure equació de “shifting” Equació 3.50  i 
Figura 3.14), ara apareixen interferències RS-PDSCH i RS-PDCCH. 

Sense el Cell ID, les interferències intercel·lulars són únicament RS-RS (donat que al 
voltant d’una cel·la qualsevol hi ha 6 altres, aquestes 6 en tenir el mateix “shifting” totes 
elles interfereixen en la cel·la) i es donen sempre, en cada símbol dels 4 per PRB que hi 
ha dels RS. Però sí es fa servir el Cell ID, la posició en freqüència del RS és diferent per 
cada cel·la del voltant pel que es redueix aquest tipus d’interferència intercel·lular RS-
RS. Però com hi ha 6 possibles “shiftings” dels RS i hi ha 6 cel·les al voltant d’una 
qualsevol, al menys dues de cada 7 cel·les comparteixen el mateix valor de “shifting” i 
per tant la posició dels RS (però s’ha passat de tenir 6 cel·les del voltant interferint els 
RS a tenir-ne només una, la que comparteix el valor de “shifting” pel que la 
interferència s’ha reduït molt). A més a més apareixen dues noves interferències 
intercel·lulars; les RS-PDSCH i les RS-PDCCH (que es passa de no tenir aquestes 
interferències a tenir-ne de 5 cel·les de 6 del voltant. La cel·la que rep aquestes 
interferències seria la que està encerclada per aquestes altres 6 cel·les).  

En quant al primer tipus, val a dir que no sempre es donen aquestes interferències 
perquè depèn del Scheduler de l'estació base en Downlink que decideix en quins PRB's 
han de rebre les dades els usuaris i es pot donar el cas en que no hi hagin aquestes 
interferències si els PRB's del PDSCH no coincideixen amb la posició dels RS. Pel que 
la interferència RS-PDSCH és inferior a la RS-RS degut a l'assignació del Scheduler 
que fa que a vegades hi hagin i a vegades no d’aquestes interferències. Les 
interferències RS-PDSCH augmenten si el nombre d'usuaris augmenta perquè és més 
probable trobar PRB's de PDSCH que coincideixin amb la posició dels RS com es veurà 
una mica més endavant. 

Pel segon cas sobre les interferències RS-PDCCH, també resulten ser inferiors perquè 
només col·lisionen 2 símbols RS de 8 perquè el PDCCH s’envia cada 2 PRB’s (aquests 
2 símbols sense Cell ID col·lisionaven amb els RS de les altres cel·les però ara ho fan 
amb el PDCCH d’aquestes perquè han canviat la posició dels RS usant el “shifting” per 
símbols del PDCCH) i això només a cada subtrama i no per PRB (com és el cas de les 
RS-RS) pel que la interferència RS-PDCCH és també inferior a la RS-RS. Per entendre 
millor aquesta part és millor veure la Figura 4.2 de nou. 

A més a més, les interferències RS-PDSCH no són fixes, són probables, donat que 
s’envien més bits del PDCCH si la qualitat de la transmissió amb l’usuari és dolenta. En 

- 66 - 
 



 

canvi si és bona s’envien menys. Aquest fet s’explica en detall més endavant pel cas de 
la C/(N+I) del PDCCH que és veu molt afectada per això en augmentar el nombre 
d’usuaris. 

El perquè de que les interferències RS-PDCCH es donin un cop cada subtrama només 
és degut a que el PDCCH es transmet en els primers símbols (amb un màxim de 3 
símbols) de cada subtrama i no de cada PRB. 

S'ha trobat interessant fer una representació gràfica de l'efecte d'augmentar la distribució 
inicial d'usuaris per veure com reacciona el sistema, si es veu molt afectat o poc. En la 
Figura 4.9 es pot veure el resultat pel cas dels RS. 

 

Figura 4.9: Comparació de la C/(N+I) dels RS amb Cell ID per diferents densitats 
d’usuaris 

Com es pot apreciar en la Figura 4.9, l'augment dels usuaris es tradueix en un 
empitjorament de la C/(N+I) dels RS. Com s'ha comentat abans, les interferències RS-
PDSCH estan condicionades al nombre d'usuaris en la cel·la donat a que el nombre 
d'usuaris és directament proporcional a la probabilitat de coincidir un símbol de PDSCH 
amb un de RS. 

 

4.2.2 Exp 1: Physical Downlink Shared Channel C/(N+I) 

Seguidament s'estudia el PDSCH en les mateixes condicions que pels RS. Per analitzar 
el PDSCH s'ha procedit de la mateixa manera que en el cas dels RS i s'ha avaluat la 
C/(N+I) abans i desprès d'aplicar-hi la distribució del Cell ID. 
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Com es pot veure en la Figura 4.10, a diferència de la Figura 4.8, la C/(N+I) del 
PDSCH es veu perjudicada si s'utilitza el Cell ID. 

 

Figura 4.10: Comparació de la C/(N+I) del PDSCH amb i sense Cell ID 

El motiu d'aquest fet resideix un altre cop en la distribució dels RS. La diferent posició 
dels RS depenent del Cell ID de cada cel·la provoca interferències intercel·lulars RS-
PDSCH.  

Sense fer servir el Cell ID, només hi ha interferències PDSCH-PDSCH entre cel·les, pel 
que l'ús del Cell ID afegeix les RS-PDSCH que són més importants que les PDSCH-
PDSCH degut a que els RS es transmeten sempre i per tant implica tenir interferències 
intercel·lulars RS-PDSCH sempre en els símbols on es transmetin els RS de les cel·les 
veïnes. Recordar que existeixen 504 Cell ID’s però que el “shifting” dels RS és en 
mòdul 6 pel que és com si només hi haguessin 6 Cell ID’s diferents en quant a 
interferències intercel·lulars. Pel que les interferències RS-PDSCH perjudiquen 
notòriament el PDSCH. A més a més provenen de 5 cel·les veïnes de 6 perquè 
forçosament una de les del voltant ha de tenir el mateix “shifting” i els RS situats a la 
mateixa posició que la cel·la d’estudi. 

Per contra, les PDSCH-PDSCH són probables però no fixes perquè depenen dels 
schedulers de cada cel·la donat que les dades dels usuaris es transmeten en PRB’s 
concrets i no tenen perquè coincidir la situació d’aquests en cel·les diferents.  

Un cop entès el perquè de l'empitjorament de la C/(N+I) del PDSCH en fer servir el 
Cell ID, es pot passar a veure el resultat obtingut si el nombre d'usuaris augmenta (veure 
Figura 4.11). 
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Figura 4.11: Comparació de la C/(N+I) del PDSCH amb Cell ID per diferents densitats 
d’usuaris 

Tal com s'ha comentat en l'anàlisi dels RS aquí passa el mateix. Un augment dels 
usuaris es tradueix en un empitjorament de la qualitat del senyal degut a que augmenta 
la probabilitat de tenir interferències entre RS i PDSCH però també augmenten les 
interferències PDSCH-PDSCH. 

