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Resum 

 
Els sistemes de comunicació de quarta generació es fan ressó cada dia més en la nostra societat. 

Mentre que LTE és una realitat en molts països del món, a Espanya encara està pendent d’arribar una xarxa 

comercial completa. A l’espera de poder implementar i comercialitzar LTE, tant operadors mòbils com grups 

d’investigació estan realitzant proves del possible comportament de LTE al país. És per aquest motiu que 

des del  Grup de Recerca en Comunicacions Mòbils de la UPC ha sorgit la necessitat d’estudiar el 

comportament de les diferents bandes freqüencials del sistema LTE a Barcelona. Amb aquest Projecte Final 

de Carrera es pretén passar dels  coneixements teòrics als pràctics per poder extreure conclusions i 

recomanacions sobre les diferents bandes de freqüències. Així, l’objectiu d’aquest PFC és l’estudi de les 

bandes freqüencials més adequades per una xarxa LTE a Barcelona mitjançant l’eina de simulació Atoll. 

L’ànalisi dels resultats tenint en compte el terreny i les característiques de propagació de Barcelona 

permetran la comparació amb l’estat de l’art, tot tenint en compte els entorns interiors i exteriors. 

La metodologia emprada ha consistit en una primera fase d’investigació teòria del sistema LTE, 

l’estat de l’art i els motius pels quals encara no ha estat possible la implementació de LTE a Espanya. A més, 

s’ha estudiat en profunditat l’eina de simulació Atoll, amb una lectura exhaustiva del seu manual de 

funcionament i de diferents proves prèvies abans de crear la xarxa final que s’utilitza per les prediccions de 

les bandes freqüencials. Posteriorment s’ha procedit a crear la xarxa LTE que s’utilitza pels diferents estudis 

a Barcelona. Els sites que s’han utilitzat corresponen a posicions reals d’estacions base 3G que els operadors 

podrien reaprofitar per integrar LTE. Les simulacions s’han realitzat per les bandes freqüencials de 728 MHz, 

925 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz i s’han estudiat tan en entorns indoor com outdoor amb la xarxa 

optimitzada i sense optimitzar. Per cada simulació es mostra el resultat més representatiu que ajudi a 

entendre millor la situació per poder establir unes pautes de comportament i així extreure conclusions 

sobre el comportament de les diferents bandes. 

El resultat ha estat un gran domini de l’eina de simulació Atoll per poder modelar una xarxa de 

quarta generació. Com a conclusions generals s’ha pogut corroborar la bona capacitat de penetració en 

edificis de les bandes freqüencials baixes i les seves bones característiques de propagació. Per contra, la 

banda de 2,62 GHz ofereix throughputs màxims a la xarxa LTE, amb una millor qualitat del senyal i més 

adient per entorns exteriors. Tots els resultats s’estudiaran i justificaran en detall durant la present 

memòria.  
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Resumen 

 
Los sistemas de comunicación de cuarta generación se hacen eco cada día más en nuestra sociedad. 

Mientras que LTE es una realidad en muchos paises del mundo, en España todavía está pendiente de llegar 

una red comercial completa. A la espera de poder implementar y comercializar LTE, tanto operadores 

móviles como grupos de investigación estan realizando pruebas del posible comportamiento de LTE en el 

país. Es por este motivo que desde el Grupo de Investigación en Comunicaciones Móviles de la UPC ha 

surgido la necesidad de estudiar el comportamiento de las diferentes bandas frecuenciales del sistema LTE 

en Barcelona. Con este Proyecto Final de Carrera se pretende pasar de los conocimientos teóricos a los 

prácticos para poder extraer conclusiones y recomendaciones sobre las diferentes bandas de frecuencias. 

Así, el objectivo de este PFC es el estudio de las bandas frecuenciales más adecuadas para una red LTE en 

Barcelona a través de la herramienta de simulación Atoll. El análisis de los resultados teniendo en cuenta el 

terreno y las características de propagación de Barcelona permitirán la comparación del estado del arte, 

teniendo en cuenta los entornos interiores y exteriores. 

