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Resum 

Les comunicacions sense fils han evolucionat molt ràpidament durant els últims anys degut 
al creixement exponencial de la capacitat requerida pels usuaris, principalment per la 
introducció dels telèfons intel·ligents (Smartphones). L’ús generalitzat d’aquests 
dispositius ha tingut un impacte directe en les xarxes des del punt de vista tècnic. 
Bàsicament, els operadors de xarxa han hagut d’adoptar nous estàndards, amb velocitats 
de dades molt superiors i planificacions de xarxa diferents, per tal de poder proveir 
cobertura a tots aquests usuaris. Els desplegaments ultra densificats d’estacions base de 
baixa potència, anomenades Small Cells, són la clau per a permetre aquest increment de 
la velocitat sense augmentar el consum degut a la major proximitat entre aquestes cel·les. 
Addicionalment, la reutilització de freqüències permet incrementar la capacitat i l’eficiència 
espectral. Per altra banda, aquestes estratègies han d’afrontar desplegaments no 
planejats que provoquen un increment de la interferència i, per tant, caldrà gestionar 
eficientment la xarxa per tal d’assolir un alt rendiment enfront la flexibilitat, així com els 
problemes d’escalabilitat.  

En aquest projecte investigarem la influència que provoca en les prestacions de la xarxa 
el fet de gestionar els recursos radio de forma centralitzada o distribuïda entre les diferents 
Small cells. En concret, centrarem el nostre estudi en diferents estratègies d’assignació de 
freqüència portadora (Centralitzada/Parcialment Centralitzada/Distribuïda) a cada una 
d’aquestes estacions base. 

Per a realitzar l’anàlisi de cada estratègia, primer s’ha d’establir les relacions de veïnatge, 
que establiran la interferència produïda per cada estació base a les demés.  

Un cop aconseguit aquest resultat, ja sabem quines Small Cells s’interfereixen amb quines 
altres i això és remarcable pel fet que s’ha d’intentar evitar assignar el mateix canal a 
aquestes si volem minimitzar la interferència, que és el nostre objectiu. Altrament, només 
farem que empitjorar la qualitat del servei dels usuaris que estiguin servits per aquesta 
estació base.  

Analitzant els resultats que hem obtingut amb l’aplicació de les diferents estratègies, 
arribem a la conclusió que una gestió centralitzada ha de proporcionar millor rendiment, ja 
que es disposa de tota la informació necessària per prendre les millors decisions, tot i que 
això impliqui un augment de la informació a transmetre (overhead) i del retard al distribuir 
tota aquesta informació al node centralitzat que gestiona l’assignació. De totes formes, 
existeixen situacions en les quals una gestió distribuïda, d’una forma molt més senzilla, 
pot proporcionar unes prestacions comparables a la gestió centralitzada, depenent de com 
es distribueixin les Small Cells al llarg d’una regió i del grau de densificació d’aquestes. 
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Resumen 

Las comunicaciones inalámbricas han evolucionado muy rápidamente durante los últimos 
años debido al crecimiento exponencial de la capacidad requerida por los usuarios, 
principalmente por la introducción de los teléfonos inteligentes (Smartphones). El uso 
generalizado de estos dispositivos ha provocado un impacto en las redes desde el punto 
de vista técnico. Básicamente, los operadores de red han tenido que adoptar nuevos 
estándares, con velocidades de datos muy superiores y planificaciones de red distintas, 
con tal de poder proporcionar cobertura a todos estos usuarios. Los despliegues ultra 
densificados de estaciones base de baja potencia, llamadas Small Cells, son la llave para 
permitir este incremento de la velocidad sin aumentar el consumo debido a la mayor 
cercanía entre estas celdas. Además, el reúso de frecuencias permite incrementar la 
capacidad y la eficiencia espectral. Por otro lado, estas estrategias deben afrontar 
despliegues no planeados, en los cuáles no se tiene en cuenta la interferencia que pueden 
provocar al distribuir los puntos de acceso. Por lo tanto, el mayor desafío recaerá en 
gestionar eficientemente la red para conseguir un alto rendimiento ante la flexibilidad, así 
como la escalabilidad de estos despliegues. 

En este proyecto se investigará la influencia que provoca en las prestaciones de la red el 
hecho de gestionar los recursos radio de forma centralizada o distribuida entre las distintas 
Small Cells. En concreto, centraremos nuestro estudio en distintas estrategias de 
asignación de frecuencia portadora (Centralizada/Parcialmente Centralizada/Distribuida) 
a cada una de estas estaciones base. 

Para realizar el análisis de cada estrategia, primero se debe establecer las relaciones de 
vecindad, que establecerán la interferencia producida por cada estación base hacia las 
demás. 

Una vez conseguido este resultado, ya sabremos qué Small Cells se interfieren con cuales 
otras y eso es destacable por el hecho que se debe intentar evitar la asignación del mismo 
canal a éstas si queremos minimizar la interferencia, que es nuestro objetivo. De otra forma, 
solo empeoraremos la calidad del servicio de aquellos usuarios que estén servidos por 
esta estación base. 

Analizando los resultados que se han obtenido con la aplicación de las distintas 
estrategias, llegamos a la conclusión que una gestión centralizada debe proporcionar un 
mayor rendimiento, debido a que se dispone de toda la información necesaria para tomar 
las mejores decisiones, aunque eso implique un aumento de la información a transmitir 
(overhead) y del retardo al distribuir toda esta información al nodo centralizado que 
gestiona la asignación. De todas formas, existen situaciones en las cuáles una gestión 
distribuida, de una forma mucho más sencilla, puede proporcionar unas prestaciones 
comparables a la gestión centralizada, dependiendo de cómo se distribuyan las Small 
Cells en una región y del grado de densificación de éstas. 
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Abstract 

Wireless communications have evolved quickly in the recent years due to the exponential 
growth of the capacity required by the users, mainly for the introduction of the smartphones. 
The widespread use of these devices has had a direct impact on networks from the 
technical point of view. Basically, network operators have adopted new standards, with 
higher data speed and different network planning, in order to provide coverage for all these 
users. The ultra-densified deployments of low-power base stations, called Small Cells are 
the key to enable this increase in speed without increasing the consumption due to greater 
proximity between these cells. Additionally, the reuse of frequencies allows increasing the 
capacity and spectral efficiency. Moreover, these strategies have to deal with unplanned 
deployments that cause an increase of the interference and therefore the network must be 
efficiently managed to achieve high performance versus flexibility and scalability problems. 
 
This project investigates the influence that has the radio resource management in a 
centralized or distributed way among the various Small cells on the performance of the 
network. In particular, our study will focus on different allocation strategies of carrier 
frequency (Centralized/Partially Centralized/Distributed) to each of these base stations. 
 
For the analysis of each strategy, you must first establish neighbourly relations, which will 
establish the interference produced by each base station to the other. 
 
Once achieved this result, we know which Small Cells interfere with others and that is 
remarkable because you should try to avoid assigning the same channel to these if we 
want to minimize such interference, which is our goal. Otherwise, we will only worsen the 
quality of the service users who are served by this base station. 
 
Analysing the results that we have obtained with the implementation of various strategies, 
we concluded that a centralized management should provide better performance since all 
the necessary information is available to make the best decisions, even if this means an 
increase to the transmitting information (overhead) and the delay in distributing all this 
information to the central node that manages the assignment. However, there are situations 
in which a distributed management, in a very simple way, can provide a performance 
comparable to centralized management, depending on how the Small Cells are distributed 
throughout a region and the degree of densification of them. 
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1. Introducció 

Aquest Treball de Final de Grau s’ha desenvolupat amb l’objectiu principal de diferenciar 
vàries tècniques d’assignació de bandes llicenciades, anomenades canals, a estacions 
base que es troben en una xarxa densificada, com podrien ser xarxes en ubicacions 
urbanes (centres comercials, estadis de futbol...), a partir d’un conjunt de recursos finit que 
haurem de reutilitzar. L’objectiu principal que ens ocupa és, donat un espai geogràfic amb 
una gran densitat d’estacions base i al qual s’hi vol desplegar una xarxa, proporcionar 
servei als usuaris amb la major qualitat possible. Així doncs, estudiarem 3 possibles 
estratègies per tal d’esbrinar quin és el salt qualitatiu entre la gestió centralitzada (que 
proporcionarà millors prestacions, tot i que l’intercanvi d’informació per a la gestió serà 
més complex i si s’hagués de reiniciar l’algoritme això implicaria un major nombre de punts 
d’accés afectats) i la gestió semi-distribuïda o distribuïda que implicaran una gestió sub 
òptima dels resultats a canvi d’execucions més simples i amb menys intercanvi 
d’informació.   

En aquest projecte, ens basarem en 2 avaluacions per a la consecució de les conclusions 
necessàries que dictaminaran la decisió final, que són una avaluació simple en la qual 
intentarem gestionar la interferència basant-nos únicament en la distància que separa a 
les antenes transmissores, i una avaluació completa en la qual, a partir de la gestió de la 
interferència obtinguda al primer anàlisi, s’assignarà el mateix nombre de recursos a cada 
un dels usuaris per tal d’avaluar, en igualtat de condicions, quina quantitat d’aquests 
usuaris aconsegueixen assolir els nivells òptims de qualitat i quants no.  
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2. Estat de l’art 

2.1 Gestió del dimensionat d’un sistema cel·lular  

Per a poder oferir una sèrie de serveis mòbils en una regió geogràfica determinada, els 
operadors que proporcionen servei en aquella regió han de desplegar una xarxa instal·lant 
i posant en funcionament el nombre d’estacions base o cèl·lules necessàries i ubicant-les 
de forma apropiada. Per a dur-ho a terme de forma eficient, s’ha d’efectuar un procés de 
dimensionat del sistema cel·lular, que és l’exercici que han de realitzar els operadors de 
la xarxa mòbil amb l’objectiu de determinar la quantitat apropiada de recursos radio a 
desplegar sobre l’àrea de servei per a absorbir, amb un cert nivell de qualitat, el tràfic que 
generen els usuaris. 

Segons [1], s’entén per un recurs radio el recurs físic necessari per a suportar la 
comunicació entre els usuaris de la xarxa. Lògicament, quant major sigui el tràfic ofert, 
major serà la quantitat de recursos radio que s’hauran de desplegar per a poder 
proporcionar un determinat nivell de qualitat. 

Així doncs, per a poder dur a terme el procés de dimensionat, s’haurà de caracteritzar, per 
una banda, els recursos radio desplegats en funció de com aquests recursos es 
reparteixen entre les diferents cèl·lules i, per altra banda, el tràfic ofert pels usuaris a cada 
cèl·lula. 

En relació amb la caracterització dels recursos radio desplegats, el punt de partida és 
l’espectre total que disposen els diferents operadors que proporcionen servei en aquella 
zona geogràfica on es proposa realitzar el desplegament de la xarxa. Aquest espectre està 
caracteritzat per una banda total BT (Hz). En LTE, s’admeten diferents canalitzacions que 
poden ser menors o iguals que BT, de tal forma que el nombre total de radiocanals que 
disposen els operadors per a proporcionar el servei serà: 

NR = BT / BC 

Considerem que l’àrea on s’ha de proporcionar el servei té una superfície S (km2) en la 
qual se suposa, per simplicitat, que els usuaris estan uniformement distribuïts. Inicialment, 
i també per simplicitat, considerem que el desplegament s’efectua amb cel·les del mateix 
tamany, que es caracteritzen per la seva superfície SC (km2). Per tant, el nombre de cel·les 
desplegades en tota la superfície serà NC = S / SC. 

Un cop efectuat el repartiment apropiat dels NR radiocanals entre les diferents cel·les, 
d’acord amb les estratègies de reutilització de freqüències que seran comentades més 
endavant, a cada cel·la li correspondrà un total de mR radiocanals. Equivalentment, la 
densitat de radiocanals desplegats serà de mR / SC (radiocanals/km2). 

Pel que fa a la caracterització del tràfic ofert a una cèl·lula, el punt de partida és la densitat 
d’usuaris β (usuaris/km2) als quals s’ha d’oferir el servei. Aquest valor ve fixat per la 
densitat de població de la regió a planificar i per la quota de penetració del servei mòbil i 
de l’operador en qüestió que proporciona el servei. A mode d’exemple, si considerem una 
població amb una densitat d’usuaris de 100 usuaris/km2, el 90% dels quals disposen de 
telèfon mòbil, i suposem que el mercat està repartit entre 3 operadors (Vodafone, Movistar 
i Orange) a parts iguals, la densitat d’usuaris a considerar per un d’aquests operadors en 
el procés de dimensionat serà de β = 100 · 0,9 / 3 = 30 usuaris/km2. En funció d’aquesta 
densitat, la caracterització del tràfic vindrà donada per les característiques de cada servei 
en qüestió, és a dir, depenent de si els usuaris usen  un servei que requereixi de una gran 
quantitat de dades o un servei que no en requereixi tanta. 
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La figura 1 [4] il·lustra gràficament el concepte de dimensionat com un procediment que 
ha d’ajustar els recursos radio desplegats al tràfic ofert pels usuaris. A mode genèric, a 
l’efectuar el dimensionat en un cert instant t = 0, els operadors pretenen determinar la 
xarxa que hauran de tenir desplegada en un cert instant futur t1 per a poder absorbir el 
nivell de tràfic previst en aquell moment. Per tant, tal com es mostra a la figura, els 
operadors hauran de basar-se en les previsions de creixement del tràfic al llarg del temps 
per a assegurar que els recursos radio desplegats són suficients per a suportar el tràfic 
ofert en t1. 

 

Figura 1. Concepte de dimensionat d’una xarxa cel·lular [4] 

2.2 Evolució dels sistemes de comunicacions mòbils [2] 

A principis dels anys 80 van aparèixer els primers sistemes de comunicacions mòbils 
analògics (1G) al món. Cada país desenvolupava el seu propi sistema i els telèfons mòbils 
funcionaven únicament al país on s’havien comprat. Aquest fet era així, segons [2], degut 
a que les diferents tecnologies dels països impedien el funcionament d’aquests dispositius 
en altres regions que no fossin les pròpies on s’havien comprat. 

L’any 1982, un consorci de països europeus va crear el Grup Spécial Mobile (GSM) per tal 
de desenvolupar una tecnologia cel·lular que proveís un servei comú de telefonia mòbil a 
Europa. Des dels seus inicis, el GSM tenia la idea que el nou estàndard havia d’utilitzar la 
tecnologia digital enlloc de l’analògica comentada als sistemes anteriors. El GSM havia de 
decidir entre una solució de banda ampla (broadband) o banda estreta (narrowband) i els 
models de transmissió o divisió de les freqüències. És per això que es van efectuar vàries 
proves de camp per tal de decidir entre les solucions mencionades. Finalment, es va 
escollir la solució narrowband TDMA (Time Division Multiple Access) combinada amb 
FDMA. La primera fase de la xarxa GSM va ser llançada l’any 1991 cobrint les principals 
ciutats europees i mica en mica se’n van incorporar d’altres. L’any 1995, la segona fase 
de la xarxa va incorporar l’enviament de dades, de missatges curts (SMS) i fax. El sistema 
va obtenir una gran acollida i va anar expandint-se per varis països del món. Es va fer 
evident que GSM seria una tecnologia global, tal i com ho van demostrar el canvi de 
significat de les sigles de Grup Spécial Mobile (GSM) a Global System for Mobile 
communications (2G). 