 

 

4.2.3 Exp 1: Physical Downlink Control Channel C/(N+I) 

L'estudi del PDCCH comença com en els altres casos amb una quantitat reduïda 
d'usuaris on els resultats obtinguts abans i desprès de distribuir el Cell ID són els 
mostrats en la Figura 4.12. Al igual que en el cas del PDSCH es torna a tenir el mateix 
efecte, s'empitjora la C/(N+I) en utilitzar el Cell ID. Si es torna a mirar la Figura 4.2 es 
pot veure la posició exacta del PDCCH en el mapa de recursos. Com es pot observar, 
els RS estan en part dins la zona del PDCCH. Pel que l'explicació de perquè empitjora 
la C/(N+I) amb l'ús del Cell ID és la mateixa que en el cas del PDSCH. Si no es fa 
servir el Cell ID, els RS tenen la mateixa posició per cada cel·la, si en canvi es fa servir 
el Cell ID ocupen posicions diferents per cada cel·la el que provoca que hi hagin més 
interferències amb el PDCCH. 
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Figura 4.12: Comparació de la C/(N+I) del PDCCH amb i sense Cell ID 

Sense Cell ID hi ha interferències PDCCH-PDCCH entre cel·les, però si s'usa, a 
aquestes últimes s'hi afegeixen RS-PDCCH, concretament es tenen 6 cel·les al voltant 
de la d'estudi i en conseqüència 5 d'elles tindran la posició en freqüència dels RS 
diferent i per tant interferiran en el PDCCH provocant interferències RS-PDCCH. On en 
el cas de tenir 2 símbols (com en la Figura 4.2) dedicats al PDCCH, resulta que 
s'interfereixen 10 símbols (2 per Cell ID i hi ha 5 cel·les que no comparteixen el Cell ID 
amb la d'estudi) de 24 possibles (2 símbols del PDCCH per portadora), un 41.7% de 
símbols interferits. 

Augmentant ara la densitat d'usuaris en un factor 10 s'obtenen els resultats de la Figura 
4.13. 

 

Figura 4.13: Comparació de la C/(N+I) del PDCCH amb Cell ID per diferents densitats 
d’usuaris 
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Resulta sorprenent a simple vista comprovar que el fet d'augmentar el nombre d'usuaris 
fa que la C/(N+I) del PDCCH empitjori tenint en compte que no hi ha interferències 
PDCCH-PDSCH. El nombre d'usuaris es tradueix directament en un augment de PRB's 
utilitzats però si es torna a observar la Figura 4.2, es pot apreciar que PDCCH i PDSCH 
estan clarament delimitats. 

A més a més en aquest estudi s'ha tingut en compte que hi ha un sincronisme ideal a 
nivell de trames entre cel·les, és dir, quan una cel·la emet el PDCCH la del costat també 
ho fa al mateix temps. Si no hi hagués aquest sincronisme sí que es podria donar el cas 
on es tinguessin interferències PDCCH-PDSCH, però no és el cas. 

L'explicació d'aquest empitjorament de la C/(N+I) rau en com està organitzat el PDCCH 
en les trames.  

El PDCCH està format per DCI's (Downlink Control Information), que són els que 
transporten la informació d'avís, d'assignació dels recursos (PRB's) i de les 
retransmissions per HARQ. Cadascun d'aquest DCI's està format per un o varis CCE's 
(Control Channel Element) que a la seva vegada estan formats per 9 conjunts de 4 
paràmetres anomenats REG's (Resource Element Group). Aquests paràmetres 
transporten informacions com els esquemes de modulació i codificació per exemple. 

Cada REG es transmet en 4 símbols QPSK i formen un mini-CCE. Si es torna a mirar la 
Figura 4.2, es pot comprovar el que s'acaba d'explicar. Es poden observar els mini-
CCE's en els 3 primers símbols designats pel PDCCH. Cada mini-CCE està format, com 
es pot veure en la figura per 4 símbols en 4 freqüències portadores diferents.  

Però el més important és que l'estació base (o eNodeB) determina quants mini-CCE's 
són necessaris en el PDCCH en funció de les condicions del canal, el nombre de 
retransmissions en el Uplink i  dels recursos de senyalització i control per transmetre els 
ACK/NACK en el Downlink. Si en un usuari es perceben males condicions de canal, se 
li assignaran més mini-CCE's en el PDCCH dels seus PRB's que un usuari que té bones 
condicions de canal. 

És a dir, si s'augmenta el nombre d'usuaris, s'augmenten en conseqüència les 
interferències intercel·lulars i d'aquesta manera les cel·les transmeten més mini-CCE's 
pel que augmenta la probabilitat de col·lisió del PDCCH amb els RS. És per això que en 
augmentar el nombre d'usuaris, hi ha un empitjorament de la C/(N+I) del PDCCH. 
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4.2.4 Exp 1: Bearer 

Tot seguit es tracta l'estudi del bearers que com s'ha comentat en el començament 
d'aquest capítol, els bearers són el conjunt de combinacions de modulacions i 
codificacions disponibles en LTE. Els més baixos com el bearer 1 s'assignen a usuaris 
amb condicions de propagació dolentes i els alts, com el 15, a bones condicions de 
propagació. En la Taula 4.3 es troben les característiques de cadascun d'ells. 

 

Bearer Modulació Taxa de Codificació 
1 QPSK 1/12 
2 QPSK 1/9 
3 QPSK 1/6 
4 QPSK 1/3 
5 QPSK 1/2 
6 QPSK 3/5 
7 16 QAM 1/3 
8 16 QAM 1/2 
9 16 QAM 3/5 
10 64 QAM 1/2 
11 64 QAM 1/2 
12 64 QAM 3/5 
13 64 QAM 3/4 
14 64 QAM 5/6 
15 64 QAM 11/12 

 

Taula 4.3: Característiques dels diferents bearers 

El bearer s'assigna segons les condicions de propagació i aquestes condicions de 
propagació s'avaluen en funció de la C/(N+I) del PDSCH. Més concretament Atoll 
disposa d'unes taules que relacionen uns marges de C/(N+I) a un bearer concret com es 
pot veure en la Taula 4.4. Un exemple d'aquesta taula és el següent, si un usuari té una 
C/(N+I) del PDSCH entre -6.8 dB i -4.4 dB, se li assignarà un bearer 1. 
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Taula 4.4: Relació entre els bearers i la C/(N+I) del PDSCH 

Així doncs com que el bearer assignat depèn directament de la C/(N+I) del PDSCH 
s'hereten també els efectes de l'ús del Cell ID. En la Figura 4.14 s'observa que 
empitjora amb l'ús del Cell ID, tal com passa amb la C/(N+I) del PDSCH. 