La metodología utilizada ha consistido en una primera fase de investigación teórica del sistema LTE, 

el estado del arte y los motivos por los cuales todavía no ha sido posible la implementación de LTE en 

España. Además, se ha estudiado en profundidad la herramienta de simulación Atoll, con una lectura 

exhaustiva de su manual de funcionamiento y de diferentes pruebas previas antes de crear la red final que 

se utiliza para las predicciones de las bandas frecuenciales. Posteriormente se ha procedido a crear la red 

LTE que se utiliza para los diferentes estudios en Barcelona. Los sites que se han utilizado se corresponden 

con posiciones reales de estaciones base 3G que los operadores podrían aprovechar para integrar LTE. Las 

simulaciones se han realizado para las bandas frecuenciales de 728 MHz, 925 MHz, 2100 MHz y 2600 MHz y 

se han estudiado tanto en entornos indoor como outdoor con la red optimitzada y sin optimizar. Para cada 

simulación se muestra el resultado más representativo que ayude a entender mejor la situación para poder 

establecer unas pautas de comportamiento y así extraer conclusiones sobre el comportamiento de las 

diferentes bandas. 

El resultado ha sido un gran dominio de la herramienta de simulación Atoll para poder modelar una 

red de cuarta generación. Como conclusiones generales se ha podido corroborar la buena capacidad de 

penetración en edificios de las bandas frecuenciales bajas y sus buenas características de propagación. Por 

contra, la banda de 2,62 GHz ofrece throuhgputs máximos a la red LTE, con una mejor calidad de la señal y 

más adientes para entornos exteriores. Todos los resultados se estudiarán y justificarán en detalle durante 

la presente memoria. 
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Abstract 

 
The fourth generation mobile communication systems are listened every day more in our society. 

Meanwhile LTE is a reality in a lot of countries worldwide, Spain is still aware of a complete commercial 

network. Expecting to be able to implement and commercialize LTE, both mobile operators and 

investigation groups are making tests about the behavior of LTE in the country. That’s why from the Mobile 

Communications Research Group of UPC has come the necessity up to study the behavior of the different 

frequency bands of the LTE system in Barcelona. This Final Project aims to pass the theoretical 

knowledgment to the practical ones to extract conclusions and recommendations about the different 

frequency bands. So, the objective of this PFC is to study the most appropiate frequency bands for a LTE 

network in Barcelona using the Atoll simulation tool. The results analysis, taking into account the terrain and 

the propagation characteristics in Barcelona will allow the comparison with the state of the art, taking into 

account indoor and outdoor environments. 

The used methodology has consisted in a first phase of theorical investigation of the LTE system, the 

state of the art and the reasons for LTE is not still implemented in Spain. Moreover, the Atoll simulation tool 

has been studied in depth, with an exhaustive reading of the manual and making different tests before 

creating the final network that it is used in the frequency bands predictions. Later, the LTE network, used in 

the different studies in Barcelona, has been created. The sites that are been used match with the real 3G 

base stations positions that the operators could reuse to integrate LTE. The simulations are been made for 

the following frequency bands: 728 MHz, 925 MHz, 2100 MHz and 2600 MHz and they have been studied in 

both indoor and outdoor with and without optimization. For each simulation, the most representative result 

is shown to stablish some behaviour patterns and to extract conclusions about the behaviour of the 

different frequency bands. 

The result has been a huge control of the Atoll simulation tool to create a fourth generation 

network. As general conclusions, it has been prooved the good penetration capacity in buildings with low 

frequency bands and their good propagation characteristics. On the other hand, the 2,62 GHz band offers 

maximum throughputs of the LTE network, with a better quality signal and better used for outdoor 

environments. All results will be studied and justified in detail during this memory.  
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1. Introducció 
 

1.1 Context del projecte 
 

 El sector de les comunicacions mòbils està en creixent expansió per poder satisfer les necessitats 

dels usuaris. Els smartphones estan prenent el protagonisme dins del mercat de les comunicacions i cada 

cop són més les connexions a Internet que requereixen un gran ample de banda amb bones velocitats de 

transmissió.  

 De l’evolució de la tercera generació (3G) de comunicacions mòbils amb UMTS i HSPA neix 

l’anomenat Long Term Evolution (LTE) com a inici de la quarta generació de mòbils (4G) que podrà satisfer 

les fortes demandes de capacitat d’usuaris. El 3GPP va ser l’encarregat de definir l’estàndar LTE. Les 

primeres proves daten del 2004 i les primeres especificacions fiables al 2008. Amb LTE es pretén arribar a 

obtenir velocitats de pic en l’interfície ràdio de 100 Mbps en l’enllaç descendent i de 50 Mbps en l’enllaç 

ascendent. La transmissió serà completament en mode paquet, basat 100% en el protocol IP. Amb això 

s’aconseguirà reduir els temps de latència i es permetran canalitzacions flexibles de fins 20 MHz. A més, un 

dels punts més rellevants d’aquest nou sistema serà la flexibilitat de les diferents bandes freqüencials per 

millorar l’eficiència de l’espectre radioelèctric. L’elecció de la banda freqüencial que anirà des dels 728 MHz 

fins als 2,62 GHz influirà altament en la qualitat del senyal i els nivells de cobertura.  