La principal característica del 2G és la capacitat de transmetre dades, addicionalment a 
transmetre veu, a una velocitat de 9.6 Kbit/s. 
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Les freqüències que va començar utilitzant el sistema GSM eren les de la banda de 900 
MHz amb un duplexat FDD i amb una tècnica d’accés FDMA combinada amb TDMA per 
a dividir els canals de 200 KHz en 8 ranures temporals. GSM utilitza la modulació GMSK 
(Gaussian Minimum Shift Keying). 

El sistema GSM va anar evolucionant i l’any 2001 es va implantar el sistema General 
Packet Radio System (GPRS) que va ser denominat com la generació 2.5G. Aquest 
sistema està dissenyat per tal de fer ús d’internet al dispositiu mòbil i els seus serveis 
derivats com ho són escriure i rebre correus electrònics, transferències de dades per FTP 
(File Transfer Protocol – protocol de transferència d’arxius entre sistemes connectats a 
una xarxa) i serveis WAP (Wireless Application Protocol). La tecnologia de GPRS utilitza 
també la modulació GMSK, com hem comentat amb GSM. 

Tot i que a l’estàndard GPRS hi consta que la màxima velocitat que pot assolir és de 21.4 
kbps, aquesta velocitat en una xarxa comercial no és possible degut a que el desplegament 
de la xarxa GPRS es va fer utilitzant la xarxa d’accés de GSM, de tal forma que GSM i 
GPRS comparteixen elements, i per tant, ambdues xarxes estan sobreposades. 

El sistema GPRS va anar evolucionant al sistema Enhanced Data rates for Global 
Evolution (EDGE). Aquest sistema se’l considera com una tecnologia de generació 2.75G 
que va aparèixer per primera vegada l’any 2003. El sistema EDGE és una altra tecnologia 
desenvolupada de les xarxes GSM, que permet fins velocitats de dades de 384 Kbit/s. A 
més a més, una de les novetats d’aquest sistema va ser el que es denomina com Link 
Adaptation, que es tracta d’un mecanisme que permet el canvi d’esquemes de modulació 
i codificació en funció de l’enllaç, aconseguint d’aquesta forma la millor velocitat en funció 
de la situació de l’usuari. 

Aquestes velocitats permeten suportar una gama més àmplia de serveis, principalment 
l’accés a Internet, transmissió de grans volums d’informació, àudio i vídeo. Es tracta d’una 
tecnologia que millora l’ample de banda de la transmissió de GSM i GPRS. 

A partir d'aquí passarem a parlar de la següent generació de telefonia mòbil, la tercera 
generació (3G). 

Els sistemes 3G van aparèixer amb el sistema Universal Mobile Telecommunications 
System (UMTS), també anomenat W-CDMA. El sistema UMTS, a més a més de ser una 
millora del sistema EDGE, va evolucionar per tal de poder integrar tots els serveis oferts 
per les diferents tecnologies i xarxes de la segona generació que van aportar capacitats 
multimèdia, accés a Internet, transmetre àudio i vídeo a temps real o les anomenades 
videoconferències. La velocitat que ens ofereix el UMTS és com a màxim de 2 Mbit/s i 
utilitza la modulació QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). 

Un dels principals avantatges que presenta UMTS enfront la segona generació 2G és la 
capacitat de suportar majors velocitats de transmissió de dades. El pas del 2G al 3G 
significa, a més a més del canvi de terminal, el canvi del comerç electrònic, degut a que el 
3G és molt beneficiós pels comerciants. 

Posteriorment va aparèixer la tecnologia High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) i 
la tecnologia High Speed Uplink Packet Access (HSUPA), conegudes de forma conjunta 
com a High Speed Packet Access (HSPA), com a millora de la tecnologia UMTS. Aquesta 
és l’evolució de la tercera generació (3G) de tecnologia mòbil, anomenada 3.5G i es 
considera, de moment, com l’antecessor de la quarta generació (4G). El sistema HSPA 
consisteix en una tecnologia que millora significativament la capacitat màxima de 
transferència d’informació fins a assolir velocitats de 14.4 Mbit/s. És totalment compatible 
amb totes les aplicacions en multimèdia desenvolupades per UMTS. A més a més, permet 
que la xarxa sigui utilitzada simultàniament per un nombre major d’usuaris. HSDPA 
proveeix fins a 3 cops més capacitat que UMTS. En quant a les aplicacions a temps real 
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com poden ser la videoconferència i els jocs entre múltiples jugadors, s’ofereix millors 
temps de resposta al millorar l’ample de banda i retallar la demora en la propagació i en la 
transmissió dels paquets dins de la xarxa. 

Finalment, passarem a parlar de LTE. L’any 2008, la International Telecommunication 
Union (ITU) va anomenar la IMT-Advanced com un conjunt de requeriments tècnics per tal 
de millorar la caracterització de la següent generació candidata que aparegués en un futur. 
En aquesta direcció, el Third Generation Partnership Project (3GPP) va enfocar la 
investigació i estandardització de les tecnologies emergents del sector que estaven en línia 
amb el IMT-Advanced i les va anomenar Long Term Evolution (LTE) i LTE-Advanced (LTE-
A). Les tècniques clau que van portar a que LTE i LTE-A fossin d’una generació superior 
a les tecnologies 3G van ser l’ús eficient del Orthogonal Frequency Division Multiple 
Access (OFDMA) combinat amb antenes Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) tant a les 
transmissions de pujada (Uplink) com a les de baixada (Downlink). 

Les millores de LTE-A enfront LTE són l’increment de la capacitat i l’eficiència espectral 
de la xarxa així com l’eficiència energètica i la reducció de costos per part de l’operador de 
la xarxa. 

 

 

Figura 2. Evolució tecnologies sistemes cel·lulars mòbils [14] 

La figura 2 [14] mostra l’evolució fins a arribar a la tecnologia LTE. Per a l’aparició d’una 
nova generació mòbil, un dels requeriments que generalment es considera per a la 
diferenciació entre generacions, és el de donar un salt d’escala en les velocitats de, com 
a mínim, 10 cops majors a les de l’anterior generació. Aquest fet, però, no s’acompleix en 
el cas de LTE, ja que proporciona velocitats màximes de 100 Mbps quan aquestes haurien 
de ser les mínimes. Aquest és un dels motius pel qual, fora de l’àmbit comercial, se’l 
considera 3.9G. No obstant, LTE proporciona grans prestacions de velocitat a l’usuari 
gràcies a l’ús de la tecnologia MIMO i l’ús de canalitzacions majors i, a més a més, es 
tracta de la primera tecnologia en la que s’elimina l’ús de commutació de circuits, 
funcionant únicament amb commutació de paquets. 

Una característica essencial de LTE és l’alta flexibilitat que ofereix en la gestió de l’espectre 
radioelèctric. L’espectre radioelèctric [4] són els rangs freqüencials que un operador 
concret pot utilitzar per donar un cert servei mòbil. La capacitat d’una xarxa pot augmentar 
de manera directament proporcional amb l’augment de l’espectre radioelèctric que es 
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Banda LTE Banda per UL Banda per DL Tipus de duplexat 

1 1920 MHz       -       1980 MHz 2110 MHz       -        2170 MHz FDD

2 1850 MHz       -       1910 MHz 1930 MHz       -        1990 MHz FDD

3 1710 MHz       -       1785 MHz 1805 MHz       -        1880 MHz FDD

4 1710 MHz       -       1755 MHz 2110 MHz       -        2155 MHz FDD

5 824 MHz       -       849 MHz 869 MHz       -        894 MHz FDD

6 830 MHz       -       840 MHz 875 MHz       -        885 MHz FDD

7 2500 MHz       -       2570 MHz 2620 MHz       -        2690 MHz FDD

8 880 MHz       -       915 MHz 925 MHz       -        960 MHz FDD

9 1749.9 MHz      -       1784.9 MHz 1844.9 MHz     -       1879.9 MHz FDD

10 1710 MHz       -       1770 MHz 2110 MHz      -        2170 MHz FDD

11 1427.9 MHz     -      1452.9 MHz 1475.9 MHz     -       1500.9 MHz FDD

12 698 MHz      -       716 MHz 728 MHz      -       746 MHz FDD

13 777 MHz      -       787 MHz 746 MHz      -       756 MHz FDD

14 788 MHz       -       798 MHz 758 MHz      -       768 MHz FDD

17 704 MHz       -       716 MHz 734 MHz      -       746 MHz FDD

33 1900 MHz       -       1920 MHz 1900 MHz      -       1920 MHz TDD

34 2010 MHz       -       2025 MHz 2010 MHz      -       2025 MHz TDD

35 1850 MHz      -       1910 MHz 1850 MHz      -       1910 MHz TDD

36 1930 MHz      -       1990 MHz 1930 MHz      -       1990 MHz TDD

37 1910 MHz      -       1930 MHz 1910 MHz      -       1930 MHz TDD

38 2570 MHz      -       2620 MHz 2570 MHz      -       2620 MHz TDD

39 1880 MHz      -       1920 MHz 1880 MHz      -       1920 MHz TDD

40 2300 MHz     -       2400 MHz 2300 MHz      -       2400 MHz TDD

disposi, ja que la quantitat de recursos radio que es destinin a les diferents cel·les de la 
xarxa desplegada vindrà determinat per la quantitat d’espectre radioelèctric que estiguem 
usant. Desgraciadament, l’assignació d’espectre resulta ser un procés altament complex 
que, a més a més, porta associats uns procediments regulatoris i administratius que es 
dilaten al llarg de varis anys.   

Aquest procés d’assignació consisteix en procediments administratius de concessió de 
llicències, que suposa la disposició per a cada un dels operadors, durant un cert període 
temporal, d’una certa porció d’aquest espectre radioelèctric per a poder assignar recursos 
radio a les xarxes desplegades a les quals hi tingui accés. La figura 3 [4] mostra el resultat 
d’aquest procés, en el qual un operador concret disposa d’una certa banda total (BT), 
subdividida en NR radio canals, d’acord amb una canalització determinada (Bc), que en el 
cas de LTE són 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz i 20 MHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ubicació al domini freqüencial de 3GPP [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Bandes LTE i tipus de duplexat associat 
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LTE té el gran avantatge de tenir una alta flexibilitat que ofereix en la gestió de l’espectre 
radioelèctric. D’aquesta forma s’aprofita al màxim l’espectre, que és un recurs radio escàs 
i molt valuós si es té en compte el cost de les llicències d’adjudicació i, per tant, el seu ús 
flexible i eficient és imprescindible per a oferir el millor servei per a tots els usuaris. La 
interfície radio de LTE ofereix una excel·lent capacitat d’adaptació en aspectes relatius a 
la gestió de l’espectre com la definició de les bandes d’operació, la flexibilitat en l’ample 
de banda usat, o l’assignació dinàmica de l’espectre entre cel·les. 

La interfície radio LTE actua de la mateixa forma independentment de la banda on es 
realitzi el desplegament i, en principi, es pot desplegar a les bandes ja identificades com 
en d’altres noves que poden aparèixer en un futur, degut al desplegament gradual de LTE 
en bandes assignades prèviament a altres sistemes, a mesura que, amb el pas del temps, 
decreixi el tràfic cursat sobre aquests. 

La figura 4 mostra una llista de totes les bandes LTE, que poden ser aparellades (FDD) en 
les que una mateixa banda està associada a dues freqüències diferents, una utilitzada per 
a l'enllaç de pujada (UL) i una utilitzada per a l'enllaç de baixada (DL), o no aparellades 
(TDD) en les que l'enllaç de pujada i baixada comparteixen la mateixa freqüència.  

L'anterior distinció de bandes de LTE es deu als diferents modes de funcionament de les 
xarxes que usen aquest estàndard. La distinció entre aquests dos tipus es deu, segons [6], 
al tipus d'escenaris en els quals l'ús d'un tipus de duplexat concret comporta un gran 
avantatge respecte l'altre, majorment degut a si el tràfic de dades és balancejat o no. 

Finalment, un altre aspecte referent a les tècniques clau mencionades anteriorment és el 
fet que les estratègies de desplegament d’aquesta nova generació (i també de les 
anteriors) inclouen xarxes heterogènies, que seran explicades a l’apartat 2.6 com a 
introducció al escenari al qual introduirem el plantejament de desenvolupament del nostre 
projecte. 

2.3 Xarxa d’Accés Evolucionada del sistema LTE: E-UTRAN 

2.3.1 Arquitectura de E-UTRAN 

L’arquitectura de la xarxa d’accés del sistema LTE, anomenada E-UTRAN, es composa 
d’una única entitat lògica que integra tota la funcionalitat de la xarxa d’accés, anomenada 
evolved NodeB (eNB). Aquesta entitat, que al llarg de la memòria també serà anomenada 
punt d’accés o, simplement estació base, constitueix l’estació base de E-UTRAN. La 
principal diferència que trobem amb les xarxes d’accés de GSM i UMTS és que la pròpia 
estació base de E-UTRAN engloba la funcionalitat de les estacions base i els equips 
controladors d’aquests estàndards anteriors a LTE que acabem de mencionar [4]. Les 
següents figures il·lustren els diferents components que formen aquesta xarxa d’accés que, 
com es pot observar, inclou la interfície que enllaça amb la xarxa troncal EPC (S1), la 
interfície que permet la comunicació entre eNB (X2) i la interfície que enllaça amb els 
diferents terminals mòbils connectats a la xarxa (E-UTRAN Uu). 

Ens interessa la introducció de l’arquitectura de LTE pel fet de destacar en quines 
interfícies intervenen les estratègies plantejades. 
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Figura 5. Evolved Packet System (EPS) LTE [4] 

2.3.1.1 Interfície eNB  eNB: X2 

La interfície X2 proporciona un servei de transferència de dades d’usuari entre eNB’s. La 
transferència de dades d’usuari entre eNB’s es realitza, segons [4], durant els 
procediments de transferència de dades (handover) pels quals requereix una transmissió 
dels paquets d’usuari emmagatzemats del eNB antic al eNB que es connectarà. Mitjançant 
aquesta interfície, també es transfereix informació relacionada amb l’estat de càrrega dels 
eNB per tal de dur a terme funcions de gestió dels recursos radio. De fet, aquesta és la 
funció que s’intenta dur a terme mitjançant les estratègies distribuïdes d’assignació de 
recursos radio, com la que s’ha implementat en aquest projecte. 