 

Figura 4.14: Comparació del màxim bearer amb i sense Cell ID 

En la Figura 4.15, es confirma que un augment d'usuaris és un descens del bearer 
màxim disponible. El motiu és evident, si s'augmenta el nombre d'usuaris augmenten les 
interferències PDSCH-RS, pel que la relació C/(N+I) decreix. Com que decreix, els 
bearers que s'assignen als usuaris són més baixos. 
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Figura 4.15: Comparació del màxim bearer amb Cell ID per diferents densitats 
d’usuaris 

 

 

4.2.5 Exp 1: Effective RLC Channel Throughput 

Havent vist el comportament dels principals canals de dades de LTE, val la pena veure 
què passa a nivell de velocitat de transmissió de les dades. Per fer-ho s'ha optat pel 
paràmetre Effective RLC Channel Throughput. Aquest paràmetre representa la velocitat 
de transmissió de les dades de la cel·la tenint en compte capçaleres i retransmissions per 
errors. Fets que el converteixen en un paràmetre bastant fiable i realista a simular.  

En la Figura 4.16 es pot veure que la velocitat de transmissió de dades també es veu 
perjudicada per l'ús del Cell ID. Un exemple és que sense Cell ID, la probabilitat de 
tenir una velocitat superior de 16 Mbps és aproximadament del 20% mentre que amb 
Cell ID és de menys del 10%.  
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Figura 4.16: Comparació del Effective RLC Channel Throughput amb i sense Cell ID 

La velocitat de transmissió depèn dels bearers (i els bearers de la C/(N+I) del PDSCH) 
que s'han presentat en l'apartat anterior. Un bearer baix implica una modulació baixa de 
pocs bits per símbol i per tant una velocitat baixa, per contra un bearer alt és el contrari. 

El Cell ID produeix interferències RS-PDSCH que motiven una assignació de bearers 
inferiors a la que es tindria sense el Cell ID. 

Segons Atoll, el model per representar el Effective RLC Channel Throughput és el de 
l'equació 4.1: 

𝐶𝑇𝑃𝐸−𝐷𝐿
𝑀𝑖 =  

𝑅𝐷𝐿
𝑇𝑋𝑖(𝑖𝑐) × 𝜂𝐵𝐷𝐿

𝑀𝑖

𝐷𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒
× �1 − 𝐵𝐿𝐸𝑅�𝐵𝐷𝐿

𝑀𝑖��      [𝐾𝑏𝑝𝑠]    (𝟒.𝟏) 

El paràmetre 𝑹𝑫𝑳
𝑻𝑿𝒊(𝒊𝒄) simbolitza el nombre de símbols del PDSCH. Pel que queda 

demostrada la relació entre el PDSCH i el Throughput. D'aquesta manera és més fàcil 
entendre perquè si empitjora el PDSCH també ho fa el Throughput en fer servir el Cell 
ID.  

Hi ha un fet curiós a tenir en compte i és la baixa velocitat  en gran part de l’àrea 
coberta que es representa en la Figura 4.16 tenint en compte que LTE permet velocitats 
molt més altes que aquesta. L'explicació d'aquest fet es basa en el nombre d'usuaris que 
s'han distribuït en el mapa de Barcelona. Com es pot veure en la Figura 4.17, Atoll ha 
distribuït en la Computation Zone un nombre mig de 64.6 usuaris que utilitzen FTP (en 
Downlink i Uplink).  

Aquest motiu fa que les velocitats siguin baixes donat que hi ha només unes 90 cel·les 
en total.  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0
50

00
10

00
0

15
00

0
20

00
0

25
00

0
30

00
0

35
00

0
40

00
0

45
00

0
50

00
0

55
00

0
60

00
0

65
00

0
70

00
0

75
00

0

Pr
ob

{ T
hr

ou
gh

pu
t >

 x
 } 

x ( kbps ) 

Effective RLC Channel Throughput 

Sense Cell ID

Amb Cell ID

- 75 - 
 



 

A més a més, la velocitat baixa també depèn de les característiques dels usuaris FTP 
(veure Taula 4.2) com per exemple el volum de dades que un usuari d'aquest tipus es 
baixa cada cop que es connecta. 

 

Figura 4.17: Nombre mig d'usuaris usant el servei FTP 

En la Figura 4.18 es pot apreciar una situació inesperada. Mentre que, teòricament 
l’augment d’usuaris comportaria una disminució del throughput, en la figura es veu que 
no és així. En canvi no tenint en compte el Shadowing (esvaïments del senyal causats 
per obstacles entre emissor i receptor) sí que passa aquest fet. Aquesta discrepància s’ha 
deduït que és degut a que sense Shadowing, l’augment dels usuaris té un efecte lineal 
sobre les interferències i en conseqüència el throughput baixa com més usuaris hi ha. En 
canvi amb l’ús del Shadowing, la relació C/(I+N) és més dolenta, i l’augment dels 
usuaris no disminueix la relació de manera lineal, pel que augmentar el nombre 
d’usuaris fa que s’assignin els mateixos bearers baixos. I és possible que la suma de les 
velocitats d’aquests bearers baixos sigui superior a la suma de les velocitats dels bearers 
no tant baixos però amb menys usuaris del cas “usuaris x1”. 

 

Figura 4.18: Comparació del Effective RLC Channel Throughput usant Cell ID amb i 
sense shadowing per diferents densitats d’usuaris 
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4.3 Experiment 2 

En aquest experiment es considera una reutilització freqüencial de factor 3. En altres 
paraules, si s'han utilitzat fins ara Sites de tres sectors on abans cada cel·la o sector tenia 
la mateixa freqüència, ara a cada cel·la hi ha una freqüència diferent (1 de 3 possibles). 
El que es pretén aconseguir amb aquest experiment és una comparació de l'eficiència de 
passar de reutilització 1 a reutilització 3 si es segueix utilitzant el Cell ID i comprovar si 
segueix sent necessari per protegir els RS.  

Per poder estudiar la reutilització freqüencial de factor 3 en iguals condicions que 
l'Experiment 1, cada cel·la ara té 5 MHz en comptes de 15 MHz com abans. Això és 
així perquè l'ample de banda de l'Experiment 1 s'ha dividit en 3, una part per cada cel·la. 
Per obtenir un resultat real o el més semblant possible a la realitat, s'ha optat per fer 
servir l'eina d'Atoll anomenada Automatic Frequency Planning. Aquesta eina el que fa 
és distribuir les freqüències disponibles entre totes les cel·les de manera òptima. 

Atoll el que fa és provar diferents distribucions de freqüències i calculant la 
interferència que rep cada cel·la. Ho fa fins que no troba més distribucions que tinguin 
una interferència que es pugui reduir encara més.  

El fet de que cada cel·la tingui una freqüència diferent, implica que si un usuari entra en 
una zona de cobertura solapada per dos cel·les adjacents, no tindrà tants problemes com 
en l'Experiment 1. Però en canvi les prestacions en quant a velocitat de dades es veuran 
afectades ja que s'ha reduït l'ample de banda de cada cel·la 

 

4.3.1 Exp 2: Reference Signals C/(N+I) 

Pel primer cas de l'Experiment 2, s'estudien els RS i com els efecte l'ús del Cell ID. 