 La implantació comercial de LTE a Espanya està començant a nèixer però la xarxa no està completa.  

No obstant, són molts els països que en els últims dos anys han integrat el nou sistema 4G. Aquest Projecte 

Final de Carrera sorgeix d’aquesta manca d’informació sobre una futura xarxa comercial a Espanya. Per 

poder crear una xarxa èxitosament en un terreny s’ha d’estudiar el tipus de terreny, població, mètodes de 

propagació i capacitat d’integració. Les prediccions de cobertura de xarxa s’obtindran a través de les 

simulacions que tant grups d’investigació com operadors decideixin realitzar prèviament a la integració de la 

xarxa.   
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1. 2 Objectius 
 

L'objectiu d'aquest PFC és l'estudi de les bandes freqüencials disponibles per a un sistema de 4G 

(LTE) dins de la ciutat de Barcelona. En concret, s’estudiaran, fent servir l’eina de simulació professional 

Atoll, les bandes de 728 MHz, 925 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz. A través de l’anàlisi de les diferents 

simulacions es podrà arribar a extreure conclusions i recomanacions sobre l’ús de cadascuna de les bandes. 

Per aconseguir-ho caldrà fer un estudi de l’estat de l’art per analitzar el comportament de les 

bandes freqüencials en un nou terreny, la ciutat de Barcelona, i determinar unes pautes de comportament 

per cada banda freqüencial. Aquest resultat serà de gran  utilitat pels operadors mòbils que actualment 

estan comprant parts de l’espectre radioelèctric per l’ús de LTE. A més, es pretén aconseguir un domini de 

l’eina professional Atoll per la creació d’una xarxa mòbil, tot valorant les oportunitats i les limitacions que el 

software ofereix.   

 

1.3 Pla de treball 
 

La primera etapa va ser de documentació sobre l’estàndar LTE a través de la lectura de diferents 

llibres, articles de revista i webs. En paral·lel es van anar estudiant diferents eines de simulacions de xarxes. 

En un principi, es va voler utilitzar Xirio-online com a eina professional per la realització del projecte. Des del 

Grup de Recerca de Comunicacions Mòbils mai s’havia utilitzat aquest software però es va plantejar com 

una nova opció de software lliure. Després de la realització de diferents proves amb Xirio es va concloure 

que la versió gratuita no s’adaptava a les necessitats dels projecte ja que no tenia en compte les densitats 

d’usuaris a l’hora de fer les prediccions. Per tant, després de setmanes testejant, es va descartar la opció de 

Xirio-online i es va començar a estudiar el mòdul LTE d’Atoll. El Grup de Recerca ja havia treballat amb Atoll i 

tenia experiència en els mòduls GSM i UMTS però poca en el mòdul LTE. Abans de començar a desenvolupar 

la xarxa final del projecte es va haver d’estudiar el manual d’usuari del programa i realitzar diferents proves 

per estudiar cada paràmetre que es podia variar en Atoll. Les dues variables més importants a estudiar per 

aquest PFC han estat el model de propagació i les diferents bandes freqüencials. 

En la segona etapa de treball es va crear la xarxa LTE que s’utilitzaria per realitzar les simulacions de 

les diferents bandes freqüencials. Per això es va  fer un estudi previ de la localització real dels diferents sites 

3G actuals a la ciutat de Barcelona. Es van triar alguns d’ells per realitzar una xarxa 4G el més realista 

possible i es va definir la zona a estudiar dins de Barcelona. Un cop creada la xarxa es van realitzar les 

simulacions de nivell de senyal i qualitat del senyal per les diferents bandes freqüencials, per entorns 

interiors i exteriors i per la xarxa optimitzada i sense optimitzar. 
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La tercera fase del projecte ha estat la d’extracció de conclusions i recomanacions per les diferents 

bandes de freqüències a partir dels resultats obtinguts. A més, s’ha analitzat i comparat l’estat de l’art amb 

els resultats de les simulacions.  