2.3.1.2 Interfície eNB  EPC: S1 

La interfície S1 s'encarrega, segons [4], de proporcionar a la xarxa troncal, concretament 
a la Evolved Packet Core (EPC), els mecanismes necessaris per a la gestió de l'accés dels 
terminals mòbils a través de la xarxa d'accés E-UTRAN. Aquesta interfície està formada 
per dues interfícies que difereixen en el tipus de suport que proporcionen. D'aquesta forma, 
la interfície S1-MME s'encarrega de suportar el pla de control i la interfície S1-U el pla 
d'usuari. El pla d'usuari d'una interfície es refereix als protocols usats per a l'enviament de 
tràfic d'usuari a través d'aquesta interfície i el pla de control fa referència als protocols que 
suporten les funcions i procediments necessaris per a gestionar l'operació d'aquesta 
interfície, com per exemple la configuració d'un eNB.  

Mitjançant aquesta interfície, les estratègies centralitzades d’assignació de recursos radio 
permetran que es pugui transmetre tota la informació cap a l’entitat lògica centralitzada, 
que serà l’encarregada de gestionar l’assignació de recursos radio a cada estació base.  

2.3.1.3 Interfície Radio: E-UTRAN Uu 

La interfície E-UTRAN Uu, també denominada interfície radio LTE [4], permet la 
transferència d'informació (tràfic i senyalització) pel canal radio entre els eNB de E-UTRAN 
i els terminals dels usuaris un cop, gràcies a les estratègies de gestió de recursos radio 
escollida, s’hagin assignat la quantitat de recursos a cada una de les estacions base de la 
xarxa. 
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Figura 6. Xarxa d’accés E-UTRAN LTE [4] 

2.4 Tecnologies de nivell físic 

En aquest apartat es presenten els fonaments de les tecnologies de nivell físic que s'usen 
al sistema LTE i que permeten assolir majors nivells de capacitat i eficiència en l'ús dels 
recursos radio que els sistemes predecessors. En aquest apartat es descriuran les 
tècniques d'accés múltiple, tant per a l'enllaç descendent (OFDMA) com per a l’ascendent 
(SC-FDMA). És important destacar que, enfront al problema plantejat, les tècniques  de 
nivell físic que ens interessen són les de l’enllaç descendent (OFDMA), ja que el que volem 
és optimitzar la gestió dels recursos radio a cada una de les estacions base per a que 
aquestes puguin servir amb millor rendiment als seus usuaris. 

2.4.1 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) 

La tècnica d'accés múltiple OFDMA utilitzada a l'enllaç descendent del sistema LTE 
consisteix [4] en multiplexar un conjunt de símbols sobre un conjunt de subportadores. 
Gràcies a les propietats d'ortogonalitat d'aquestes subportadores, es poden transmetre 
simultàniament tots els símbols dels diferents usuaris mantenint la capacitat de separació 
d'aquests en recepció. Per tant, la característica fonamental de OFDM és la de poder usar 
K subportadores que presenten la propietat de ser ortogonals. (Tots els usuaris que usin 
el mateix canal no es podran interferir entre ells gràcies a la tècnica d'accés OFDM que 
usen → No hi ha interferència dins de la mateixa cel·la (intra-cell) a LTE). 

2.4.1.2 OFDMA com a tècnica d'accés múltiple per a l'enllaç descendent 

La tècnica d'accés múltiple OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), 
utilitzada a l'enllaç descendent de LTE [4], sorgeix de forma natural a partir de la modulació 
OFDM presentada a l'apartat 2.4.1 considerant que els diferents símbols modulats sobre 
les subportadores pertanyen a diferents usuaris. D'aquesta forma, es poden realitzar 
diferents transmissions simultànies alhora corresponents a diferents fluxos d'informació al 
viatjar en subportadores diferents. 

L'accés múltiple s'assoleix dividint el conjunt total de subportadores disponible en diferents 
grups en funció de la necessitat de cada un dels usuaris. El sistema es re-alimenta amb 
les condicions del canal en cada moment, adaptant el nombre de subportadores 
assignades a cada usuari en funció de la velocitat requerida i de les condicions del canal 
per cada un d'ells (esvaïments…). 
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L'ús de la tècnica d'accés múltiple OFDMA comporta els següents avantatges [4]: 

 Diversitat multiusuari. 

 Diversitat freqüencial. 

 Sistema robust enfront la propagació multicamí. 

 Flexibilitat en la banda assignada. 

 Elevat grau de granularitat en els recursos assignables. 

 Elevat grau d'utilització de la banda assignada. 

2.4.1.3 Paràmetres OFDMA usats per LTE 

Per tal d'introduir els conceptes esmentats anteriorment per a la tècnica d'accés OFDMA, 
a continuació es presenten els paràmetres definits dins del context de l'enllaç descendent 
del sistema LTE [4]. 

La separació definida entre subportadores és de Δf=15 kHz. 

Les subportadores s'agrupen en blocs de 12 subportadores consecutives, amb un ample 
de banda total resultant de 12Δf=180 kHz, constituint cada un d'aquests blocs el mínim 
element d'informació que pot ser assignat pel eNB a un terminal mòbil, anomenat PRB 
(Physical Resource Block). Dins de cada un d'aquests blocs es transmeten 6 o 7 símbols 
OFDMA, depenent de la longitud del prefix cíclic usada. 

Les portadores LTE estan formades per grups de NS=12NB+1 subportadores, on NB  és el 
nombre de PRB utilitzats. En la darrera expressió, cal tenir en compte que la subportadora 
central de la banda usada (DC) no s'utilitza per a transmetre informació, sinó que s'utilitza 
per a facilitar els mecanismes d'ajustament i sincronització en freqüència del receptor. 

La flexibilitat en l'ample de banda ocupat ve donada per el nombre de PRB utilitzats, tal 
com es pot observar a la figura 7, que pot prendre aquests valors, corresponents a 
amplades de banda de transmissió de BW=(12NB+1)Δf={1.095, 2.715, 4.515, 9.015, 
13.515, 18.015} MHz. Tal com es pot observar, aquests valors obtinguts són més petits 
que el valor nominal de l'ample de banda de les diferents canalitzacions. Això és així degut 
a que cal afegir bandes de guarda per reduir les emissions fora del canal concret. 

 

Canalització (MHz) 1.4 3 5 10 15 20 

Nombre de PRB’s 6 15 25 50 75 100 

Figura 7. Nombre de PRB en funció de la canalització usada 

2.5 Gestió de Recursos Radio i de l’Espectre Radioelèctric 

La capa física de la interfície radio del sistema LTE es basa en la utilització de tècniques 
d’accés múltiple OFDMA a l’enllaç descendent i SC-FDMA a l’enllaç ascendent, tal i com 
menciona [4] a l’apartat 2.4. En ambdós casos, la separació entre subportadores és fixa i 
igual a 15 kHz. 

2.5.1 Gestió dels recursos Radio 

La gestió de recursos radio s’encarrega, per una banda, de racionalitzar l’ús dels recursos 
radio, en el nostre cas que ens ocupa, com a freqüències, ja que treballem amb OFDMA 
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com a tècnica d’accés múltiple, tal com hem comentat en l’apartat anterior. D’aquesta 
forma hem de gestionar els recursos per tal que es permeti l’accés al major nombre 
d’usuaris possible. Per altra banda, s’encarrega de garantir uns determinats nivells mínims 
de qualitat de servei (QoS). Aquesta tasca no és trivial, ja que l’ús eficient dels recursos, 
la maximització de la capacitat i l’assoliment de la qualitat de servei solen anar en 
direccions oposades. És per això que la gestió de recursos radio no és una funció única, 
sinó que es composa de varies funcions que s’encarreguen de gestionar diferents 
aspectes de la interfície radio que permeten en conjunt, la consecució dels diferents 
objectius. Aquestes funcions són les següents: 

 Control d’admissió radio 
La funció de control d’admissió radio s’encarrega de gestionar l’accés al sistema de 
noves peticions de servei de forma que, en cas d’acceptació, es mantingui la qualitat 
del servei (QoS) dels serveis portadors radio ja establerts. 

 Control de serveis portadors radio 
El control de serveis portadors radio s’encarrega de l’establiment i l’alliberament dels 
serveis portadors radio. 

 Scheduling de paquets 
La funcionalitat de scheduling de paquets s’encarrega, cel·la a cel·la, d’assignar de 
forma dinàmica recursos radio als usuaris per a que aquests puguin realitzar les seves 
transmissions de forma ordenada a través de la interfície d’accés radio LTE. El 
scheduling comporta vàries subtasques com decidir, quins usuaris transmetran, en 
quins recursos de la interfície radio, i amb quin format de modulació i codificació. 
L’esquema d’accés radio de LTE proporciona ortogonalitat entre els usuaris d’una 
mateixa cel·la, tant en l’enllaç ascendent com descendent. En general, i per aquest 
motiu, les prestacions de LTE en termes d’eficiència espectral i tasses de transmissió 
de pic estan més limitades per les interferències provinents de cel·les veïnes en 
comparació amb el que succeïa a les tecnologies de tercera generació (3G), tal i com 
explicarem a continuació. 
 

 Inter-cell Interference Coordination (ICIC) 
Com acabem d’enunciar, el scheduling de paquets assegurarà la ortogonalitat entre 
les transmissions dels usuaris d’una mateixa cel·la, és a dir, no hi haurà interferència 
dins d’una cel·la (intra-cell interference). D’altra banda, no s’assegurarà l’ortogonalitat 
entre usuaris de diferents cel·les, que els haurem de coordinar per tal de reduir la 
interferència entre cel·les  (Inter-Cell Interference) mitjançant la coordinació dels 
schedulers en cel·les adjacents. Per tal que això sigui possible, els eNB’s s’han de 
poder coordinar d’alguna forma, i això és possible, tot i que es troba en vies de 
desenvolupament, gràcies a la interfície X2, tal com hem pogut veure a l’apartat 2.3.1.1. 
i podem veure il·lustrat [4] a la figura 8, mitjançant una de les tècniques integrades en 
el grup de funcions del scheduler que permet la coordinació d’interferències entre 
cel·les (ICIC), amb la qual es controla el nivell d’interferència que reben els usuaris als 
extrems de les cel·les per a millorar els paràmetres de QoS. 
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Figura 8. Indicadors d’interferència proactius i reactius de LTE [4] 

La tècnica ICIC implicarà aplicar certes restriccions en les funcions de scheduling al 
domini de la freqüència, tant per a l’enllaç ascendent com descendent, configurant de 
forma diferent els esquemes de reutilització de freqüències per a l’interior i exterior de 
les cel·les, tal i com descriurem a continuació i que es pot veure a la figura 9 [4]. 
En aquesta figura es mostra les diverses possibilitats que s’han plantejat fins al moment. 
Per una banda s’il·lustra la reutilització 1 (FRF1), on tots els PRB estan disponibles a 
totes les cel·les. A l’altre extrem està la reutilització 3 (FRF3), on els PRB es divideixen 
en 3 grups que s’assignen a agrupacions de 3 cel·les. Aquest esquema és molt útil en 
situacions on interessa reduir la interferència intercel·lular, encara que es redueix 
dràsticament la capacitat potencial de la cel·la al disposar de menys ample de banda 
d’assignació per cel·la, i per tant, de menys PRB per cel·la. En aquest cas no es podria 
garantir sempre la qualitat de servei de les connexions establertes. Com a solució Inter 
mitja, es proposen un parell d’estratègies denominades Partial Reuse (PR) i Soft-
frequency Reuse (SR). Tal com es pot observar a la figura 9 [4], aquestes estratègies 
combinen les reutilitzacions mencionades anteriorment (FR1 i FRF3), de forma que per 
als usuaris propers a la eNB s’usa la estratègia FRF1 (tots amb el mateix canal) i per 
als usuaris als extrems de la cel·la s’usa la estratègia FRF3 (diferents canals a les 
diferents cel·les del clúster). Cal notar que l’estratègia SR estableix nivells de potència 
Inter mitjos per PRB, i que tots els PRB estan disponibles a cada cel·la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Possibles esquemes de reutilització de freqüències en LTE implementats a través d’una estratègia 
ICIC [4] 
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 Control de mobilitat  
L’objectiu principal de les estratègies de control de la mobilitat és assegurar que els 
terminals es troben en tot moment en les millors condicions per a comunicar-se amb el 
sistema, en base a criteris de qualitat de la senyal rebuda. 

 Balanceig de càrrega 
El balanceig de càrrega és un mecanisme que actualment es comença a considerar i 
que s’encarrega de gestionar distribucions no uniformes de la càrrega de tràfic entre 
cel·les amb l’objectiu d’ajustar la demanda de recursos radio a la disponibilitat dels 
mateixos. 

 Control de potència 
L’objectiu del control de potència és gestionar adequadament la potència de 
transmissió, tant del eNB com del terminal mòbil, de forma que s’asseguri una correcta 
recepció de la senyal des de tots els punts de la zona de cobertura d’un eNB. 

2.5.1.1 Gestió Centralitzada dels Recursos Radio  

La gestió centralitzada dels recursos radio en un desplegament multi cel·la és realitzada 
mitjançant una optimització global de totes les cel·les gràcies a una entitat centralitzada 
de gestió de recursos radio [5]. 

Múltiples eNB’s de cada una de les cel·les envien la informació necessària a l’entitat central 
(com la informació d’estat de canal (CSI) dels usuaris, els pesos de qualitat de servei 
requerida (QoS), rendiments, etc.). Aleshores l’entitat central compara tota la informació 
rebuda i la usa per a determinar l’assignació òptima dels recursos radio per a totes les 
cel·les o determinar únicament un patró de coordinació (tal com un patró de desconnexió 
on a les cel·les seleccionades se’ls hi impedeix transmetre recursos), on els planificadors 
locals de cada cel·la realitzen l’actual assignació dels recursos dins d’aquella cèl·lula 
subjecte al patró ordenat. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Gestió Centralitzada de Recursos Radio Multi Cel·la. 

2.5.1.2 Gestió Descentralitzada dels Recursos Radio 

La gestió descentralitzada dels recursos radio en un escenari multi-cel·la acompleix la 
mateixa optimització a través de múltiples cel·les sense la necessitat de la incorporació de 
cap entitat central que gestioni l’assignació de canals a cada una de les cel·les. En 
comptes d’això [5], les estacions base tenen la capacitat d’intercanviar i processar la 
informació necessària entre elles, tot i que, l’intercanvi d’aquesta informació global, com 
per exemple la informació d’estat de canal (CSI) de tots els usuaris, no seria eficient 
retransmetre-la de node a node. En canvi, amb un algoritme descentralitzat apropiadament 
dissenyat, cada estació base té únicament accés a la informació de l’estat de canal (CSI) 
dels terminals mòbils del seu propi radi de cobertura i els utilitza per proporcionar a les 
estacions base veïnes informació reduïda que normalment consisteix en una o més 
mètriques definides apropiadament. 

Assignació 

Informació d’estat 

Optimització 

conjunta multi 

cel·la 



  

23 
 

Aquestes mètriques són típicament mètriques per cel·la que són una representació 
destil·lada de la situació de la cèl·lula en global. Cada estació base aleshores realitza una 
decisió local basant-se en la informació que té (CSI’s dels propis usuaris, les mètriques 
mantingudes pel propi planificador i les mètriques que rep provinent dels nodes 
cooperatius). En alguns algoritmes distribuïts, els nodes poden aleshores comunicar les 
seves decisions locals als nodes seleccionats i, per tant, permeten una mínima coordinació 
entre ells. 