Tal com es pot observar en la Figura 4.19, segueix havent-hi problemes d'interferència 
encara que la diferència entre l'ús o no del Cell ID és molt menor que en el cas de 
l'Experiment 1. Resulta que el fet de reutilitzar freqüències no és suficient per millorar 
la C/(N+I) dels RS i encara cal el Cell ID per millorar-la.  
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Figura 4.19: Comparació de la C/(N+I) dels RS amb i sense Cell ID 

L'explicació es troba en la Figura 4.20 que mostra un esquema de la distribució de les 3 
freqüències i com es pot veure en la figura, hi ha 6 freqüències "1" molt properes a la 
d'estudi (delimitada amb àrea grisa). Les altres més llunyanes arriben amb una potència 
molt baixa encara que no menyspreable. Aquestes 6 cel·les amb igual freqüència, 
disposen cada una d’un valor de Cell ID diferent. Sense el Cell ID, es tenen 
interferències RS-RS de la mateixa freqüència però llunyanes, en canvi si es fa servir el 
Cell ID, la interferència es redueix.  

El perquè d’aquesta reducció d’interferència és per la pròpia reutilització de freqüència, 
concretament de la distància de reutilització. És a dir, que la diferència entre aquest 
experiment i l’anterior (Experiment 1) radica en la distància de reutilització. En 
l’Experiment 1, una cel·la qualsevol té al voltant 6 altres que tenen 6 “shiftings” 
diferents dels RS però almenys un coincidirà amb el de la cel·la d’estudi. En canvi, en 
l’Experiment 2, aquesta coincidència es dóna en una distància major pel que les 
interferències RS-PDSCH o RS-PDCCH es veuen reduïdes respecte al cas de 
l’Experiment 1. 
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Figura 4.20: Reutilització freqüencial de factor 3 

Font [sciencedirect.com] 

En la Figura 4.21 hi ha el resultat d'augmentar el nombre d'usuaris, que no és molt 
significatiu en comparació a l'altre experiment. En usar el Cell ID, “s’eliminen” 5 de 6 
cel·les interferents dels RS però s'afegeixen 5 interferents de 6 (possibles interferents, 
recordar que depèn dels schedulers de les cel·les) del PDSCH pel que si s'augmenta el 
nombre d'usuaris, s'augmenta molt les col·lisions RS-PDSCH. 

 

Figura 4.21: Comparació de la C/(N+I) dels RS amb Cell ID per diferents densitats 
d’usuaris 

Desprès de veure les conseqüències en els RS pel fet d'utilitzar el Cell ID, es presenta a 
continuació l'efecte en el PDSCH. 
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4.3.2 Exp 2: Physical Downlink Shared Channel C/(N+I) 

Es pot apreciar que la Figura 4.22 mostra poques diferències entre usar o no el Cell ID, 
com en el cas anterior, les interferències RS-PDSCH es veuen molt mitigades per la 
distància de reutilització. Si no es fa servir el Cell ID, es tenen 6 cel·les interferents 
PDSCH-PDSCH molt properes però si es fa servir el Cell ID, segueixen havent 6 de 6 
del PDSCH-PDSCH i s'hi sumen 5 de 6 de RS-PDSCH. Pel que la diferència que es veu 
en la figura ve donada per les 5 de 6 interferents de RS-PDSCH que abans de usar el 
Cell ID no hi eren.  

 

 

Figura 4.22: Comparació de la C/(N+I) del PDSCH amb i sense Cell ID 

Augmentar el nombre d'usuaris en canvi sí que provoca una gran diferència com es pot 
apreciar en la Figura 4.23 donat que amb Cell ID es segueixen tenint com s'ha comentat 
interferències PDSCH-PDSCH (6 cel·les de 6 possibles) i de noves com RS-PDSCH (5 
de 6). Com ja s’ha comentat en apartats anteriors, augmentar el nombre d’usuaris 
provoca l’augment de probabilitat de interferir-se els RS amb el PDSCH, i al mateix 
temps el  PDSCH amb el PDSCH. 
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Figura 4.23: Comparació de la C/(N+I) del PDSCH amb Cell ID per diferents densitats 
d’usuaris 

Tot seguit es comenten les conseqüències que el Cell ID provoca en el PDCCH. 

 

 

4.3.3 Exp 2: Physical Downlink Control Channel C/(N+I) 

La diferència entre usar o no el Cell ID és poca com en el cas del PDSCH com es pot 
observar en la Figura 4.24. El fet de tenir una distància de reutilització major que en el 
cas de l'Experiment 1 fa que la interferència RS-PDCCH (5 de 6 cel·les) sigui inferior i 
la PDCCH-PDCCH (6 de 6 cel·les) que ja es tenia sense el Cell ID també ho sigui. Pel 
que aquesta petita diferència entre usar o no el Cell ID ve motivada per les 
interferències RS-PDCCH llunyanes i a més, també depèn de les condicions de 
propagació dels usuaris. Recodar que si tenen males condicions de propagació, implica 
fer servir més mini-CCE's en el PDCCH pel que augmenten les interferències RS-
PDCCH. 
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Figura 4.24: Comparació de la C/(N+I) del PDCCH amb i sense Cell ID 

La Figura 4.25 torna a mostrar els efectes d'augmentar el nombre d'usuaris, que en el 
cas del PDCCH passa el mateix que en l'Experiment 1, on en el fet d'augmentar el 
nombre d'usuaris provoca un augment de les interferències intercel·lulars, pel que la 
cel·la es veu obligada a transmetre més mini-CCE's i això fa que sigui més probable 
tenir col·lisions RS-PDCCH. Cal dir que aquest fet encara que sigui el mateix que en 
l'Experiment 1, no és tan fort degut a la distància de reutilització que és major. 

 

Figura 4.25: Comparació de la C/(N+I) del PDCCH amb Cell ID per diferents densitats 
d’usuaris 

A continuació, l'estudi es centra en els bearers i la relació que hi ha amb el Cell ID en 
aquest escenari. 
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4.3.4 Exp 2: Bearers 

En la Figura 4.26 es pot apreciar que la probabilitat de tenir assignats un cert tipus de 
bearers no difereix massa entre tenir o no Cell ID, ja que els bearers com s'ha explicat 
anteriorment s'assignen en funció de la C/(N+I). I en aquest cas, la C/(N+I) del PDSCH 
no diferia molt entre usar o no el Cell ID pel que el Bearer hereta el mateix 
comportament, diferir poc entre usar o no el Cell ID. 

 

Figura 4.26: Comparació del Bearer amb i sense Cell ID 

Com la interferència en reutilització freqüencial 3 és de tipus "llunyana" en comparació 
a l'Experiment 1, les diferències entre usar o no el Cell ID resulten en la majoria de 
casos poc significatives. 

L'augment d'usuaris de la Figura 4.27 perjudica l'assignació de bearers donat que en 
tenir més usuaris, es tenen més interferències PDSCH-PDSCH i RS-PDSCH això fa que 
la C/(N+I) sigui inferior i en conseqüència també els bearers. 
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Figura 4.27: Comparació del Bearer amb Cell ID per diferents densitats d’usuaris 

Desprès de veure l'efecte del Cell ID en els canals de dades, es passa a veure l'efecte en 
la velocitat de transmissió de les dades. 