 

1.4 Estructura de la memòria 
 

 La present memòria s’ha estructurat en quatre capítols.  

 El primer capítol es correspon a la introducció on es fa referència al context del projecte, els 

objectius i l’estructura de la memòria. En ell es pretén donar una visió general del contingut del document 

per facilitar la seva lectura. 

 En el capítol 2 es tracta l’estat de l’art. Es comença amb un breu repàs de l’evolució de les 

comunicacions mòbils que han motivat l’aparició del sistema LTE. Després, a l’apartat 2.2 es tracta 

únicament el sistema de quarta generació LTE. Dins d’aquest apartat es detallen, en subapartats, diferents 

punts rellevants de l’estàndar com les característiques generals, les tècniques d’accés, les bandes 

freqüencials i les canalitzacions, la implantació del sistema LTE, els resultats de la subhasta de l’espectre 

radiolèctric a Espanya i l’estudi de les bandes freqüencials a l’estat de l’art. És important conèixer tots 

aquests temes relacionats amb l’estat de l’art per poder entendre la part pràctica del projecte. 

 En el capítol 3 s’explica la configuració de l’eina de simulació Atoll. Es comença justificant a l’apartat 

3.1 l’elecció d’Atoll com a eina de treball. Després, a l’apartat 3.2 es mostren les configuracions escollides 

per diferents paràmetres de la xarxa LTE. Així, es comença citant les definicions d’interès pel bon 

entendiment del document. Després, s’explica la configuració de la xarxa i l’equip receptor, la definició en 

Atoll de les bandes freqüencials escollides per les simulacions, l’elecció del model de propagació que més 

s’ajusta a la ciutat de Barcelona i s’acaba amb una explicació teòrica de les prediccions de cobertura per 

poder simular amb Atoll. 

 En el capítol 4 es mostren els estudis realitzats i l’anàlisi dels resultats. En l’apartat 4.1 es realitza 

una comparació de les bandes freqüencials en l’escenari outdoor i en l’escenari indoor. S’ha decidit mostrar 

les simulacions més representatives per tal d’entendre el comportament de les diferents bandes de 

freqüència: Coverage by Signal Level, Coverage by C/I+N en downlink, Coverage by Throughput en downlink 

i Coverage by Best Bearer en downlink. Com es pot veure s’ha decidit estudiar únicament l’enllaç 

descendent ja que és el més limitant en qualsevol xarxa de comunicacions. Per últim, a l’apartat 4.2 s’ha 

realitzat la comparació en downlink de la banda de 2,62 GHz amb les canalitzacions de 5 MHz i 20 MHz. 

Aquest estudi permetrà comprovar quina és la capacitat màxima a la que pot operar la xarxa LTE 

dissenyada. 
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 L’últim capítol es correspon a les conclusions i recomanacions del projecte. També figuren les línies 

futures d’investigació per poder complementar els resultats d’aquest PFC. 
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2. Estat de l’art 
 

 Aquest capítol recull els conceptes de teòria necessaris per poder entendre les simulacions i 

resultats que es presenten en el capítol 4 de la present memòria. Es començarà fent un breu repàs a 

l’evolució de les comunicacions mòbils per entendre la motivació de l’estudi de LTE. Un cop centrats en la 

4G, es farà una breu explicació de les característiques més importants de LTE, del resultats de la subhasta de 

l’espectre radioelètric i de l’estat de l’art referit a bandes freqüencials. 

 

2.1 Evolució de les comunicacions mòbils 
 

Per entendre la motivació d’arribar al sistema LTE, considerat 4G, s’ha de conèixer com han anat 

evolucionant les comunicacions mòbils. 

Els primers sistemes mòbils van ser els de primera generació (1G) i es situen al voltant dels anys 80. 

Es caracteritzaven per ser analògics i oferien únicament serveis de veu. Tots transmetien a la mateixa 

potència sense tenir en compte l’entorn ni la ubicació i com a conseqüència les interferències  i el consum 

de bateria eren elevats. A més, els equips eren grans i pesats pel que s’implementaven majoritàriament en 

vehicles. 