La realització de les estratègies descentralitzades resultarà satisfactòria si: 

- S’extreuen les mètriques adequades dels schedulers de cada cel·la i s’intercanvien 
correctament amb les altres cel·les. 

- S’elabora una presa de decisions adequada, en base a aquestes mètriques.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Gestió Descentralitzada de Recursos Radio Multi Cel·la. 

2.5.1.3 Comparació entre les Estratègies Centralitzada i Descentralitzada  

L’assignació Descentralitzada dels recursos radio té varis avantatges respecte 
l’enfocament Centralitzat, tot i que aquests avantatges no serveixen per a oferir una millor 
qualitat del servei de forma global. Aquests avantatges inclouen [5] la paral·lelització 
inherent en el càlcul en l’enfocament descentralitzat (evitant la necessitat d’un element de 
processament centralitzat d’alta capacitat) i la robustesa degut a que no hi ha un únic punt 
de caiguda del sistema. A més, atès que la interferència causada per una cèl·lula 
normalment afecta només a les cèl·lules veïnes, la coordinació per superar la interferència 
típicament només requereix de coordinació local, i els enfocaments descentralitzats estan 
especialment adaptats a aquest tipus de problemes de coordinació local. L'enfocament 
descentralitzat també encaixa de forma natural amb els mecanismes existents, com 
l’equilibri de mobilitat de la càrrega (MLB) i la millora de la Coordinació de les Interferències 
Inter-Cell (ICIC) pels quals 3GPP ja ha adoptat un enfocament distribuït [5].  

2.6 Xarxes Heterogènies 

La convivència de xarxes d’accés radio de diferents tecnologies constitueix una 
característica inherent a la pròpia evolució dels sistemes de comunicacions mòbils. 
L’adopció de noves tecnologies radio poques vegades representa un procés disruptiu sinó 
que resulta habitual que diferents solucions formin part d’una mateixa infraestructura de 
xarxa. Els motius són clars [4]: la introducció de noves tecnologies, o millores substancials 
en les tecnologies existents, requereix d’un important esforç econòmic per al seu 
desplegament alhora que resulta necessari rendibilitzar al màxim les inversions realitzades 
en la infraestructura existent. La pròpia evolució i millora dels sistemes de comunicacions, 
juntament amb la utilització de les tecnologies més adequades en cada entorn d’operació, 
condueix a la coexistència de diferents tecnologies radio en els sistemes de comunicacions 

Cel·la 1 Cel·la 2 Cel·la 3 

 Presa decisions Scheduler Scheduler Presa decisions Presa decisions Scheduler 

Mètrica Mètrica Mètrica 

Intercanvi de mètriques 
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mòbils. Les xarxes de comunicacions resultants on s’utilitzen diferents tecnologies radio 
per a la provisió dels serveis es coneixen com xarxes heterogènies. 

2.6.1 Tipus de cel·les presents a les xarxes heterogènies 

Mentre que els desplegaments de xarxes cel·lulars convencionals es basen en una 
distribució totalment planejada de les estacions base, les xarxes heterogènies, segons [8], 
apunten a un increment de la fiabilitat i la velocitat de dades mitjançant el desplegament 
de nous punts d’accés (estacions base) en ubicacions densament poblades d’usuaris o de 
certa dificultat d’accés a una bona cobertura d’una forma no planejada i només en funció 
de la demanda exigida en cada regió concreta. Aquest fet comporta que els punts d’accés 
puguin interferir amb d’altres basant-se en la ubicació on s’hi trobin o la potència amb la 
qual transmetin depenent de la necessitat requerida en un punt concret, fent que el major 
desafiament que provoqui el desplegament d’aquest tipus de xarxes sigui mitigar la 
interferència entre usuaris. 

Presentarem als subapartats següents els diferents tipus de cel·les que poden estar 
presents en una xarxa heterogènia, il·lustrada a la figura 12 [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Exemple de xarxa heterogènia aplicable a LTE [8] 

2.6.1.1 Macro Cells 

Les Macro Cells, segons [8], cèl·lules de gran tamany, són punts d’accés radio d’alta 
potència que ofereixen radis de cobertura que poden ser de l’ordre de varis centenars de 
metres a les zones urbanes o d’alguns quilòmetres a les zones rurals. Habitualment es 
troben ubicades en màstils elevats, per sobre dels edificis existents. 

2.6.1.2 Small Cells 

Les Small Cells, petites estacions base cel·lulars o cel·les petites, són [8] punts d’accés 
radio de baixa potència que milloren la cobertura de les xarxes mòbils, amb l’objectiu  
d’augmentar la capacitat i el tràfic de la xarxa de retorn a un menor cost. Al emetre amb 
menys potència es redueixen les interferències entre cel·les properes, alhora que 
s’augmenta la qualitat de la senyal i, això comporta, un menor consum de les bateries. Les 
Small Cells engloben un conjunt de cel·les que també es poden trobar en desplegaments 
de xarxes heterogènies, com són les Femto Cells, Pico Cells o Micro Cells que es 
diferencien principalment pel seu radi de cobertura, per la potència a la qual transmeten i 
pel nombre d’usuaris les quals són capaces de proporcionar servei. 
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2.6.2 Com complementen les Small Cells a les xarxes heterogènies 

Tot i que s’ha demostrat que les macro cel·les són rentables a la majoria dels escenaris, 
complir la demanda de banda ampla mòbil és cada cop més desafiant en determinats 
escenaris, tals com [8]: 

- Punts d’accés en exteriors amplis, com poden ser places de ciutats i carrers 
comercials amb gran demanda de tràfic i una macro xarxa que ja és densa 
actualment, amb una interferència alta. 

- Punts d’accés en interiors i aïllats, als quals es difícil que la Macro xarxa pugui oferir 
un bon rendiment. 

- Punts d’accés en interiors amplis, com centres comercials, aeroports i estacions de 
tren, on les demandes de mobilitat i interferència són altes. 

- Punts d’accés localitzats en interiors o ubicacions amb baixa cobertura, com 
restaurants i punts de venta, que desafien les garanties del desplegament de la 
xarxa cel·lular convencional. 

A cada un d’aquests emplaçaments, les xarxes heterogènies poden ajudar a complir amb 
la creixent demanda de banda ampla mòbil.  

Dissenyar una xarxa heterogènia de la manera més efectiva implica millorar, densificar i 
agregar a la infraestructura de la banda ampla mòbil el següent: 

- Millorar el rendiment a totes les ubicacions de les diferents cel·les – Mitjançant 
l’augment de les macro cel·les amb més espectre, antenes avançades, augmentant 
la diversitat en recepció i transmissió i una major capacitat de processament de la 
banda base dins i entre els nodes. L’evolució contínua de les tecnologies LTE 
impulsaran l’eficiència de la macro xarxa mitjançant característiques 
especialitzades (modulació més sofisticada, millor acompliment de la sectorització, 
etc.). L’increment de la capacitat i la velocitat de dades d’aquesta forma eliminen 
la necessitat de nous emplaçaments. 

- Densificar la macro xarxa – La capacitat i velocitat de dades que s’obté a través 
de la millora únicament de la macro xarxa resultarà, eventualment, insuficient per 
a complir amb la demanda. Una manera simple de densificar una xarxa podria ser 
amb una divisió de les cel·les. Una altra opció és afegir nous emplaçaments macro 
en ubicacions estratègiques. 

- Agregar cel·les petites – Complementar les macro cells amb small cells i 
solucions per a interiors (indoor) basades en l’estàndard 3GPP. Això ofereix una 
alta capacitat per usuari i un bon nivell de cobertura a les àrees cobertes per small 
cells, amb la possibilitat de millorar el rendiment a la macro xarxa únicament 
descarregant el tràfic generat pels usuaris ubicats en interiors a les small cells.  

El punt clau per a maximitzar el rendiment és trobar la combinació perfecta, és a dir, on 
millorar, densificar i afegir amb l’objectiu de fer front a futures demandes de capacitat i 
cobertura. Com i quan utilitzar cada eina depèn de les xarxes existents (densitat de la 
macro cell), la disponibilitat de l’espectre, els volums de tràfic estimat, i la velocitat de 
dades sol·licitada, així com la viabilitat econòmica i tècnica de cada enfocament individual. 

2.6.3. Com gestionar els recursos radio en una xarxa heterogènia 

Tal com s’ha comentat en aquest apartat, les xarxes heterogènies apareixen amb l’objectiu 
d’incrementar la velocitat de dades gràcies al desplegament de punts d’accés en àrees 
densament poblades. El desafiament d’aquestes xarxes és aconseguir algoritmes prou 
potents per tal de minimitzar la seva principal limitació, la interferència entre estacions base. 
Per a fer-ho possible es proposa un esquema d’assignació de recursos que coordini la 
interferència entre aquests punts d’accés. En aquest esquema, els punts d’accés tindran 
la possibilitat de coordinar-se entre ells o mitjançant un sistema central que assignarà les 
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freqüències portadora/recursos, a través d’algoritmes de coloració de grafs. Els beneficis 
que aporta l’aplicació d’aquests mètodes [10] són la mitigació de la interferència mitjançant 
un increment de la reutilització freqüencial. D’aquesta manera, donats els beneficis que 
aporta, comentats a [10], es decideix aplicar coloració de grafs (Graph Coloring) com a 
algoritme centralitzat de recursos radio. 

Els problemes de coloració de grafs freqüentment succeeixen en situacions [9] on els 
recursos radio, referits com a colors, són assignats a un conjunt de nodes interconnectats. 
Mentre que la coloració de grafs troba el seu ús en diferents àmbits, en el nostre cas volem 
assignar freqüències portadora a una xarxa interconnectada d’estacions base. L’objectiu 
és colorejar tants nodes com sigui possible a partir d’una paleta de colors limitada tal que 
els nodes que no estiguin connectats puguin tenir el mateix color assignat, és a dir, que 
les estacions base que no s’interfereixin puguin tenir el mateix recurs freqüencial. 
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3. Metodologia / Desenvolupament del projecte  

3.1 Formulació del Problema 

La idea principal és investigar dos extrems d’assignació de recursos [13]; un esquema 
completament descentralitzat que faci independent les decisions de planificació en cada 
cel·la i usi únicament el coneixement d’interferències passades en cel·les del seu veïnatge 
i un esquema completament centralitzat que optimitzi globalment les decisions de 
planificació basant-se en una entitat de xarxa que gestiona l’assignació de recursos a partir 
d’algoritmes de coloració de grafs, que com hem comentat a l’apartat 2.6.3, tracten de 
minimitzar la interferència reutilitzant al màxim els recursos/canals disponibles. La 
investigació associada a cada un dels escenaris es basa en diferents avaluacions de la 
xarxa, que seran enumerades a continuació: 

3.1.1 Avaluació simple 

3.1.1.1 Definir la relació de veïnatge de les Small cells basant-se únicament 
en la distància entre elles.  

Més endavant veurem que, la distància és un criteri pel qual dues Small cells poden 
ser veïnes, però n’hi ha d’altres, com el que s’exposa en [12], en el que el valor de 
SNIR rebut per l’usuari ha de ser més gran que un valor mínim, que en [12] és de 
-7 dB, per tal que sigui capaç de descodificar la informació de control de canal. De 
totes formes, tal com s’ha comentat anteriorment, aquest motiu no es tindrà en 
compte en aquest apartat i ens centrarem únicament en la distància geogràfica que 
separa les Small cells. Cal dir, tal i com es pot visualitzar a la figura 13, que el 
nombre de veïns anirà en augment de forma directament proporcional amb 
l’augment de la distància de veïnatge mínima (dmin) que tinguem en consideració 
per a que dues Small cells siguin veïnes. Cal dir, finalment, tal com s’explicarà a 
l’apartat 3.3, que el nombre de veïns presents a la xarxa anirà en funció de dues 
característiques que són variables en el nostre desplegament, el nombre de Small 
cells per clúster (que pot ser 4 o 10) i el nombre de clústers per Macro cell (que pot 
ser 1 o 2). 

 
 
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Figura 13. Nombre de veïns en funció de la distància de veïnatge 50, 100, 150 i 200 metres (d’esquerra a 
dreta i de dalt a baix) 
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- Com es representa el veïnatge entre Small cells i com es realitza la coloració de 
la xarxa? 

Per representar el veïnatge entre Small cells el que cal primerament és una representació 
matricial de totes les Small cells de la xarxa. Aquesta representació matricial, mitjançant 
la matriu de veïnatge, el que escenificarà serà quines Small cells guarden relació de 
veïnatge i quines no, en funció de la distància a la qual es trobin. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Ubicacions estacions base (al centre) i els corresponents grafs associats a una petita regió 
(emmarcada en blau) en funció de la distància de veïnatge (50 i 100 metres) entre les Small cells 

La figura 14 mostra el fet comentat anteriorment, en el qual podem observar que com més 
gran sigui l’àrea de cobertura/distància de veïnatge de les Small cells (part esquerra/dreta 
de la figura 14 té una àrea de cobertura de 50/100 metres, respectivament) més veïns 
tindran, és a dir, més arestes tindrà el nostre graf representatiu del sistema (graf dret de la 
figura 14).  

A partir del graf resultant podem representar la matriu associada, anomenada matriu 
d’adjacència, tot i que d’ara a endavant li direm matriu veïnatge, amb la qual treballarem 
per tal d’establir el veïnatge entre Small cells. Aleshores, per cada un dels nodes del graf 
(Small cell) que estiguin units amb d’altres, les freqüències portadora (colors) hauran de 
ser diferents.  

- Representació matricial de l’estructura de veïnatge d’una xarxa 

L’estructura de veïnatge d’una xarxa representa quines Small cells guarden relació de 
veïnatge entre elles. Partint d’aquesta idea, la representació matricial d’aquest concepte 
correspon a la matriu de veïnatge que s’obté d’un graf qualsevol, que en el nostre cas 
correspon al graf associat a la xarxa de Small cells desplegada. 

La matriu veïnatge és una matriu quadrada de n × n (essent n el nombre total de vèrtexs 
del graf associats a les estacions base (BS) de cada una de les Small cells). Per tal de 
construir-la, cada element aij serà 1, quan les estacions base BSn=i i BSn=j siguin veïnes. 
En cas que no sigui així, aleshores aquells elements valdran 0.  