 

 

4.3.5 Exp 2: Effective RLC Channel Throughput 

Com s'ha comentat anteriorment, s'ha reduït en un factor 3 l'ample de banda respecte a 
l'Experiment 1, pel que aquí sí que es veu un canvi important respecte l'Experiment 1. 

Com es pot observar a la Figura 4.28 hi ha una lleugera diferència entre fer servir o no 
el Cell ID, més o menys la mateixa que té el PDSCH. I és que és normal donat que el 
Effective RLC depèn del bearer (que a la seva vegada depèn del PDSCH) pel que 
comparteixen el grau de diferència entre fer servir o no el Cell ID.  

Potser el que pot interessar més a veure aquí és que la velocitat no passa dels 18 Mbps a 
diferència de la de l'Experiment 1 que anava fins els 54 Mbps. Això és degut a tenir un 
ample de banda 3 vegades inferior al de l'Experiment 1. 
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Figura 4.28: Comparació del Effective RLC Channel Throughput amb i sense Cell ID 

L'augment d'usuaris de la Figura 4.29 provoca un descens de la velocitat de la cel·la. El 
fet d'augmentar el nombre d'usuaris fa que la interferència intercel·lular PDSCH-
PDSCH i RS-PDSCH sigui tant alta que fa decréixer la C/(N+I) i en conseqüència 
disminueix la velocitat (s'assignen bearers més baixos per la baixa C/(N+I)). 

 

 

Figura 4.29: Comparació del Effective RLC Channel Throughput amb Cell ID per 
diferents densitats d’usuaris 
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4.4 Experiment 3 

En aquest experiment el que es pretén és veure l'impacte d'una estratègia de reducció de 
les interferències. El software Atoll introdueix una estratègia ICIC (Inter Cell 
Interference Coordination) coneguda com Time Divided. Aquesta estratègia el que fa és 
dins una mateixa trama, dedica una part a usuaris del centre de la cel·la; coneguda com 
Non ICIC Part. En la segona part, la ICIC Part es dedica 2/3 de l'ample de banda total 
de la cel·la (BW) a usuaris del centre de la cel·la i la resta a usuaris de la vora de la 
cel·la (veure Figura 2.13). A més a més, el Cell ID fa que el terç destinat als usuaris de 
la vora de la cel·la estigui situat en una banda diferent de tres possibles per evitar 
interferències amb les cel·les veïnes. És a dir, que la posició dins el BW d'aquest terç 
destinat als usuaris de la vora de cel·la és diferent per cada cel·la (només hi ha 3 
posicions possibles, una per cada PSS que hi ha: freqüències superiors, centrals i 
inferiors. A més a més el terç del BW va junt, no es poden situar en diferents llocs les 
portadores que el conformen). 

L'objectiu d'això és donar prioritat als usuaris del centre de la cel·la i limitar els de la 
vora de la cel·la donat que aquest últims són els que pateixen les interferències 
intercel·lulars i provoquen la disminució de l'eficiència del sistema. 

Per la configuració inicial d'aquest experiment s'ha activat el Interference Coordination 
Support i  el ICIC Configuration que defineix el nombre de radio blocs disponibles a les 
parts ICIC de les trames. En el cas que s'està estudiant ara, es farà servir un ample de 
banda de 15 MHz perquè aquesta estratègia s'utilitza en reutilització de freqüència 1 
(igual que l'Experiment 1). Això implica que aquest paràmetre pren un valor de 75 radio 
blocs. El software Atoll pel seu compte ja agafa d'aquests 75 radio blocs, aquells que 
farà servir per la ICIC Part.  

Un altre paràmetre que cal configurar és el ICIC Delta Path Loss (IDPL) que defineix 
per quin valor de Delta Path Loss se sap si un usuari és del centre de la cel·la o de la 
vora.  

El IDPL (𝛿𝑀𝐴𝑋) és la màxima diferència entre les pèrdues de propagació de la segona 
millor cel·la i la primera per que un usuari sigui considerat de la vora de la cel·la. 

És a dir, en termes matemàtics és el següent: 

δ = ( 𝐿2- 𝐿1 )     (4.2) 

Si δ >  𝛿𝑀𝐴𝑋   →   𝐿2 >> 𝐿1   →   usuari és del centre de la cel·la 

Si δ <  𝛿𝑀𝐴𝑋   →   𝐿2 << 𝐿1   →   usuari és de la vora de la cel·la 
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On 𝐿1 són les pèrdues de propagació entre el terminal mòbil i la millor cel·la del voltant 
mentre que 𝐿2 són les que hi ha entre el terminal i la segona millor cel·la.   

Per trobar un valor correcte de IDPL, s'ha simulat el Delta Path Loss amb Atoll: 

 

Figura 4.30: Delta Path Loss 

L'últim paràmetre és el ICIC Ratio (IR). Aquest paràmetre defineix quanta part de la 
trama es destina a Non ICIC Part i quanta a ICIC Part.  

Per fer un escenari realista i el més equilibrat possible, s'ha volgut que hi haguessin 
tants usuaris del centre com de la vora de la cel·la. S'ha cregut convenient que un valor 
adequat de IR seria 50% i així les trames estan equilibrades en quant a ICIC Part  i Non 
ICIC Part.  

Si s'escull una situació equilibrada dins la trama a través del valor del IR, el més adient 
aleshores per trobar un valor del IDPL és fer el mateix. En aquest cas, a través de la 
Figura 4.30, s'ha trobat que el valor de Delta Path Loss que es comparteix en la meitat 
de la zona d'estudi (aproximadament 25 𝑘𝑚2) és de 6 dB's. 

Donat això, ja es pot escollir com a valor pel IDPL els 6dB's per tenir així la meitat 
d'usuaris en el centre de la cel·la i la resta a la vora. 

Amb aquest últims canvis, ja es poden presentar els resultats de l'estudi per que puguin 
ser entesos fàcilment. 
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Donat que en apartats anteriors ja s'ha tractat molt el tema de l'augment d'usuaris, i ara 
els resultats serien molt fàcils de predir pel cas de l'Experiment 3, s'han obviat i només 
es tracta l'efecte del Cell ID. 

Es presentem primer de tot els resultats obtinguts a partir de l'estudi en aquest escenari 
dels RS. 

 

4.4.1 Exp 3: Reference Signals C/(N+I) 

La Figura 4.31 mostra una diferència bastant important entre usar o no el Cell ID, pel 
que resulta que els RS estan bastant protegits front a interferències donat que s'han 
reduït molt les interferències dels usuaris de les vores de la cel·la.  

 

Figura 4.31: Comparació de la C/(N+I) dels RS amb i sense Cell ID 

Si no es fa servir el Cell ID, el terç destinat als usuaris de la vora coincideix en posició 
amb el de la resta de cel·les i a sobre la posició dels RS d'aquestes cel·les també és el 
mateix pel que hi ha interferències RS-RS constants.  

Mentre que usant el Cell ID, de cada 3 cel·les cap d'elles coincideix en la posició del 
terç dels usuaris de la vora pel que la posició dels RS és diferent i així es redueixen molt 
les interferències RS-RS. No s'ha d'oblidar que amb l'ús del Cell ID pareixen 
interferències RS-PDSCH com en els experiments anteriors però són directament 
proporcionals al nombre d'usuaris. 