El primer sistema cel·lular comercial el va llençar la NTT (Nippon Telegraph and Telephone) al Japó al 

1979. Dos any després, al 1981, la NMT (Nordic Mobile Telephony) va treure al mercat el primer sistema de 

primera generació multinacional que va ser introduït a Dinamarca, Noruega, Suècia i Finlàndia utilitzant la 

banda de 450 MHz. Posteriorment es va comercialitzar a la banda de 900 MHz.  

Per una altra banda,  al 1983, els laboratoris Bell van desenvolupar als Estats Units el sistema AMPS 

(Advanced Mobile Phone Service), que treballava sobre la banda de 800 MHz. 

Les característiques comuns dels equips de 1G són que tots transmetien en FDD (Frequency Division 

Duplexing), és a dir, transmetien per bandes diferents en l’enllaç ascendent i descendent. A més, dividien 

l’espectre disponible en canals que utilitzaven com a dedicats cada cop que es feia una trucada de veu i 

utilitzaven la modulació analògica FM per la veu. 

Anys després, les comunicacions van evolucionar amb el naixement dels sistemes de segona 

generació (2G). Aquesta generació de mòbils sorgeix de la necessitat de desenvolupar un sistema que 

suportés la mobilitat entre països. Va ser al 1992 quan el ETSI (European Telecommunication Standards 
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Institute) va llençar al mercat el sistema GSM (Global System for Mobile Communication). GSM va suposar 

un avanç en la telefonia mòbil molt important ja que els terminals van passar de ser analògics a digitals. 

Amb això es va aconseguir una millor utilització de l’espectre i una qualitat major davant d’interferències. A 

més, gràcies a que els equips eren més petits i més econòmics, les comunicacions mòbils van poder estar a 

l’abast de tothom. GSM  és el sistema de comunicacions mòbils més extens en tot el món i va ser una gran 

revolució perquè entre altres aspectes, es van obtenir millores en les velocitats de transmissió i en qualitat 

de servei. La capacitat del sistema es va incrementar i va sorgir la possibilitat d’integrar nous serveis com la 

bústia de veu, els missatges de text i l’identificador de trucades. 

El sistema GSM va començar a treballar en la banda de 900 MHz (890 MHz-915 MHz en uplink i 935 

MHz-960 MHz en downlink) i amb tècnica de duplexat FDD. Com a tècniques d’accés s’utilitza FDMA 

(Frequency Division Multiple Access) per dividir l’espectre de 25 MHz en 124 portadores de 200 kHz i, 

posteriorment, s’utilitza TDMA (Time Division Multiple Access) per dividir cada canal de 200 kHz en 8 

ranures de temps. 

Anys després, va sorgir una variant del GSM que treballava a la banda de 1800 MHz anomenada 

DCS-1800 o GSM-1800. 

Estats Units, per la seva banda, va desenvolupar paral·lelament el sistema IS-54, amb les seves 

respectives evolucions: IS-136 i IS-95. El sistema IS-54 va ser creat per la TIA (Telecommunication Industry 

Association), es basava en FDMA/TDMA i operava en la banda de 850 MHz. En canvi, el IS-95 el va 

desenvolupar Qualcomm i es basava en FDMA/CDMA en la banda de 850 MHz i 1900 MHz. Aquest és l’únic 

sistema 2G que utilitza CDMA ja que aquesta tecnologia es va extendre en el sistemes mòbils de tercera 

generació (3G).  

Entre la 2G i la 3G, està la generació 2,5G que neix de la necessitat de millorar el sistema GSM. Fins 

ara, en GSM la transmissió es feia utilitzant la tècnica de commutació de circuits, el que comportava bones 

transmissions de veu però serveis de dades a molt baixa velocitat (9,6-14,4 kbps).  

Tres tecnologies s’engloben dins del 2,5G: HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), GPRS (General 

Packet Radio Service) i EDGE (Enhanced Data Rate for GSM Evolution). 

HSCSD va ser aprovat per la ETSI al 1998 amb la idea d’utilitzar més d’un time slot per usuari de 

forma paral·lela per la transmissió de dades. Així la velocitat total de transmissió seria la de un time slot de 

GSM multiplicada pel número de slots utilitzats. Malgrat que l’estàndard oferia configuracions de fins 8 

slots, a la pràctica només s’utilitzaven 4 slots per arribar a assolir velocitats teòriques d’entre 28,8 kbps i 

57,6 kbps. Malgrat la millora, el sistema continuava funcionant amb commutació de circuits, el que 

implicava poca eficiència ja que s’havien de reservar canals de transmissió tant si s’estava transmitent com 

si no.   
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L’avanç més important va ser el GPRS, que va ser proposat per la ETSI com a extensió del sistema 

GSM. GPRS utilitzava la tècnica de commutació de paquets i per tant els recursos no eren assignats de 

manera exclusiva per una única comunicació sinó compartits entre diversos usuaris. A més, l’assignació de 

recursos es realitza de forma independent en uplink i downlink el que suposa aprofitar l’asimetria del servei. 