Seguint l’exemple de la figura 15, partint del graf, que com té 6 vèrtexs, la seva matriu 
veïnatge (A) serà una matriu de 6x6 (6 files x 6 columnes). Per a completar-la començarem 
per la primera fila (n=1) i mirarem amb quines estacions base (BS) està connectat el BSn=1. 
El BSn=1 està connectat a BSn=2,  a BSn=3 i a BSn=6, per tant posarem un 1 a les columnes 
2, 3 i 6 i un 0 a les columnes restants. Procedim de la mateixa forma amb la resta de files 
i, d’aquesta manera, completarem la matriu d’adjacència A. Un cop ha estat completada 
la matriu A, ja sabrem quines Small Cells no podran ser pintades del mateix color. 
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𝐴 = (

𝑎11 𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑛
𝑎21 𝑎22 … 𝑎2𝑛
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 ⋯ 𝑎𝑛𝑛

)  𝐴 =

(

  
 

0 1 1 0 0 1
1 0 1 0 0 0
1 1 0 1 1 1
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 1
1 0 1 0 1 0)

  
 

 

Figura 15. Exemple de representació matricial de la matriu de veïnatge d’un graf de 6 nodes 

 En funció d’aquest veïnatge, que depèn de la distància, com acabem de comentar, 
haurem d’assignar freqüències portadores amb el requisit que cada una de les 
Small cells que siguin veïnes hauran de tenir assignada una freqüència portadora 
diferent si volem evitar l’increment de la interferència. Seguint aquesta condició, 
per cada un dels 3 escenaris (Descentralitzat/Distribuït, Semi-Descentralitzat i 
Centralitzat) haurem de realitzar dues formes d’assignació de recursos (colorejar 
la xarxa) que són les següents: 

i. Coloració Limitada (Improper Coloring): Partint d’un nombre de 
freqüències portadora donat, en funció de la canalització usada tindrem 
més o menys canals disponibles els quals serviran per assignar recursos 
a la xarxa, tal com il·lustra la figura 16. Aleshores, per diferents valors de 
canalització i de la distància de veïnatge, s’haurà d’obtenir: 

1. La probabilitat que un punt d’accés/estació base no pugui trobar 
una freqüència que no estigui essent usada pels seus veïns. 

2. Nombre de parelles veïnes que estiguin usant la mateixa freqüència. 
3. Nombre mig d’interferències que pot tenir una Small Cell. 

Canalització (MHz) 1.4 3 5 10 15 20 

Nombre de Canals 14 6 4 2 1 1 

Figura 16. Nombre de canals disponibles en funció de la canalització usada per a un ample de banda 
disponible de 20 MHz. 

ii. Coloració Il·limitada (Proper Coloring): Calcular el nombre de canals 
necessaris per tal que cada node sigui capaç de trobar una freqüència 
portadora no usada pels seus veïns. 

3.1.2  Avaluació Completa 

Per cada una de les estratègies (Centralitzada, Semi-Descentralitzada i 
Descentralitzada/Distribuïda) haurem de obtenir els següents paràmetres que 
decidiran quina de les tres ofereix millor qualitat de servei (QoS), ja que aquests 
paràmetres són els que realment es tenen en consideració a l’hora d’establir la 
qualitat de l’enllaç. Són els següents: 
 

n=1 
n=2 

n=3 
n=4 

n=6 

n=5 
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 Obtenció de la SNR (Signal to Noise Ratio) de cada un dels usuaris en 
funció del path-loss. 

 Obtenció de la SNIR (Signal to Noise Interference Ratio) de cada un dels 
usuaris considerant la interferència.  

 Obtenció de la velocitat de dades (b/s) que cada usuari suporta i 
representar-ho mitjançant la Funció de Distribució de Probabilitat (CDF). 

3.2 Matlab com a software de desenvolupament del projecte 

Matlab es una eina de software matemàtic que ofereix un entorn de desenvolupament 
integrat amb un llenguatge de programació basat en matrius. Un dels principals avantatges 
que té aquesta plataforma [15] és la possibilitat de visualitzar les dades i obtenir informació 
a partir d’elles, fet vital per a obtenir un aprenentatge més visual que permet una 
comprensió més profunda dels anàlisis que s’han realitzat. A més, disposa d’un gran 
nombre de llibreries que permeten facilitar el desenvolupament d’algoritmes complexos i 
l’ús de mètodes/funcions pertanyents a les llibreries de Matlab han simplificat la 
complexitat dels algoritmes d’assignació de portadores centralitzat i distribuït descrits a 
l’apartat 3.5, 3.6 i 3.7. D’altra forma, els algoritmes plantejats haguessin sigut molt 
complicats d’entendre. 

Matlab permet executar anàlisis de conjunts de dades de tamany molt gran amb una gran 
rapidesa de compilació [15] i ens ha permès desenvolupar els algoritmes plantejats amb 
una relativa baixa latència, tot i el nombre de càlculs que es requerien als anàlisis. Aquest 
fet és important per tal de poder avaluar satisfactòriament i amb rapidesa els diferents 
resultats de cada una de les estratègies amb un nombre d’escenaris elevat, fet que si el 
processament de les dades no fos prou ràpid, els temps de compilació haguessin sigut 
elevats. 

3.3 Escenari de Desplegament 3GPP 

L’escenari on es realitzarà el desplegament de la xarxa serà generat de forma totalment 
aleatòria i considerarà les característiques presents a SCE Scenario 2a [11]: 

- Desplegament de macro cel·les (macro cells) hexagonals en les quals es 
considerarà (7 macro-ubicacions amb 3 sectors per ubicació), com podem 
observar a la part dreta de la figura 17 emmarcat de color vermell els sectors 
pertanyents a l’estació base central. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Desplegament macro cel·les  

- En cada macro cell hi haurà la possibilitat de tenir 1 o 2 clústers. 
- En cada clúster hi haurà la possibilitat de tenir 4 o 10 small cells. 
- Les small cells estan desplegades en presència de una xarxa de macro cells 

sobreposada. 
- Desplegament freqüencial de forma separada de Macro cells i Small cells. 
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Figura 18. Ubicació global dels usuaris. La densificació d’usuaris (aglomeració de punts verds) podem 
comprovar que s’associa als que són servits per les Small cells  

- Es consideren clústers de small cells per descarregar el tràfic de la macro cel·la i 
proporcionar un millor servei a aquelles ubicacions que no poden ser servides 
correctament per la macro cel·la. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 19. Identificació dels elements que formen el desplegament 

3.3.1 Procediment de creació d’un escenari 

Abans de començar amb l’explicació de com es genera un escenari al qual s’hi avaluaran 
uns certs paràmetres, és important comentar que la forma en la qual es distribueixin els 
elements que conformen el desplegament determinarà uns resultats que beneficiaran 
d’una forma més positiva o menys algunes de les tècniques d’assignació de recursos 
(Centralitzat/Descentralitzat). El fet distintiu que marca aquesta diferència és, la possibilitat 
de distribuir les Small cells de dues formes diferents. La primera possibilitat és la de 
distribuir-les d’una forma totalment aleatòria dins de l’àrea geogràfica a la qual es pot 
ubicar. Anàlogament a aquesta possibilitat, es pot realitzar la distribució en funció de la 
necessitat requerida en certes ubicacions de l’àrea, és a dir, en aquelles zones on, per 
problemes de densificació d’usuaris o per problemes de falta de cobertura (com poden ser 
l’interior de certs edificis) a les quals és complicat proporcionar un bon servei mitjançant el 
desplegament de macro cel·les, la incorporació de Small cells permet un millor rendiment 
per a tots els usuaris d’aquella àrea en comparació amb el servei que rebrien si fossin 
servits per la Macro Cell. 

Passarem a comentar el procediment per tal de crear un escenari de treball, el qual 
incorporarà tots els elements mencionats al principi d’aquest apartat. Aquest escenari serà 
un desplegament d’una xarxa heterogènia, el qual estarà format per la superposició d’un 
desplegament de macro cel·les i d’un desplegament de small cells. Per tal de crear aquesta 
xarxa heterogènia, primerament es distribueixen els elements de la xarxa macro, és a dir 
les estacions base (BS’s). Aquesta distribució serà totalment planejada i al centre de cada 

Clúster de Small Cells 

Estació Base Small 

Cell  

Estació Base Macro Cell 

Terminal d’usuari 
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àrea n’ubicarem una, definint la distància que separarà cada una d’elles, que serà de 500 
metres. També s’hi definirà el nombre d’àrees que tindrà cada BS, que en el cas que ens 
ocupa és de 3 sectors/ubicació, tal com es mostra a la part dreta de la figura 17. 

Un cop distribuït el desplegament macro, caldrà ubicar els elements de la xarxa de Small 
cells en funció de la ubicació dels usuaris dins de cada àrea/sector. Disposarem d’un 
nombre total de clústers que agrupen les Small cells i que estaran ubicats en aquelles 
zones que requereixin de millor cobertura, degut a la falta de QoS produïda amb els 
recursos proporcionats per la Macro cell que dóna servei a aquella àrea.   

3.3.1.1 Possibilitats d’escenaris de simulació 

Tal com he comentat a l’inici de l’apartat 3.3, tenim diverses possibilitats a considerar, ja 
que el nombre de clústers per macro cell i el nombre de small cells per clúster poden tenir 
varies combinacions que correspondrien a diferents situacions a les quals ens podem 
enfrontar. Aquestes combinacions estan il·lustrades a la figura 20 i disposen de les 
mateixes característiques comuns: 

- Nombre de macro cel·les (7) 
- 3 sectors per macro cel·la, és a dir, cel·les tri sectorials (figura 17) 
- Distància entre macro cel·les (500 metres) 
- Desplegament hexagonal 
- Cada una de les àrees hexagonals té 60 usuaris, dels quals 2/3 d’aquests estaran 

servits per les Macro cells i 1/3 servits per les Small cells. 
 

- 4 SC / Cluster; 1 Cluster / MC        -    10 SC / Cluster; 1 Cluster / MC 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 SC / Cluster; 2 Cluster / MC       -    10 SC / Cluster; 2 Cluster / MC 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 20. Tipologies d’escenaris en funció del nombre de SC / Clústers i del nombre de Clústers / MC 
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Aquestes són les 4 combinacions possibles amb les quals ens podem enfrontar segons la 
configuració del SCE Scenario 2a [11]. Cal dir també, que cada generació d’un escenari 
concret no és igual que l’anterior ja que d’aquesta forma podem realitzar l’estudi basant-
nos en diferents escenaris i no centrem les conclusions que n’extraiem d’un escenari 
concret. D’aquesta forma la ubicació dels clústers i les Small cells ens interessa que vagi 
variant per cada una de les realitzacions del sistema.  

Concloent aquest apartat cal enunciar que abans de procedir a l’aplicació de cap estratègia, 
primerament s’ha d’establir quin escenari de simulació s’usarà per tal de fer l’anàlisi i 
després aplicar-ho a cada una de les estratègies per igual, ja que si apliquem una 
estratègia en un escenari en el qual tenim més estacions base i després apliquem una 
altra estratègia en un altre escenari que en disposi de menys (usant en tot moment la 
mateixa canalització), òbviament és més probable que al primer cas trobem més dificultat 
de realitzar l’assignació sense que es produeixi cap problema d’interferència entre 
diferents estacions base veïnes. 

3.4. Definició del veïnatge d’un desplegament 

Per tal de realitzar l’assignació de canals a cada un dels nodes del desplegament s’ha de 
resoldre la pregunta: 

- Quines estacions base del desplegament actual són veïnes? 

Ja hem comentat, que en aquesta avaluació inicial únicament ens centrarem en la 
distància per a definir el veïnatge entre els diferents punts d’accés del desplegament. Tant 
per als casos d’estudi de Coloració Il·limitada i Coloració Limitada s’haurà de realitzar 
l’avaluació corresponent en funció de diferents distàncies, que seran de 25, 50, 75 i 100 
metres. 

Per cada una d’aquestes distàncies, el que es necessita trobar és el veïnatge dels diferents 
punts d’accés que aquesta distància provoca, com podem observar a continuació. 

Figura 21. Desplegament dels diferents punts d’accés que, per la distancia de 100 metres, té el graf que el 
representa 

Tal com s’ha pogut observar a la figura 21, obtindrem un graf que representarà el veïnatge 
per a aquesta realització del desplegament, ja que recordem que cada una de les 
realitzacions del sistema és totalment aleatòria, com ja s’ha explicat a l’apartat 3.3. 

Per tal d’obtenir el graf que acabem de comentar, hem hagut de seleccionar cada node 
per separat i mitjançant comparació amb la resta de nodes s’ha implementat la matriu 
veïnatge, comentada a l’apartat 3.1.  

d = 100 m 
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Un cop obtingut el graf representatiu del desplegament, ja tenim els requisits necessaris 
per a poder aplicar qualsevol de les estratègies (Descentralitzat/Distribuït, Centralitzat i 
Semi-Descentralitzat), que seran definides en els 3 subapartats següents.  

3.5 Estratègia Descentralitzada 

3.5.1 Teoria Estratègia Descentralitzada 

La solució Descentralitzada, o també anomenada Distribuïda, correspon a seleccionar de 
forma arbitrària freqüències portadora a cada un dels punts d’accés. Aquesta solució és 
l’alternativa distribuïda més senzilla per tal de realitzar l’assignació de recursos a la xarxa. 
El procediment consisteix en una actuació per part de les estacions base totalment 
distribuïda, és a dir, s’escull de forma aleatòria qualsevol canal disponible que no estigui 
essent usat per qualsevol de les estacions base veïnes. Per tant, en aquesta estratègia 
apareix la implicació d’una mínima coordinació entre punts d’accés. 

Per tal de realitzar la simulació d’aquesta estratègia, cal seguir el següent procediment: 

1. Escollir de forma aleatòria el primer punt d’accés pel qual s’iniciarà l’assignació de 
recursos, sense tenir en compte cap tipus de restricció a l’hora d’escollir-lo. 

2. Assignarem un canal aleatori dels disponibles que tenim inicialment. Depenent de 
la canalització usada en tindrem més o menys. 

3. Escollirem aleatòriament els posteriors punts d’accés amb l’addició de la única 
restricció que proposa aquesta estratègia. A mesura que anem colorejant 
seqüencialment els punts d’accés, si aquests són veïns d’altres que ja han estat 
colorejats, aleshores l’actual a colorejar, és a dir, a assignar-li una freqüència 
portadora, no podrà tenir el mateix canal que aquells que acabem de mencionar. 
En aquest punt apareix la discrepància entre les dues formes de colorejar, la qual 
desglossarem a continuació: 

 Coloració Limitada (Improper Coloring):  

El fet que planteja aquesta avaluació és l’assignació de freqüència portadora a 
tots els punts d’accés de la xarxa. Partint d’aquest objectiu, ens centrem a 
repartir els recursos que disposem de la forma més òptima per a cada una de 
les canalitzacions usades. Depenent de la distribució espacial de les Small cells, 
apareixeran ubicacions on la densitat d’aquestes és major i per tant, en aquelles 
regions, els punts d’accés tindran una major dificultat per a assignar-los-hi 
portadora sense l’aparició d’interferència. De totes formes, apareixeran dues 
possibilitats al moment de colorejar un node, que són les següents: 

1. El nombre de canals diferents usats pels veïns és menor que el nombre de 
canals disponibles. En aquest cas l’assignació freqüencial es podrà realitzar 
amb els canals restants possibles que no han sigut usats pels veïns del punt 
d’accés actual. 