Els resultats referents al PDSCH són els que es comenten a continuació. 
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4.4.2 Exp 3: Physical Downlink Shared Channel C/(N+I) 

La diferència en la Figura 4.32 no és tan gran com en el cas dels RS. Però és normal 
donat que encara hi ha interferències PDSCH-PDSCH i s'hi afegeixen les RS-PDSCH 
però no són tant importants com en el cas de l'Experiment 1 pel fet de reduir els usuaris 
problemàtics (els de les vores de la cel·la).  

 

Figura 4.32: Comparació de la C/(N+I) del PDSCH amb i sense Cell ID 

La resta de paràmetres que s'han comentat en experiments anteriors no s'han inclòs en 
aquest estudi donat que no aportaven informacions significatives i no diferien massa de 
resultats anteriors ja comentats. 

 

4.5 Comparació de les diferents configuracions 

En aquest apartat es comparen les diferents configuracions que s'han vist al llarg de 
l'estudi, tenint en compte per això el cas de usar el Cell ID. 

Per començar la comparació de les diferents configuracions utilitzades, el paràmetre a 
comentar és la C/(N+I) dels RS. 

La nomenclatura utilitzada per referir-se a les diferents configuracions ha sigut la 
següent: 

• Experiment 1 → FRF 1 
• Experiment 2 → FRF 3 
• Experiment 3 → ICIC  
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4.5.1: Comparació: Reference Signals C/(N+I) 

Era d'esperar que l'estratègia del factor de reutilització 3 (FRF 3) fos millor que la resta 
en qualitat dels senyals de referència, com es pot veure en la Figura 4.33, donat que és 
la que més evita les interferències pel fet de que les cel·les treballen en 3 bandes 
diferents. Per contra, les configuracions de factor de reutilització 1 (FRF 1) i ICIC 
donen resultats bastant semblants però es nota una sensible millora en l'última. El fet de 
que siguin tant semblants FRF 1 i ICIC pot ser provocat per el nombre d'usuaris que 
Atoll ha distribuït en el mapa d'estudi. Recordar que es tenen en aquest mapa 90 cel·les 
amb una mitja de 70 usuaris pel que molt probablement les diferències serien més 
notòries si el nombre d'usuaris fos major.  

 

Figura 4.33: Comparació de la C/(N+I) dels RS en les diferents configuracions 

Es continua l'estudi però ara passant a tractar el PDSCH. 

 

4.5.2: Comparació: Physical Downlink Shared Channel C/(N+I) 

La diferència en aquest cas és considerable com es pot veure en la Figura 4.34. El FRF 
3 és clarament superior a la resta de configuracions donat que el PDSCH en FRF 3 no té 
tantes interferències provocades per altres canals com el propi PDSCH, els RS o 
PDCCH donat que es transmet en bandes diferents. Però segueix rebent interferències 
de cel·les més llunyanes donat que es reutilitzen només 3 freqüències per tota la zona 
d'estudi.  
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Figura 4.34: Comparació de la C/(N+I) del PDSCH en les diferents configuracions 

El FRF 1 i el ICIC són molt semblants encara que aquesta diferència ve provocada per 
la limitació que se'ls hi fa als usuaris de les vores de la cel·la, que resulta molt poca 
també donat a que hi ha pocs usuaris per ocupar tanta cel·la com s'acaba de comentar 
pel cas dels RS. 

 

4.5.3 Comparació: Physical Downlink Control Channel C/(N+I) 

Havent vist el PDSCH, el següent paràmetre a estudiar és el PDCCH. 

 

Figura 4.35: Comparació de la C/(N+I) del PDCCH en les diferents configuracions 
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Aquest cas és molt semblant al del PDSCH però la diferència entre FRF 1 i ICIC 
segueix sent encara més petita. La configuració FRF 3 segueix sent la millor ja que les 
interferències venen donades per altres PDCCH i RS de cel·les que no són veïnes i a 
més són més llunyanes respecte a les altres 2 configuracions. 

 

4.5.4 Comparació: Bearers 

Es segueix l'estudi però ara comentant els resultats provinents dels bearers. 

En aquest cas la millor opció segueix sent la FRF 3 segons la Figura 4.36. En no tenir 
tantes interferències pel fet de usar diferents freqüències per cada cel·la, implica una 
sèrie de millores com és la C/(N+I) del PDSCH. Això es tradueix en tenir millor bearer 
assignat.  

 

Figura 4.36: Comparació dels màxims bearers en les diferents configuracions 

 

4.5.5 Comparació: Effective RLC Channel Throughput 

L’últim paràmetre d'aquesta comparació d'estratègies és la velocitat de transmissió de 
les dades. 

La Figura 4.37 es potser la més interessant de totes el figures. Mentre que les 
configuracions de FRF 1 i ICIC segueixen tenint zones del mapa cobertes amb més de 
18 Mbps, la FRF 3 troba el seu límit en aquesta velocitat. El que vol l'usuari al cap i a la 
fi és velocitat de transmissió de dades, pel que les configuracions de ICIC i FRF 1 són 
les més adients en quant a servei. 
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Figura 4.37: Comparació del Effective RLC Channel Throughput en les diferents 
configuracions 

Encara que la FRF 3 tingui molt millor C/(N+I) pel PDSCH, no per això ha de tenir 
millor velocitat de transmissió de dades. Això és així donat que la configuració FRF 3 
fa que cada cel·la només disposi d'una tercera part de l'ample de banda disponible, fet 
que determina la velocitat de la cel·la. Menys ample de banda implica tenir menys 
PRB's i per tant transmetre menys símbols (bits) per segon encara que el bearer sigui 
millor. El bearer només dóna velocitat alta per PRB, però si no es té un ample de banda 
gran (per exemple el dels Experiments 1 i 3), la velocitat de la cel·la és petita ja que 
aquesta no és més que el nombre de PRB's per la velocitat de cada un. 

Les configuracions FRF 1 i ICIC tenen bearers baixos per les interferències 
intercel·lulars, mentre que FRF 3 té alts bearers però baix ample de banda. Per aquest 
motiu les velocitats de FRF 1 i ICIC són més altes a la de FRF 3. 

D’aquesta figura també se’n desprèn un fet curiós i és que FRF 1 supera en throughput a 
la tècnica de ICIC malgrat tenir millors bearers i C/(N+I). El motiu és que la tècnica 
ICIC limita molt l’accés als usuaris que estan a la vora de la cel·la. Això provoca que 
els bearers siguin millors perquè es redueix la interferència intercel·lular dels RS, 
PDSCH, PDCCH etc... Però al mateix temps això fa que en haver-hi menys usuaris el 
throughput gestionat per la cel·la sigui inferior. 
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4.5.6: Comp: ICIC contra FRF 1 

Desprès de veure en els anteriors apartats que l’estratègia ICIC no supera la de FRF 1 
(reutilització freqüencial de factor 1), s’ha volgut comprovar a través de diferents valors 
de IDPL si hi ha algun valor pel qual es tingui una millora. El resultat es pot observar en 
la Figura 4.38. 