El GPRS utilitza l’espai que no està sent utilitzat pels canals GSM per transmetre els paquets.  

Altres avantatges del GPRS són la capacitat d’assignació de diferents QoS per cada usuari i la millora 

de les velocitats de transmissió mitjançant les tècniques multislot i noves codificacions. Així, es pot arribar 

fins una velocitat màxima teòrica de 171,2 Kbps si s’utilizen els 8 slots del radiocanal. 

El cost d’implementació del sistema GPRS va ser baix ja que utilitzava el hardware del GSM afegint 

només dos nous nodes pel trànsit de paquets: SGSN (Serving GPRS Support Node) i GGSN (Gateway GPRS 

Support Node). A la BSC es va incorporar un unitat PCU (Packet Control Unit) per tal que els canals fóssin 

assignats dinàmicament a GSM o GPRS depenent dels nivells de trànsit i donant sempre prioritat als serveis 

de veu. 

El sistema 2,5G que neix com a millora del sistema GSM/GPRS és l’EDGE.  Es va implementar per 

primera vegada al 2003 i ofereix velocitats de fins 384 Kbps utilitzant 8 time slots. El canvi més important és 

la modulació adaptativa, permetent modulacions de més alt nivell com la 8PSK però amb la possibilitat de 

continuar utilitzant la GMSK (al igual que el GPRS). A més, EDGE té la capacitat d’avaluar la qualitat de 

l’enllaç i actuar en conseqüència variant la modulació i la codificació per aconseguir millor transmissió. Per 

contra, el fet que el terminal hagués d’estar capacitat per soportar EDGE va fer que la tecnologia trigués en 

arribar a l’usuari.  

La tercera generació de mòbils (3G) és la que actualment predomina a nivell mundial. Neix de la 

necessitat de satisfer les grans demandes de trànsit de dades i d’oferir millores en la comunicació 

multimèdia. La ETSI va crear el 3GPP que va llençar el sistema UMTS. Per la seva banda, Estats Units va crear 

l’organització 3GPP2 que va desenvolupar el CDMA2000. Aquests sistemes de 3G estan enfocats a 

incrementar la velocitat de transmissió per així millorar la transferència d’imatges i vídeos. Els objectius de 

velocitats que s’havien d’assolir eren de 144 Kbps en exteriors per comunicació en vehicles, 384 Kbps per 

vianants en exteriors i 2 Mbps per interiors amb poca mobilitat. Amb aquestes velocitats seria possible 

l’accés a xarxes LAN coorporatives, accés a Internet, correu electrònic, transferència d’arxius i imatges de 

qualitat i videoconferències amb bona qualitat. 

UMTS va estar disponible al 1999 amb la seva Release 99. La tecnologia d’accés emprada és CDMA, 

el que suposa un canvi en l’arquitectura de la xarxa d’accés ràdio GSM/GPRS/EDGE. Permet duplexat FDD i 

TDD i utilitza canals de 5 MHz. A més, té un funcionament flexible i adaptatiu, suporta 3 tipus de handover: 

hard, soft i softer handover i empra la modulació QPSK pel downlink i la  BPSK per l’uplink. 

El sistema UMTS va evolucionar amb l’estàndard HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) en la 

Release 5 i posteriorment amb el HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) en la Release 6, la unió dels dos 
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es denomina HSPA. Amb HSPA es va millorar molt el servei de paquet de dades, introduint velocitats més 

altes amb retards més baixos, mantenint una bona cobertura i una bona capacitat. A més, introdueix nous 

esquemes de modulació de nivell més alt, control de potència ràpid i mecanismes de retransmissió HARQ 

amb redundància. D’aquesta manera s’arriben a velocitats de fins 14,4 Mbps en downlink. 