2. El nombre de canals diferents usats pels veïns és igual al nombre de canals 
disponibles. En aquest cas seleccionarem un canal ja usat pels veïns de 
forma aleatòria, amb la corresponent degradació de la qualitat del servei en 
aquell punt del desplegament degut a la interferència que sofriran els 
usuaris que es trobin connectats a aquella estació base.  
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 Coloració Il·limitada (Proper Coloring):  

Aquest estudi avaluador del dimensionat de la xarxa té com a propòsit mesurar 
el nombre de canals necessaris per a que cada punt d’accés pugui proporcionar 
servei sense que aquest tingui interferència amb les seves corresponents 
estacions base veïnes. D’aquesta forma, el procediment a seguir serà el d’anar 
afegint canals seqüencialment en aquelles situacions crítiques en les quals amb 
el nombre de colors actual no es pugui procedir a colorejar el següent node 
sense que aquest estigui interferit amb un altre del seu veïnatge, amb l’objectiu 
que, un cop s’hagi assignat una freqüència portadora a cada una de les 
estacions base, la interferència que hi hagi sigui nul·la. 

4.  L’estratègia finalitzarà un cop s’hagi realitzat l’assignació freqüencial de cada una 
de les estacions base que componen la xarxa. 

3.6 Estratègia Centralitzada 

3.6.1 Teoria Estratègia Centralitzada 

La solució centralitzada consisteix en l’assignació de freqüències portadora a cadascun 
dels punts d’accés seguint un algoritme que permet la coordinació entre tots els clústers 
que formen el desplegament de la xarxa, és a dir, abans d’assignar un canal a un punt 
d’accés ens haurem de fixar en certs aspectes que queden englobats dins l’algoritme que 
s’haurà de seguir, anomenat DSATUR. Aquest algoritme permet establir un ordre de 
coloració dels punts d’accés del nostre desplegament en funció del grau de saturació que 
tinguin. D’aquesta forma s’estarà tenint en compte informació de l’estat del canal de tota 
la xarxa, és a dir, aquesta estratègia permet que cada una de les decisions que es prenguin 
optimitzin globalment el rendiment de la xarxa, minimitzant la interferència. Per tal 
d’explicar el significat del grau de saturació dels nodes que formen el nostre graf, s’haurà 
d’explicar com funciona l’algoritme DSATUR. 

L’algoritme DSATUR el que fa és assignar portadores als nodes de la xarxa de forma 
seqüencial i ordenadament en funció del grau de saturació (d’aquí prové el nom de 
l’algoritme DSATUR, que significa Degree of SATURation), és a dir, el següent node a 
colorejar (després del primer que serà el que tingui més veïns del graf) serà aquell que 
tingui més veïns als quals ja se’ls hi ha assignat portadora. Per tant, el que realitza aquest 
algoritme és centrar la seva prioritat en assignar portadora a aquelles àrees més 
densificades, que evidentment provocaran un augment de la interferència si no es gestiona 
adientment l’elecció de la portadora. Finalment, es realitza l’assignació de portadora als 
punts d’accés restants amb un risc d’interferència menys elevat.  

Un cop introduït l’algoritme usat per a simular aquesta estratègia, passarem a analitzar 
pas a pas el procediment a seguir per tal de implementar-ho. 

Algoritme DSATUR: 

1. Ordenar els graus dels punts d’accés del desplegament de forma decreixent, és a 
dir, de més a menys veïns per a obtenir el node amb grau màxim. 

2. Colorejar el punt d’accés de grau màxim amb el color 1 (amb el canal 1). En cas 
que hi hagi una igualtat, escollir el node que tingui més veïns. 

3. Escollir un node amb màxim grau de saturació. El grau de saturació és el nombre 
de veïns del node actual que ja han sigut colorejats. Si hi ha una igualtat, escollir 
qualsevol dels nodes que tinguin aquest grau màxim de saturació. 

4. Colorejar (assignar canal) el node amb el color/canal més baix possible (numeració 
més baixa). El color/canal amb numeració més baixa se’ls hi assigna als nodes que 
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tenen més veïns i a mesura que augmenta la numeració, el nombre de veïns ha de 
disminuir proporcionalment a aquest augment. 

5. Si tots els nodes ja estan colorejats, finalitza l’algoritme. Altrament, retornar al pas 
3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Visualització dels subgrafs creats dins de cada clúster en funció de la distància que afectaran a 
l’assignació de recursos, a l’esquerra, i de la interacció entre clústers, a la dreta 

3.7 Estratègia Semi – Descentralitzada 

3.7.1 Teoria estratègia Semi – Descentralitzada 

L’estratègia Semi-descentralitzada té una idea molt semblant a l’estratègia Centralitzada 
a nivell d’aplicabilitat dels algoritmes que la defineixen per tal de resoldre l’assignació de 
recursos entre els diferents punts d’accés, tot i que es diferencien pel fet que aquesta 
estratègia és centralitzada únicament a nivell de clúster, a diferència de l’anterior estratègia, 
que és centralitzada a nivell global.  Aquest fet provoca que l’algoritme aplicat per tal de 
coordinar la coloració del graf resultant del nostre desplegament, que torna a ser l’algoritme 
DSATUR, únicament s’apliqui per a l’assignació de recursos freqüencials dels punts 
d’accés de cada clúster per separat. Això vol dir que la coloració del graf global es 
realitzarà colorejant, de forma paral·lela, els subgrafs associats a cada un dels clústers del 
desplegament, sense tenir en compte el veïnatge provinent d’altres clústers, és a dir, en 
aquest cas només disposem d’informació de l’estat del canal a nivell de clúster, fet que 
provocarà una optimització de l’assignació a nivell de clúster, però no entre clústers. 

Algoritme DSATUR a nivell Semi – Descentralitzat: 

1. Establir un ordre de coloració de clústers. Aquest ordre de coloració és aleatori. 
2. Ordenar els graus dels punts d’accés del clúster seleccionat de forma decreixent, 

és a dir, de més a menys veïns. 
3. Colorejar el punt d’accés de grau màxim amb el color “x” (amb el canal x). En cas 

que hi hagi una igualtat, escollir aleatòriament un d’aquests punts d’accés.  
4. Escollir un node amb màxim grau de saturació. Si hi ha una igualtat, escollir el punt 

d’accés que tingui més veïns. 
5. Colorejar el node amb el color/canal més baix possible (numeració més baixa). El 

color/canal amb numeració més baixa se’ls hi assigna als nodes que tenen més 
veïns i a mesura que augmenta la numeració, el nombre de veïns ha de disminuir 
proporcionalment a aquest augment. 

6. Si tots els nodes del clúster ja estan colorejats, finalitza l’algoritme per a aquest 
clúster. 
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7. Si ja no hi ha clústers per a colorejar, tindrem tota la xarxa colorejada i aleshores 
finalitza l’algoritme. Altrament passem al següent clúster. 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

Figura 23. Visualització dels subgrafs creats usant l’algoritme DSATUR a cada un dels clústers del 
desplegament en funció de la distància 

Cal dir que la figura 23 no representa el graf final associat al desplegament, ja que un cop 
s’ha realitzat l’assignació freqüencial a cada un dels clústers per separat, aplicant en cada 
un d’ells l’algoritme DSATUR, passarem a definir les relacions de veïnatge que es 
produeixen entre clústers, que provocaran un augment del nombre de parelles compartint 
canal en aquells punts d’accés de diferents clústers que hagin estat assignades amb el 
mateix canal. El fet que no es tingui en compte el veïnatge produït entre les estacions base 
dels altres clústers provoca la disposició informació parcial de l’estat del canal per a 
realitzar la gestió d’assignació de canals, fet que provoca que el nombre de parelles 
interferents augmenti degut a les parelles sorgides entre clústers. 
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4. Resultats 

4.1 Avaluació Simple 

En aquest apartat mostrarem els resultats obtinguts a les diferents avaluacions realitzades 
sobre el nostre esquema d’anàlisi que s’ha proposat a l’apartat 3.1.  

El que farem en primer lloc serà, fixat un nombre de canalitzacions, avaluar 3 aspectes en 
funció de la distància de veïnatge i la canalització usada:  

- La probabilitat de no trobar un canal lliure  
- Nombre de parelles veïnes que usen el mateix canal   
- Nombre mig d’interferències que pot tenir una Small Cell 

Un cop s’hagi realitzat aquest anàlisi, englobat al que anomeno Coloració Limitada, 
obtindrem els resultats que corroboraran si els recursos desplegats han sigut millor o pitjor 
distribuïts entre els nodes que conformen els desplegament. 

Un cop realitzada l’avaluació comentada anteriorment, passarem a avaluar en una segona 
fase, quin seria el nombre de freqüències portadora que necessitaríem per tal que cap 
node present al desplegament realitzat usés una freqüència portadora que fos compartida 
per algun dels nodes del seu veïnatge. D’aquesta forma, l’avaluació dels resultats 
únicament pot variar per un factor, que és la distància de veïnatge que establim per cada 
una de les Small Cells, que per simplificar, serà la mateixa per a totes. 

Finalment, cal mencionar que, com ja ha sigut explicat a l’apartat 3.3, la generació d’un 
escenari concret simula una distribució aleatòria tant de la posició dels clústers com de les 
Small Cells. Per tant, cada escenari generat produeix uns resultats que poden variar i el 
fet d’avaluar un escenari concret no es pot adaptar a un escenari concret. D’aquesta forma 
el que s’ha realitzat és un anàlisi de 1000 escenaris diferents i s’ha realitzat la mitja dels 
resultats per tal d’obtenir el comportament estadístic i no un comportament d’un escenari 
concret, fet que portarà a unes conclusions més generals adaptades a una gran quantitat 
d’escenaris diversos.  

Un cop enunciats els objectius a avaluar, passem a presentar els resultats obtinguts que 
serviran com a eina de raonament per a les avaluacions que acabem de presentar. 

4.1.1 Coloració Limitada (Improper Coloring) 

L’avaluació realitzada consisteix en reportar: 

 La probabilitat de no trobar un canal lliure: Aquesta probabilitat es el nombre 
de punts d’accés dividit pel nombre de punts d’accés totals que, al procedir a 
colorejar cada un d’ells, no s’ha pogut colorejar amb cap dels colors disponibles 
sense que algun d’aquests colors no produís interferència amb algun dels seus 
nodes veïns ja colorejats. La probabilitat augmenta un cop s’ha intentat colorejar 
amb tots els colors i no ha sigut possible sense evadir el fet mencionat. 

 El nombre de parelles veïnes usant la mateixa freqüència/canal: Un cop s’ha 
arribat al punt en que no s’ha trobat un canal lliure d’interferència, haurem d’usar 
un canal que algun dels nostres veïns ja està utilitzant. D’aquesta forma estarem 
interferint-lo, igual que ell a nosaltres. De totes formes, és important destacar que 
el nombre de parelles veïnes serà menor, i per tant la interferència també, si es 
gestiona correctament l’assignació de portadores als nodes mitjançant algoritmes 
robustos que disposen d’informació més completa de l’estat del canal. Si l’elecció 
del canal no és encertada, podem estar repetint en excés l’ús d’un canal concret, 
fet que provocarà l’augment de la interferència en comparació amb si s’escull un 
canal que s’ha repetit menys vegades. 
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 Nombre mig de interferències que pot tenir una Small Cell: Per cada una de 
les canalitzacions, aquest nombre ens dirà el nombre promig d’interferències que 
sofriran cada una de les Small Cells desplegades. 

L’avaluació serà presentada a continuació en funció de la canalització usada (1,4 MHz, 3 
MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz), que com ja s’ha comentat anteriorment, el nombre 
de canals disponibles anirà disminuint de forma proporcional a l’augment de la canalització 
(Figura 14 apartat 3.1.1) considerant un ample de banda total de 20 MHz. També s’ha 
realitzat l’anàlisi per a diversos valors de la distància de veïnatge mínima (dmin) i a 
continuació en mostrarem els gràfics resultants per a les següents distàncies (25, 50, 75 i 
100 metres): 

- Resultats obtinguts per a una distància de veïnatge: dmin=25 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. a) Probabilitat de no trobar un canal lliure per una distància de veïnatge de 25 m.   b) Nombre de 
parelles reutilitzant canals per una distància de veïnatge de 25 m.   c) Interferència mitja que pot tenir una 

Small Cell 
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- Resultats obtinguts per a una distància de veïnatge: dmin=50 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. a) Probabilitat de no trobar un canal lliure per a una distància de veïnatge de 50 m.  b) Nombre de 
parelles reutilitzant canals per a una distància de veïnatge de 50 m.   c) Interferència mitja que pot tenir una 

Small Cell 
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- Resultats obtinguts per a una distància de veïnatge: dmin=75 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. a) Probabilitat de no trobar un canal lliure per a una distància de veïnatge de 75 m.   b) Nombre de 
parelles reutilitzant canals per a una distància de veïnatge de 75 m.   c) Interferència mitja que pot tenir una 

Small Cell. 
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- Resultats obtinguts per a una distància de veïnatge: dmin=100 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. a) Probabilitat de no trobar un canal lliure per una distància de veïnatge de 100 m.   b) Nombre de 
parelles reutilitzant canals per una distància de veïnatge de 100 m.  c) Nombre mig d’interferències que pot 

tenir una Small Cell  

Un cop presentats els gràfics resultants (Probabilitat de no trobar un canal lliure, Nombre 
de parelles veïnes compartint canal i Nombre mig de interferències que pot tenir una Small 
cell) passarem a realitzar un petit comentari dels resultats que es poden apreciar a simple 
vista explicant el motiu dels valors presents a les gràfiques. 

En primer lloc, la canalització usada influeix de forma destacable en la quantitat de 
recursos que disposarem ja que, per a un ample de banda total de 20 MHz, com més gran 
sigui la canalització menys canals tindrem disponibles. Tant és així que, independentment 
de la distància de veïnatge que estiguem usant, l’augment de l’ample de banda de la 
canalització provoca que el nombre de canals sigui més petit i això fa que, l’algoritme 
DSATUR (aplicat a les estratègies Centralitzada i Semi-distribuïda), que proposa un ordre 
d’assignació basat amb el grau de saturació, és a dir, que diu que el següent punt d’accés 
a assignar portadora sigui aquell que tingui més veïns ja colorejats, tingui problemes en 
aquelles regions on la densitat de punts d’accés és més elevada (on tots els nodes són 
veïns amb tots), ja que la gran majoria de punts d’accés no trobaran una freqüència que 
no estigui essent usada ja pels seus veïns. De totes formes, l’algoritme DSATUR, que 
proporciona un millor coneixement de l’estat del canal, permet assignar a aquests nodes 
la freqüència portadora que minimitza la interferència, és a dir si s’ha de repetir el color, 
escollim el que menys vegades s’ha repetit per a minimitzar la interferència. A diferència 
d’aquest procediment, l’algoritme proposat a l’estratègia Descentralitzada/Distribuïda, que 
no disposa d’aquesta quantitat d’informació a l’hora d’assignar portadores als diferents 
punts d’accés, no té en compte si el color que sigui escollit per al node actual provocarà 
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un augment substancial de la interferència. Aquest és el raonament pel qual el nombre de 
parelles, i per tant, de la interferència, és major per al cas distribuït que per al centralitzat 
o semi-distribuït, que també aplica aquesta metodologia però a nivell de clúster. 