 

Figura 4.38: Througput del ICIC amb diferents valors de IDPL 

Com es pot veure, a mesura que augmenta el IDPL, el throughput s’assembla cada cop 
més al del FRF 1, tot i que, mai el supera. Amb un IDPL gran (6 dB), el centre de la 
cel.la esdevé petit i la vora gran (en termes de separació d’usuaris). Però en aquesta 
vora, s’assignen pocs recursos com s’ha vist en la Figura 2.13. Pel que si és gran, hi ha 
molts usuaris dins però amb poc throughput perquè s’assignen pocs recursos. En canvi 
com més s’acosta al valor de IDPL a 0 dB’s, més s’assembla a FRF 1 donat que 
aleshores no hi ha diferències entre usuaris del centre o de la vora de la cel·la. 

 

4.6 Anàlisi de la distribució de potència 

Com s'ha vist en els anteriors apartats, el problema bàsic al usar el Cell ID és que 
disminueix la C/(N+I) dels canals PDSCH i PDCCH. Això és degut al fet que els RS 
tenen una posició diferent en el domini freqüencial segons el valor del Cell ID de la 
cel·la, i això provoca interferències entre els RS, el PDSCH i el PDCCH. En 
conseqüència s'obté una pèrdua de l'eficiència en disminuir la velocitat de transmissió 
de dades. A menys C/(N+I), pitjor bearer i per tant pitjor velocitat de transmissió de 
dades. 
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Com que el problema principal són les interferències, s'ha optat per veure com afecta un 
augment de potència gradual del PDSCH vers RS i veure també l'efecte en el Effective 
RLC Channel Throughput per veure si la millora val la pena. Aquest petit experiment 
s'ha fet en les condicions de l'Experiment 1 (factor de reutilització 1) utilitzant el Cell 
ID. 

En el software Atoll hi ha una opció anomenada PDSCH EPRE Offset / RS que es fa 
servir per indicar al software que es volen fer simulacions en les quals la potència del 
PDSCH sigui uns dB's per sobre/sota dels RS. En aquest cas s’ha treballat amb 
augments de potència del PDSCH que van dels 3 als 11 dB’s.  

Com s'ha comentat en el Capítol 3, els RS porten informació per poder fer en cas 
necessari un canvi de cel·la. Aquest procediment el terminal el porta a terme quan 
detecta que des de la seva cel·la arriba una potència inferior a un cert llindar per sota de 
la potència d'una altra cel·la, pel que conclou que possiblement és necessari un canvi de 
cel·la. 

Per saber a quina cel·la s'ha de connectar, primer el terminal ha de sincronitzar-se i 
obtenir el Cell ID, un cop el té pot determinar la posició exacta dels RS en les cel·les del 
voltant. El fet de conèixer la posició dels RS de les cel·les del voltant per haver-se 
sincronitzat a elles, les converteix en cel·les candidates a fer-hi el handover (o 
reselecció de cel·la). Un cop el terminal disposa d'una llista de cel·les candidates, 
comença a realitzar mesures per determinar a quina d'elles val la pena connectar-se (està 
sincronitzat a nivell de freqüència i símbol a cada una de les candidates, el fet de 
connectar-se implica que la cel·la es converteix en l'única d'on rebrà dades del PDSCH i 
de la resta de canals de dades). Per decidir la cel·la objectiu, el terminal fa ús de dos 
mesures: el RSRP i el RSRQ. 

El RSRP o Reference Signal Received Power, és la potència que rep el terminal mòbil 
dels RS de la cel·la que es comprova (una de les candidates). Es mesura els Watts (o 
dBm) provinents de la cel·la que es comprova, concretament dels seus RS. El RSRQ ve 
a ser, explicat de manera senzilla, quina porció de tota la potència rebuda en un terminal 
mòbil pertany únicament als RS.  

La definició del RSRQ segons el 3GPP (especificació TS 36.214 [2]) és tal com està en 
l'equació 4.3: 

𝑅𝑆𝑅𝑄 = 𝑁 × 𝑅𝑆𝑅𝑃
𝑅𝑆𝑆𝐼

     [𝑑𝐵]     (4.3) 

Per calcular-ho es fa servir el RSRP multiplicat pel nombre de PRB's que es fan servir 
per mesurar el RSRP i el RSSI (que és la potència rebuda de la cel·la, les interferències 
de les cel·les del voltant i el soroll). És una espècie de C/(N+I) dels RS. 

Aquestes mesures un cop preses han de passar per un algoritme de decisió que 
determinarà la viabilitat del canvi de cel·la com es pot observar en la Figura 4.39. 
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Figura 4.39: Algoritme de decisió 

Els resultats del RSRQ desprès d'haver provat diferents augments de potència del 
PDSCH són els de la Figura 4.40 i 4.41. 

 

Figura 4.40: Comparació del RSRQ amb diferents augments de potència del PDSCH 

En la Figura 4.40 es pot apreciar que l'augment de potència disminueix la qualitat dels 
RS de les cel·les. Això ve provocat com s'ha explicat en apartats anteriors per les 
col·lisions RS-PDSCH, i si a més a més s'augmenta la potència del PDSCH fa que 
encara empitjori més la recepció dels senyals RS.  

Si per exemple es pren el valor de -19.5 dB pels diferents augments de potència es té el 
següent: 

 Offset = 0 dB  Offset = 3 dB  Offset = 6 dB  Offset = 9 dB  Offset = 11 dB 
99.64% 99.45% 98.4% 96.34% 93.69% 
Taula 4.5: Percentatge d'usuaris amb cobertura superior a -19.5 dB utilitzant els 
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En aquest exemple, amb l'augment màxim (Offset de 11 dB respecte al de 0 dB) ja hi 
hauria un 5.95% menys d'usuaris que rebrien correctament els RS. 

En un cas intermig, com per exemple de -13 dB, es tindria: 

 Offset = 0dB  Offset = 3 dB  Offset = 6 dB  Offset = 9 dB  Offset = 11 dB 
77.83% 73.70% 66.93% 56.75% 48.11% 
Taula 4.6: Percentatge d'usuaris amb cobertura superior a -13 dB utilitzant els 

diferents Offsets 

Pel cas del RSRQ, la màxima diferència que es mostra en la Figura 4.40, entre el Offset 
de 11 dB's i el de 0 dB's, és de 29.71% (aquesta màxima diferència es troba 
concretament en -13 dB's). Tenint en compte això val la pena saber si el throughput 
canvia tant o menys. Els valors màxims i mínims del RSRQ són -3 i -19.5 dB 
respectivament i estan marcats pel 3GPP (TS 36.133 [3]). El valor màxim prové de la 
situació en que només es transmeten els RS i el mínim és quan es transmet tota la resta 
de canals. 

Referent al cas del throughput de la Figura 4.41, la màxima diferència obtinguda entre 
els valors extrems de Offset és del 14.75% (aquesta diferència s'aconsegueix a 13 
Mbps). 