El futur de les comunicacions mòbils està ara mateix en la quarta generació (4G) ja que el gran 

augment de smartphones i el fort creixement d’usuaris de dades han fet que s’hagi de buscar una 

alternativa al 3G. Diferents organitzacions s’han encarregat de desenvolupar estàndards pel 4G: el 3GPP va 

crear el sistema LTE, el IEEE la família WiMAX amb la seva versió més coneguda 802.16m i el 3GPP2 va 

desenvolupar el sistema UMB que no va triomfar davant de LTE i ha quedat al marge. WiMAX és el 

competidor més fort de LTE però l’extensió mundial de LTE és molt més gran que la de WiMAX i tot apunta 

a que LTE acabarà dominant el mercat del 4G. 

Els inicis de LTE daten del 2004, quan es va començar a investigar com millorar les deficiències del 

3G. Cap a finals de 2008 les especificacions ja van ser suficientment fiables com per començar la implantació 

comercial. Suècia i Noruega van ser els primers en implantar-lo i actualment 55 països disposen de xarxa 

LTE. 

Els objectius del sistema LTE, tal i com es podrà veure en més detall en aquest Projecte Final de 

Carrera, són els de crear una xarxa “full-IP” basada completament en commutació de paquets, aconseguir 

velocitats de fins 100 Mbps en downlink i 50 Mbps per uplink, reduir els temps de latència, reduir costos i 

aconseguir canalitzacions flexibles per així millorar l’eficiència de l’espectre. 

  

 

2.2 Sistema LTE 
 

Aquest apartat es centra en el sistema LTE. En els primers tres subapartats es pretén realitzar una 

breu explicació teòrica per poder entendre el comportament del sistema. A més, s’incedirà en la 

implantació de LTE arreu del món i s’explicarà la raó per la qual LTE encara no ha arribat plenament a 

Espanya. En l’apartat 2.2.5 es mostrarà el procés de subhasta de l’espectre radioelèctric a Espanya i per 

últim en l’apartat 2.2.6 es farà una recopilació de documentació per explicar l’estat de l’art sobre bandes 

freqüencials en el sistema LTE arreu del món. A partir d’un estudi de l’estat de l’art es podrà analitzar quins 

aspectes sobre bandes de freqüències no s’han investigat encara en LTE a la ciutat de Barcelona i per tant, 

es podrà fer l’aportació d’aquest PFC en el marc referencial.  
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2.2.1 Característiques generals 
 

Com ja s’ha comentat en el punt 2.1, la quarta generació de mòbils neix per cubrir les deficiències 

dels sistemes 3G i així satisfer les noves demandes de trànsit d’usuaris de dades que els smartphones estan 

creant. Actualment, les velocitats de 3G són insuficients per alguns serveis que requereixen gran velocitats i 

la xarxa és poc òptima per la transmissió de paquets. És per això que els objectius que es van fixar pel 

sistema LTE són els següent [1]: 

 Velocitats de transmissió de pic de fins a 100 Mbps en downlink i de 86 Mbps en uplink. Aquestes 

velocitats màximes s’estimen per una canalització de 20 MHz, sense utilitzar MIMO.  

 

  Ample de banda escalable en downlink i uplink. Es pot treballar amb canalitzacions de 1,4 MHz, 3 

MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz i 20 MHz. Tal i com s’explicarà en els pròxims apartats del projecte, 

les canalitzacions més rellevants seran la de 5 MHz i la de 20 MHz. La de 5 MHz serà útil quan arribi 

el refarming de GSM i UMTS, ja que si els operadors reutilitzen els blocs freqüencials podrien 

continuar utilitzant la canalització de 5 MHz. Per una altra banda, la canalització de 20 MHz oferirà 

la possibilitat d’arribar a les velocitats de 100 Mbps en l’enllaç descendent, i per tant també serà de 

gran interés.  

 

 Millora en l’eficiència espectral. L’ample de banda escalable i la capacitat del sistema en 

operar en FDD i TDD fan que l’ús de l’espectre sigui molt flexible i que per tant es millori la 

seva eficiència espectral. 

 

 Temps de latència inferior a 10 ms. 

 

 Interoperabilitat amb els sistemes 3G i sistemes no 3GPP. És a dir, un terminal que disposi de 4G 

també podrà utilitzar les xarxes 3G i no 3GPP per la transmissió de dades. Aquest aspecte serà 

important per quan la connectivitat 4G sigui insuficient. 