Presentades les diferències que segueixen cada una de les estratègies per a realitzar 
l’assignació de freqüència portadora, és important destacar que per a les canalitzacions 
de 15-20 MHz, que proporcionen un únic canal (per a un ample de banda disponible de 20 
MHz) l’algoritme DSATUR proporciona resultats iguals als aplicats amb una estratègia 
distribuïda, que requereix de menys quantitat d’informació a transmetre. Això és així, degut 
a que a tots els nodes els hi hauré d’assignar el mateix canal i el nombre de parelles usant 
la mateixa portadora no dependrà de l’estratègia que s’usi, sinó de la distància de veïnatge, 
que com més gran sigui més enllaços entre nodes provocarà i, per tant, més parelles 
veïnes compartint canal. 

Per a aquest motiu, trobo que per a aquests casos, no seria necessària l’aplicació d’una 
estratègia Centralitzada, ja que amb algoritmes distribuïts, que requereixen de menys 
informació addicional (overhead), els resultats són iguals. 

Per altra banda, l’algoritme DSATUR permet que, en canalitzacions més petites on el 
nombre de canals és major, es pugui optimitzar l’assignació de canals en aquestes regions 
més poblades i, en conclusió, es converteixi en un algoritme més potent que el que s’ha 
usat per a l’estratègia Distribuïda, tal com mostren els resultats de les figures anteriors.  

D’altra banda, passem a analitzar les diferències que apareixen entre les estratègies 
Centralitzada i Semi-distribuïda. El nombre de parelles veïnes compartint canal és 
sensiblement major per al cas semi-distribuït perquè al disposar d’informació parcial de 
l’estat del canal, únicament de coneixement a nivell de clúster, no es tenen en compte 
l’assignació freqüencial que s’ha produït als altres clústers ni si hi ha punts d’accés a altres 
clústers que puguin interferir amb el clúster actual. Per tant, al no gestionar-se globalment, 
el nombre de interferències augmentarà. 
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- Densificació màxima de punts d’accés  

Per tal d’observar la reacció de les estratègies quan es congestiona la xarxa, introduirem 
el màxim nombre de Small Cells al desplegament simulant el punt màxim de densificació 
de la xarxa. D’aquesta forma, establirem 2 clústers a cada àrea on, a cada un d’ells hi 
desplegarem 10 Small cells (Figura 20). Per a aquesta nova situació comprovarem que la 
densificació de punts d’accés manté la filosofia establerta en la qual la interferència més 
petita serà proposada per l’estratègia Centralitzada, específicament a les situacions on el 
nombre de canals és gran, ja que als casos on el nombre de canals és molt petit 
(canalitzacions de 10, 15 o 20 MHz) el fet de densificar molt la xarxa només comportarà 
una pitjor explotació de l’algoritme DSATUR, pel motiu comentat als resultats anteriors, ja 
que la interferència entre estratègies no es veu millorada en excés. 

 

 

 

  

  

 

 

 

Figura 28. a) Probabilitat de no trobar un canal lliure per una distància de veïnatge de 100 m. en un 
desplegament densificat de Small Cells distribuïdes a l’interior de clústers.    b) Nombre de parelles 

reutilitzant canals per una distància de veïnatge de 100 m. en un desplegament densificat de Small Cells 
distribuïdes a l’interior de clústers. 

Efectivament, amb l’augment del nombre de Small Cells tenim, fins i tot, resultats més 
semblants per a les canalitzacions majors, tot i que, òbviament, la coordinació és més 
complicada i porta a uns resultats pitjors per a les 3 estratègies, amb l’augment tant de la 
probabilitat que un node no trobi un canal lliure com de nombre de parelles veïnes utilitzant 
el mateix canal. D’aquesta manera, estem saturant la xarxa de tal forma que, escollint una 
o altra estratègia, la gestió de l’assignació de freqüències portadora a les Small Cells per 
tal de minimitzar la interferència és molt complicada, tot i que segueixo mantenint que 
l’estratègia Centralitzada aporta una millor optimització respecte la Descentralitzada 
encara que no es reflexa àmpliament als resultats. 
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- Desplegament homogeni de Small Cells 

Un cop presentada la limitació que provoca la poca explotació d’un algoritme més potent, 
que és el realitzat per l’estratègia Centralitzada, anem a variar l’escenari i a presentar un 
nou desplegament, en el qual les Small Cells estan distribuïdes homogèniament per tot 
l’espai desplegat per la xarxa, a diferència de l’escenari inicial en el qual totes les Small 
Cells es distribuïen a l’interior de clústers. L’objectiu d’aquest nou escenari és veure si es 
produeix una explotació dels algoritmes centralitzats que permetin establir una gran 
diferència entre les dues estratègies més diferenciades (Centralitzada i Distribuïda) o si, 
per altra banda, la diferència entre elles no és lo suficientment gran com per afirmar 
plenament que una d’elles aportarà molt millor rendiment, tot i que és important destacar 
que l’estratègia Centralitzada sempre serà millor pel fet de tenir ple coneixement de l’estat 
del canal. Tot i així, si no fos molt gran la diferència amb l’estratègia Distribuïda, es planteja 
la indecisió d’escollir en un cas concret una o l’altra pel fet que amb estratègies distribuïdes 
no es necessària la transmissió d’informació addicional (overhead) que fan més senzilla la 
implantació d’aquests algoritmes i els problemes que sofriria la caiguda d’un sistema 
Descentralitzat únicament afectarien a nivell local. 

En aquest apartat, tal com s’acaba de comentar, es passarà a repetir el mateix anàlisi 
inicial amb la única diferència de la ubicació uniforme de les Small Cells al llarg de totes 
les àrees. L’alternativa proposada es mostra a la figura següent, en la qual podem observar 
el canvi que acabem d’introduir. 
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Figura 29. Ubicació Small Cells repartides uniformement al llarg de la xarxa 

Cal tenir en compte que, tal com s’acaba d’explicar, si les Small Cells estan desplegades 
uniformement al llarg de tot l’espai que ens ocupa, els clústers deixen d’existir, la qual cosa 
suposa que l’estratègia Semi-distribuïda deixa de tenir sentit considerar-la. Per tant, en 
aquest nou escenari no la tindrem en compte i ens centrarem en els canvis que es poden 
produir a les estratègies Centralitzada i Distribuïda. A continuació passarem a analitzar els 
següents gràfics que s’han obtingut de fer el mateix anàlisi que a l’apartat anterior. 
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- Resultats obtinguts per a una distància de veïnatge: dmin=25m 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. a) Probabilitat de no trobar un canal lliure per una distància de veïnatge de 25 m.   b) Nombre de 
parelles reutilitzant canals per una distància de veïnatge de 25 m. 

- Resultats obtinguts per a una distància de veïnatge: dmin=50m 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. a) Probabilitat de no trobar un canal lliure per una distància de veïnatge de 50 m.   b) Nombre de 
parelles reutilitzant canals per una distància de veïnatge de 50 m. 

- Resultats obtinguts per a una distància de veïnatge: dmin=75m 

 

 

  

 

  

 

 

Figura 32. a) Probabilitat de no trobar un canal lliure per una distància de veïnatge de 75 m.   b) Nombre de 
parelles reutilitzant canals per una distància de veïnatge de 75 m. 
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- Resultats obtinguts per a una distància de veïnatge: dmin=100m 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. a) Probabilitat de no trobar un canal lliure per una distància de veïnatge de 100 m.   b) Nombre de 
parelles reutilitzant canals per una distància de veïnatge de 100 m. 

Conforme augmenta la distància de veïnatge, l’algoritme DSATUR de l’estratègia 
Centralitzada aconsegueix millors resultats per a les canalitzacions més grans en 
comparació amb els resultats obtinguts quan les Small cells estaven distribuïdes dins de 
clústers, degut a la millor gestió de la interferència que es produeix al estar els punts 
d’accés menys congestionats (hi ha menys parelles). A més a més, seguim obtenint millors 
resultats a la canalització de 10 MHz. Tot i això, el fet de distribuir uniformement les Small 
Cells al llarg de totes les àrees no provoca una explotació de l’algoritme DSATUR per a 
les situacions en que el nombre de canals és elevat (canalitzacions de 1.4, 3 i 5 MHz) ja 
que no es produeixen relacions de veïnatge suficients per a poder avaluar els avantatges 
d’una o altra estratègia. A continuació el que farem serà augmentar la densitat de punts 
d’accés amb l’objectiu de veure si podem millorar l’algoritme centralitzat en aquest aspecte. 

- Punt crític de densificació d’usuaris 

Per intentar millorar el rendiment de l’estratègia Centralitzada en aquelles parts on no ho 
hem aconseguit mitjançant les modificacions anteriors passarem a densificar el 
desplegament homogeni de Small Cells amb un nombre més elevat d’aquestes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. a) Probabilitat de no trobar un canal lliure per una distància de veïnatge de 100 m. en un 
desplegament densificat de Small Cells distribuïdes homogèniament.    b) Nombre de parelles reutilitzant 
canals per una distància de veïnatge de 100 m. en un desplegament densificat de Small Cells distribuïdes 

homogèniament. 
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Efectivament, densificant la xarxa amb la introducció de més Small cells (en total 20 per 
cada àrea), provoca un canvi del comportament per a les canalitzacions petites i, 
especialment a la canalització de 10 MHz, on s’experimenta la màxima diferència entre les 
dues estratègies, tal com hem assenyalat a la figura 34 amb les quasi 300 parelles 
interferents compartint canal que hi ha de diferència a favor de l’estratègia Centralitzada 
demostrant que per a xarxes denses on les Small Cells estan distribuïdes de forma 
homogènia per tota l’àrea, l’algoritme DSATUR proporciona una millora substancial de la 
gestió de la interferència. 

Per altra banda, s’ha pogut comprovar l’argument exposat en paràgrafs anteriors que, 
independentment de com estiguin distribuïdes les Small cells al llarg del desplegament 
(per clústers o homogèniament), el nombre de parelles interferents compartint canal i 
provocant l’augment de la interferència és idèntic pels casos en que la canalització és 15 
o 20 MHz (únicament es disposa de 1 canal), fet que conclou, amb els resultats obtinguts 
i els factors que hem tingut en compte, que és indiferent l’estratègia que s’usi en aquests 
casos.  

4.1.2 Coloració Il·limitada (Proper Coloring) 

Els resultats a obtenir en aquest apartat consisteix en reportar el nombre de freqüències 
necessàries per tal que cada un dels nodes sigui capaç de trobar una freqüència portadora 
que no estigui essent usada per cap node del seu veïnatge. 

Donat que aquesta fase ens basem en un nombre variable de freqüències portadora a 
utilitzar depenent de la distància de veïnatge que s’estableixi, la canalització usada no es 
tindrà en compte en l’anàlisi. D’aquesta forma, un cop sapiguem el nombre total de 
freqüències necessàries al finalitzar aquesta avaluació, podrem saber quina canalització 
seria la més adequada per a garantir el millor servei per a tots els usuaris.  

La següent figura (Figura 35) mostra els resultats obtinguts, en els quals podem observar 
que el nombre de colors/canals necessaris sense que es produeixi reutilització freqüencial 
va en augment conforme anem augmentant la distància de veïnatge, fet que provoca un 
increment del nombre de veïns de cada node.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Resultats obtinguts de la fase Coloració Il·limitada en funció de la distància de veïnatge per a un 
desplegament en clústers de Small Cells. 

Aquest anàlisi realitzat és molt important, ja que ens orienta sobre el nombre de canals 
que necessitem tenir disponibles, és a dir, quina canalització és millor fer servir, per a que 
la probabilitat de no trobar un canal lliure sigui la més petita possible. Per tant, els resultats 
d’aquesta avaluació si poguessin ser aplicats als desplegaments que hem desenvolupat a 
l’apartat Coloració Limitada provocaria la minimització de la interferència. Malauradament, 
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no sempre es pot disposar d’aquest nombre de canals i sempre s’ha de considerar que 
aquesta interferència està present a tot desplegament.  

El comentari dels resultats es basarà en comprendre la relació entre el nombre de canals 
necessaris donada una distància de veïnatge amb si aquest nombre correspon quan la 
probabilitat de no trobar un canal lliure (Figures 24, 25, 26 i 27) comença a créixer, 
considerant la mateixa distància de veïnatge. Per tant, passem a analitzar els resultats per 
a cada una d’aquestes distàncies: 

- dmin = 25 metres 

Podem observar a la figura 35 que les 3 estratègies requereixen únicament de 2 canals 
per a que no es produeixi reutilització. És senzill comprovar si aquest resultat és coherent, 
ja que si observem la probabilitat de no trobar un canal lliure de la figura 24, la canalització 
mínima per a que la probabilitat de reutilització sigui 0 és la de 10 MHz, que proporciona 2 
canals a distribuir amb l’espectre disponible que disposem (20 MHz). 

- dmin = 50 metres 

Podem veure a la figura 35 que les tres estratègies requereixen de 4 canals per a que no 
es produeixi reutilització freqüencial. Per a comprovar la validesa d’aquest nombre de 
canals obtingut, passarem a observar la probabilitat de no trobar un canal lliure de la figura 
25, que diu que a partir d’una canalització de 5 MHz, que proporciona un total de 4 canals 
amb els 20 MHz d’ample de banda disponible, la probabilitat de no trobar un canal lliure 
comença a créixer. 

- dmin = 75 metres 

Podem observar a la figura 35 que per a una distància de 75 metres, les estratègies 
Distribuïda i Semi-Distribuïda requereixen de 5 canals per a que cap node pugui trobar-se 
amb la situació que no se li pot assignar un color que ja està essent usat per algun dels 
seus veïns. Aquest valor serà justificat amb la gràfica de la probabilitat de no trobar un 
canal lliure per a una distància de veïnatge de 75 metres de la figura 26, ja que amb una 
canalització de 3 MHz (que proporciona 6 canals amb l’ample de banda disponible de 20 
MHz) el valor és nul i amb la canalització de 5 MHz (que proporciona 4 canals) ja no ho és. 
Per tant, una canalització que es trobés entre mig d’aquestes dues i que proporcionés 5 
canals seria la idònia en aquest cas. 

Per altra banda, podem veure també a la figura 35 que l’estratègia Centralitzada requereix 
d’un canal menys, en total 4, per a poder afrontar la coloració de la xarxa sense reutilitzar 
cap canal. Podem confirmar aquest valor gràcies a la figura 26, ja que per a una 
canalització de 5 MHz que proporciona 4 canals disposant de 20 MHz d’ample de banda 
disponible, la probabilitat de no trobar un canal lliure per a l’estratègia Centralitzada 
comença a ser més gran que 0. 

-  dmin = 100 metres 

Veiem a la figura 35 que, per a la distància de veïnatge de 100 metres, l’estratègia 
Distribuïda i Centralitzada necessiten un mínim de 5 canals per a obtenir una probabilitat 
de no trobar un canal lliure igual a 0. D’aquesta forma, podem observar a la figura 27, que 
la probabilitat de no trobar un canal lliure per a l’estratègia Distribuïda assoleix valors 
majors que zero a partir d’una canalització de entre 3 MHz i 5 MHz, que proporcionen un 
total de 6 i 4 canals respectivament amb l’ample de banda disponible de 20 MHz que 
disposem. Aleshores, trobem coherència amb els resultats obtinguts per a aquesta 
estratègia. 
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Finalment, l’estratègia Semi-Distribuïda necessita 6 canals per a assolir una probabilitat 
de no trobar un canal lliure pràcticament negligible. Aquest nombre de canals necessaris 
s’associa amb el nombre de canals que t’aporta la canalització de 3 MHz per a l’ample de 
banda disponible de 20 MHz. 