 

Figura 4.41: Comparació del Effective RLC Channel Throughput amb diferents 
augments de potència del PDSCH 

En conclusió es pot dir que el fet d'augmentar l'Offset empitjora massa els RS (~30%) 
pel poc que s'aconsegueix augmentar del throughput (~15%). Pel que en l’escenari 
configurat, el fet d’augmentar la potència del PDSCH no és la millor opció. 
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Capítol 5: Conclusions i Línies 
Futures 
En aquest projecte final de carrera s’ha estudiat el paràmetre Cell ID definit pel sistema 
LTE i s’ha analitzat el seu impacte en el funcionament del sistema a partir de 
simulacions realitzades amb el software de planificació ràdio Atoll. 

 

El Cell ID com s’ha explicat en el Capítol 3 disposa de 3 usos molt importants que són: 

1. Identificació de cel·les per poder fer handovers i cell search’s 
2. Protecció dels RS, del PCFICH i PHICH 
3. Mitigació de productes d’intermodulació a través del scrambling 

Per poder comprovar algun d’aquests usos (donat que el software Atoll no permet 
comprovar-los tots), s’ha optat per realitzar 3 experiments utilitzant 3 configuracions 
diferents de la xarxa. 

Pel primer experiment, s’ha utilitzat una reutilització freqüencial de factor 1 (totes les 
cel·les treballen a igual freqüència). Pel segon en canvi, s’ha configurat la xarxa de tal 
manera que es pogués treballar en reutilització freqüencial de factor 3, d’aquesta 
manera, de cada 3 cel·les, cada una té una freqüència diferent. I per últim, el tercer 
experiment utilitzava una configuració de tècnica ICIC per contrarestar les 
interferències intercel·lulars usant reutilització freqüencial de factor 1. 

Pels tres experiments, la C/(N+I) dels Senyals de Referència (RS) millora donat que es 
canvien les interferències RS-RS (constants sense Cell ID) en RS-PDSCH/PDCCH 
(probables amb Cell ID). D’aquesta manera s’aconsegueix la protecció de la informació 
transportada a través dels RS. Pel que es veu confirmat el segon ús del Cell ID.  

Per contra, s’ha observat també que la millora de la C/(N+I) dels RS usant el Cell ID es 
converteix en l’empitjorament de la resta de canals de dades donat que s’utilitza un 
“shifting” de la posició d’aquests senyals segons el Cell ID de la cel·la (Capítol 3, 
equació 3.50). Pel que es té una disminució de la C/(N+I) del PDSCH i altres canals 
tenint com a conseqüència un empitjorament del Throughput de la cel·la. Malgrat que el 
Cell ID té conseqüències molt negatives per la majoria de canals, esdevé fonamental pel 
correcte funcionament dels handovers i cell search’s. Pel que no és un paràmetre del 
qual se’n pugui prescindir. 

Com es veu en la següent figura de l’Experiment 1, la C/(N+I) dels RS es veu molt 
perjudicada respecte a la del PDSCH.  En canvi, quan es fa servir el Cell ID, es té 
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l’efecte contrari. Però fins hi tot empitjorant el PDSCH, la seva C/(N+I) acaba sent molt 
semblant a la dels RS. Pel que usant el Cell ID, equilibra una mica ambdós C/(N+I)’s. 

 

 

Figura 5.1:  Comparació dels RS i del PDSCH amb i sense Cell ID reutilització 
freqüencial de factor 1 

Encara que les conseqüències d’utilitzar el Cell ID són iguals pels 3 experiments, hi ha 
certes diferències que val la pena remarcar. Una d’elles per exemple és la comparació 
dels 3 experiments en quant a C/(N+I) i Throughput. Referent a la C/(N+I), ha resultat 
ser molt millor l’ús de la configuració que utilitzava la reutilització freqüencial de factor 
3, donat que és la que té menys interferència. Però encara que disposa de millor C/(N+I) 
que la resta de configuracions, en tenir un ample de banda per cel·la que és una tercera 
part del que disposen les altres dues configuracions, fa que el Throughput també sigui 
una tercera part del Throughput del primer i tercer experiment, raó que fa que la 
reutilització freqüencial de factor 3 no sigui la millor opció si el que es pretén és obtenir 
altes velocitats en LTE. 

Un altre fet que s’ha observat a través dels 3 experiments és que si es comparen el de 
reutilització freqüencial de factor 1 i el que utilitza la tècnica ICIC, es pot veure que és 
una mica millor la relació C/(N+I) i el Throughput  si s’utilitza la primera configuració. 
Val a dir que això pot ser el resultat del modelat fet per Atoll de la tècnica ICIC, que 
com s’ha comentat en capítols anteriors, no és la que més s’ajusta a la implementació 
real del ICIC que es fa en les xarxes.  

Com a possible solució davant l’empitjorament de la C/(N+I) i del Throughput de la 
majoria dels canals, s’ha optat per utilitzar un augment de potència per part del canal 
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PDSCH donat que és el que s’encarrega de les dades dels usuaris i el que té relació 
directe amb el Throughput. Aquest augment de potència per contra, provoca una 
disminució de la qualitat dels RS. Motiu pel qual no es pot fer una augment de la 
potència del PDSCH molt gran. Per veure la relació entre l’augment de potència del 
PDSCH i l’empitjorament dels RS, s’ha optat per simular el paràmetre RSRQ, que 
mesura la qualitat dels RS, i el Throughput. Els resultats, per la configuració de 
reutilització freqüencial de factor 1, ha mostrat que per una millora màxima del 14.75% 
en el Throughput, hi ha un empitjorament màxim del 29.71% en el RSRQ. Pel que es 
dedueix que l’augment de la potència del PDSCH no és la millor opció en la 
configuració utilitzada. 

Desprès d’haver vist els resultats dels 3 experiments, es pot pensar en possibles 
experiments extra que es podrien fer. Un dels quals per exemple seria trobar les 
configuracions òptimes de la tècnica ICIC per la ciutat de Barcelona, que fessin que 
aquesta tècnica donés millors resultats que la reutilització freqüencial de factor 1 com 
seria d’esperar.  

Un segon experiment podria ser comprovar la utilitat del Cell ID en el procés de 
scrambling. Donat que amb el software d’Atoll això no es pot fer. Segons les 
especificacions del 3GPP, el Cell ID s’utilitza en un registre de desplaçament per crear 
una seqüència de scrambling que serveix per mitigar els productes d’intermodulació 
donat que l’electrònica dels terminals, fa servir dispositius no-lineals.  

Un altre experiment relacionat amb l’anterior, seria determinar el nombre òptim de bits 
reservats pel Cell ID en el registre de desplaçament de la seqüència de scrambling donat 
que és un registre de 31 bits i s’utilitza el Cell ID i altres valors com a inicialitzador 
d’aquesta seqüència. 

Un últim experiment podria ser trobar el valor òptim de l’augment de potència del 
PDSCH que maximitzi el Throughput i al mateix temps minimitzi la interferència als 
RS.  
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