Realment els valors obtinguts són orientatius, ja que la probabilitat de no trobar un canal 
lliure de l’avaluació Coloració Limitada (Improper Coloring) s’obté promitjant 1000 
escenaris diferents en els quals algun d’aquests té les Small Cells ubicades de tal forma 
que el veïnatge és més elevat i això provoca que en aquests casos es requereixin més 
canals per a que no hi hagi reutilització de canal. Per tant, aquests són els casos que 
afecten a que la probabilitat no sigui exactament zero, però si que es pugui aproximar a 
aquest valor. Aquest és el motiu pel qual al arrodonir un canal amunt per assegurar que 
no es reutilitzin canals pugui provocar que no coincideixi exactament amb el punt en el 
qual la probabilitat de no trobar un canal lliure comença a créixer. 

4.2 Avaluació Completa 

En aquest apartat mostrarem l’impacte de la SNR i de la SNIR vista per cada un dels 
usuaris en cada un dels esquemes presentats en apartats anteriors (Centralitzat, 
Descentralitzat/Distribuït i Semi-Distribuït). Per tal de fer una avaluació global d’aquests 
paràmetres, haurem de calcular la SNR de cada usuari basant-nos en les pèrdues de 
propagació (path-loss), i la SNIR de cada usuari considerant també la interferència soferta 
per altres estacions base que gràcies a les 3 estratègies anteriors hem aconseguit 
gestionar millor o pitjor depenent de l’estratègia aplicada. Un cop finalitzats aquests càlculs, 
haurem de traduir aquests valors de SNIR a velocitat de dades dels usuaris (bits/s), amb 
l’objectiu d’obtenir la Funció de Distribució de Probabilitat (CDF) de les velocitats de dades 
aconseguides pels usuaris. A mode d’objectiu final, ens interessaria obtenir el màxim 
nombre d’usuaris amb una velocitat de dades elevada, permetent que es puguin fer servir 
modulacions més complexes per a aquests usuaris (fins a 64QAM), que gaudiran d’una 
millor qualitat de servei (QoS). 

- Com obtenim la SNR dels usuaris? 

Per a obtenir la SNR (Relació Senyal – Soroll) de cada usuari, hem de saber distingir el 
tipus d’usuaris que tenim al nostre desplegament. Tal com s’ha comentat en apartats 
anteriors, disposem de dos tipus d’usuaris, en funció del tipus de cel·la que els hi està 
proporcionant servei, que són els usuaris servits per Macro Cells i els servits per Small 
Cells. La distinció en aquest aspecte és important, pel fet que, a cada un d’aquests tipus 
d’usuaris se’ls hi aplica un model de Pathloss diferent, presentats a continuació: 

 

Model Pathloss usuaris Small Cells: ITU Umi (Small Cell a usuari): 

  𝑃𝑎𝑡ℎ𝑙𝑜𝑠𝑠 = 36.7 ×  log10{𝑑𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎} + 22.7 + 26 × log10{𝑓𝑐} 

 𝑑𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎: Distància entre la Small Cell i l’usuari concret. 

 𝑓𝑐: Freqüència portadora Small Cell 

 

Model Pathloss usuaris Macro Cells: ITU Uma (Macro Cell a usuari): 

𝑃𝑎𝑡ℎ𝑙𝑜𝑠𝑠 = 40 × log10{𝑑𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎} + 7.8 − 18 × (log10{ℎ1} + log10{ℎ2}) + 2 × log10{𝑓𝑐} 

 𝑑𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎: Distància entre la Macro Cell i l’usuari concret 

 ℎ1: Altura antena eNB 

 ℎ2: Altura antena usuari 

 𝑓𝑐: Freqüència portadora Macro Cell 
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Una vegada establerts els diferents tipus d’usuaris, passem a analitzar els procediments 
que portaran a l’obtenció de la SNR. Com hem comentat anteriorment, Signal to Noise 
Ratio (SNR) es refereix a la relació entre la potència de senyal útil rebuda i la potència de 
soroll que es pot observar a l’entrada del receptor, que en el cas que ens ocupa (enllaç de 
baixada o downlink) és el terminal mòbil. 

Per a l’obtenció, doncs, de la SNR d’un usuari concret haurem de calcular primer la 
potencia útil rebuda per aquest (PR) provinent de la estació base que li proporcioni servei, 
ja sigui Macro Cell o Small Cell, depenent de la tipologia d’usuari que sigui.  

  

𝑃𝑅 = 
𝑃𝑇 × 𝐺𝑇 × 𝐺𝑅

𝐿
 

On: 

- PT = Potència Transmesa per la estació base 

- GT = Guany antena transmissora 

- GR = Guany antena receptora 

- L = Pèrdues de propagació (Pathloss) 

A continuació, obtenim la potència de soroll (PN), que com a tot sistema de comunicacions, 
provoca la degradació del senyal útil rebut pel receptor i provoca que la SNR disminueixi, 
en funció de la quantitat d’ample de banda que l’usuari estigui utilitzant. De totes formes, 
és important destacar que com el soroll és blanc, és a dir, les seves mostres temporals 
són aleatòries i, per tant, totalment incorrelades, la seva Densitat Espectral és totalment 
plana, fent que, en el domini freqüencial, tingui la mateixa potència al llarg de tota la banda 
de freqüències. Per tant, ens serà indiferent quina sigui la banda en la qual es trobi el canal 
que estiguem usant per donar servei als usuaris, ja que el soroll aplicarà la mateixa 
degradació independentment de la banda freqüencial on ens trobem. És important 
destacar que totes les estacions base transmetran la mateixa quantitat de recursos a tots 
els usuaris, és a dir, cada usuari rebrà la mínima unitat freqüencial assignable, que és 1 
Physical Resource Block (PRB). D’aquesta forma estaran tots en igualtat de condicions 
per avaluar quines zones estan més congestionades i quines menys. 

Finalitzada l’obtenció de la potència útil rebuda per cada usuari del desplegament i de la 
potència de soroll rebuda que, com hem comentat, afecta a tots per igual, passarem a 
l’obtenció de la SNR de cada usuari, que s’obté amb el quocient d’aquestes dues potències. 

 

𝑆𝑁𝑅𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =
𝑃𝑅
𝑃𝑁
⁄   𝑆𝑁𝑅𝑑𝐵 = log10{𝑆𝑁𝑅𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙} 

 
- Com obtenim la SNIR? 

Per tal d’obtenir el SNIR (Relació Senyal – Soroll+Interferència) caldrà introduir un nou 
element a l’expressió de la SNR anterior, que és la interferència produïda per altres 
estacions base que estan transmetent durant el mateix espai/slot temporal i usant la 
mateixa banda freqüencial que l’usuari actual. Aquest fet provoca una degradació de la 
senyal rebuda, amb la corresponent disminució de la qualitat del servei (QoS).  

En el desplegament que hem realitzat, tal com s’ha comentat abans, disposem de dos 
tipus d’usuaris, els que són servits per les Macro Cells i els que són servits per les Small 
Cells. Malauradament, un dels inconvenients que té el desplegament no planejat de punts 
d’accés en una àrea molt densificada d’usuaris provoca l’increment incontrolat de la 
potència interferent d’aquests, que seran els que pitjor SNIR tinguin. 

Els algoritmes desenvolupats a l’avaluació simple, que permeten gestionar la interferència 
de la millor manera possible optimitzant l’assignació de canals a cada punt d’accés i 
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establir el nombre d’estacions base veïnes compartint canal (interferint-se), ens seran de 
gran utilitat en aquest apartat, ja que partint de la coloració de la xarxa que s’ha realitzat 
en cada estratègia, passarem a assignar recursos radio, concretament 1 PRB, a cada un 
dels usuaris servits per les Small Cells i veurem amb quina SNIR rebran aquests recursos 
per a veure, per a cada un d’ells, la velocitat amb la qual reben les dades, que anirà 
associat a la qualitat de servei (QoS) que disposen, el qual s’assoleix amb una SNIR alta. 

- Anàlisi del valor dels rates per usuari a partir de la CDF   

La màxima velocitat teòrica assolible quan transmetem 1 PRB usant una modulació de 64 
QAM amb transmissió SISO (1 antena en transmissió i 1 antena en recepció) és 
aproximadament 1 Mbit/s, on cada PRB transmet 12 subportadores i, en cada una, s’hi 
transmeten 7 símbols. També es considera que transmetem símbols 64 QAM que 
requereixen de 6 bits. 

12 𝑠𝑢𝑏𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 × 
7 𝑠í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠

𝑠𝑢𝑏𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎
×
6 𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑠í𝑚𝑏𝑜𝑙
= 504 𝑏𝑖𝑡𝑠 

504 𝑏𝑖𝑡𝑠

0,5 𝑚𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎
≅ 1

𝑀𝑏𝑖𝑡

𝑠
 

A la pràctica, s’han de tenir en consideració la influència dels efectes de la propagació i 
l’accés multiusuari, que degraden la comunicació i, per tant, provoquen la disminució 
d’aquests valors. En altres casos, la velocitat és més elevada degut a que la SINR és major 
(usuaris molt pròxims a l’estació base servidora i que no disposen d’interferència o que és 
residual), tot i que com la màxima modulació que es pot fer servir és 64 QAM, el que fem 
és truncar aquests valors majors, tal com es pot apreciar a la gràfica resultant, ja que el 
nombre de bits transmesos per sub-trama és limitat als que t’ofereix la modulació 64 QAM.   

L’objectiu d’aquest anàlisi complert és veure l’impacte que es produeix en la SNIR que 
veuen cada un dels usuaris per cada estratègia concreta. Per tant, per cada usuari 
avaluarem la seva SNIR i traduirem aquest valor a la velocitat de dades que suporta. 

 

𝑆𝑁𝐼𝑅 =  
𝑃𝑅

𝑃𝑁 + 𝐼
 

    𝑈𝑠𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑒 = 𝐵𝑊𝑢𝑠𝑒𝑟 × log2{1 + 𝑆𝑁𝐼𝑅} 

On: 

- 𝑃𝑅: Potència Rebuda útil 
- 𝑃𝑁: Potència de soroll aplicada sobre la banda utilitzada 

- 𝐼: Potència Rebuda Interferent 
- 𝐵𝑊𝑢𝑠𝑒𝑟: Ample de banda que usa l’usuari  

Un cop s’hagi obtingut aquests resultats podrem veure la quantitat de usuaris que suporten 
una velocitat concreta, i això serà analitzat amb la CDF (Funció de Distribució de 
Probabilitat) que s’obté dels rates de cada un d’ells. D’aquesta forma es podrà analitzar 
els beneficis que aporta l’estratègia Centralitzada enfront l’estratègia Distribuïda, és a dir, 
la diferència en nombre de usuaris que superin una velocitat de dades (bits/segon) 
determinada. Idealment ens agradaria una gràfica de la CDF que tingués valors baixos per 
a velocitats de dades petites i que creixés lo més ràpid possible per a velocitats de dades 
lo més gran possible (òbviament aquest valor serà més petit que la màxima velocitat 
permesa, que és 1 Mbit/s). Això significarà que una quantitat més gran dels usuaris 
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disposaran d’una velocitat de dades elevada i es l’objectiu que es persegueix. De totes 
formes, podem observar a la figura 36 que amb les estratègies Centralitzada i Distribuïda 
això no ho podem assolir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Data Rates dels usuaris (b/s) dels usuaris servits per Small Cells quan se’ls hi ha aplicat 
l’estratègia Centralitzada (esquerra) i l’estratègia Descentralitzada (dreta) 

Així, tal com observem a la figura, per a les diferents estratègies aplicades, una gran 
quantitat d’usuaris no assoleixen la velocitat màxima, únicament al voltant d’un 27% 
d’usuaris a l’estratègia centralitzada i al voltant d’un 18% d’usuaris a l’estratègia distribuïda 
aconsegueixen fer-ho. D’altra banda, els usuaris amb una velocitat de dades molt més 
petita hauran de transmetre usant modulacions més simples, degut a que la qualitat de la 
senyal rebuda (SNIR) és més baixa. Podem observar, per exemple, que per a l’estratègia 
Descentralitzada tenim un 50% d’usuaris que no poden superar una velocitat 
d’aproximadament 120 Kbit/s i per a l’estratègia Centralitzada tenim un 50% d’usuaris que 
no poden superar una velocitat d’aproximadament 350 Kbit/s. Amb aquestes dades, 
s’arriba a la conclusió que, mitjançant la gestió de l’assignació de canals per a les 
estratègies Centralitzada i Distribuïda, podem observar que els usuaris surten beneficiats 
amb l’aplicació d’algoritmes centralitzats degut al millor rendiment (velocitat de dades) que 
els hi proporciona aquesta estratègia. 
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5. Conclusions i desenvolupaments futurs  

La idea principal d’aquest treball era obtenir una proposta ferma en relació a quina 
estratègia seria la més adequada per a afrontar un tipus de xarxa present al estàndard 
LTE, específicament aquells desplegaments de xarxa que sofrissin una alta congestió 
d’usuaris.  

És important comentar les incidències que han aparegut en la realització d’aquest estudi, 
en el qual no s’ha acabat d’avaluar totes els possibles variables que depenen del resultat 
final i ens hem centrat únicament en una avaluació menys específica de la que realment 
hauria de ser. D’aquesta forma, les conclusions a les quals s’han arribat poden no ser del 
tot concloents i decisives, pel simple fet de falta de factors que s’han tingut en compte. 

Com a resultat de la investigació que s’ha dut a terme i de les proves realitzades, podem 
concloure que s’han acomplert una part dels objectius principals, tot i que l’anàlisi hagués 
sigut millor complementat si hagués tingut en compte altres factors que influeixen en el 
rendiment de cada una de les estratègies estudiades. D’aquesta forma, tot i els resultats 
obtinguts, es pot seguir treballant més a fons i estudiar escenaris en els quals intervinguin 
altres factors influents en el rendiment de les estratègies que permetrien millorar els 
resultats que s’han obtingut en aquest estudi. 

Un dels aspectes que es podrien modificar seria l’assignació de més d’una portadora 
(Carrier Aggregation) a aquells usuaris que requereixin transmetre o rebre una quantitat 
de informació més elevada per a afrontar una sèrie de serveis que amb una sola portadora 
no assolible la qualitat del servei en qüestió. Per a fer-ho es podrien usar parts de l’espectre 
radioelèctric que en aquell instant no s’estan fent servir. La realització d’aquest estudi 
permetria que la velocitat fos més elevada per a tots els usuaris i augmentar l’eficiència 
espectral al tenir més bandes utilitzant-se en un instant concret. 
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