 

 Xarxa “Full-IP”. Amb una xarxa basada completametament en el protocol IP s’aconsegueix reduir la 

complexitat i els costos de la xarxa ja que cada cel·la pot assignar fins 4 cops més usuaris. 

 

 Capacitat de treballar tan en FDD com en TDD.  FDD pot operar en els modes full i half-duplex. En 

FDD half-duplex es separa la transmissió i la recepció en freqüència i temps [Figura 1] el que permet 

explotar les freqüències FDD i reduir el cost dels terminals. Si es treballa en FDD s’utilitzen canals 

diferents per uplink i downlink, en canvi amb TDD el canal és compartit per tot dos enllaços [2]. 
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Figura 1- Esquemes FDD i TDD 

 

 Accés OFDMA en downlink i SC-FDMA en uplink. Com es veurà en el capítol 2.2.2 l’accés OFDMA 

s’utilitza en downlink perquè ofereix robustesa contra les interferències multicamí i permet la 

diversitat multiusuari. En canvi, el SC-FDMA “Single Carrier-FDMA” s’utilitza en uplink perquè 

aprofita la ortogonalitat del sistema al mateix temps que afegeix una etapa de precodificació per 

reduïr la potència instantània. 

 

 Rendiment optimitzat per terminals amb una velocitat fins a 120 Km/h. Cada cop és més habitual 

que els usuaris utilitzin els smartphones en mitjans de transport que viatgen a altes velocitats com 

el cotxe o el tren. En el sistema 3G són molts els talls en la transmissió de dades. El sistema LTE 

optimitza el rendiment per un millor funcionament en aquestes situacions de mobilitat. 

 

 

2.2.2 Accés de transmissió per múltiple portadora: OFDMA i SC-

FDMA 
 

L’accés de transmissió utilitzat en downlink pel sistema LTE és el OFDMA. Aquest accés sorgeix de la 

modulació OFDM amb la particularitat de que diferents símbols modulats poden pertànyer a usaris 

diferents. D’aquesta manera és possible la transmissió simultània de diferents fluxes d’informació que 

viatgen en subportadores diferents [Figura 2]. 
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Figura 2 - Multiplexació d'usuaris OFDMA 

 

En la [Figura 2+ existeixen U fluxos d’informació corresponents a diferents usuaris. On di,k 

representa el i-éssim símbol del k-éssim usuari. Cal remarcar que també seria posible la distribució de 

diferents símbols d’usuari sobre subportadores no consecutives. En el receptor es procedeix a recuperar el 

contingut de les subportadores assignades a cada usuari per separar la informació destinada a un usuari de 

la resta.  

Els avantatges d’utilitzar OFDMA són els següents: 

 Diversitat multiusuari: amb OFDMA l’assignació de subportadores a usuaris es fa de manera 

dinàmica i es pot canviar en períodes curts de temps. D’aquesta manera es pot seleccionar per cada 

subportadora aquell usuari amb un millor estat del canal, és a dir, aquell que tingui millor SNR. Així, 

es tindrà una millor utilització de la banda disponible i es podrà obtenir una major velocitat de 

transmissió i una millor eficiència espectral. A aquest procés se l’anomena scheduling. 

 

 Diversitat freqüencial: la diversitat freqüencial en la transmissió d’un usuari procedeix del fet de que 

es pot assignar per un mateix usuari subportadores no contigües.  

 

 Robustesa davant de la propagació multicamí: gràcies a l’aplicació del prefix cíclic la técnica OFDMA 

és molt robusta davant la interferència intersimbòlica resultat de la propagació multicamí i es pot 

combatre la distorsió a partir de tècniques d’equalització en el domini de la freqüència.  
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 Flexibilitat en la banda assignada: la tècnica OFDMA proporciona l’adequació de diferents velocitats 

de transmissió en funció dels requeriments dels diferents usuaris simplement assignant més o 

menys subportadores per usuari. Per aquest procés només cal canviar els valors d’entrada sobre els 

que s’efectua la IDFT. 

 

 

La tècnica d’accés OFDMA haurà de modular quins recursos ràdio s’han d’assignar a les diferents 

estacions base per poder disposar de suficient capacitat per servir a tots els usuaris i per aconseguir una 

utilització eficient dels recursos. 

 

En OFDMA la banda total es subdivideix en un conjunt de subportadores. El conjunt total de 

subportadores disponibles es subdivideix en F grups (sent F el factor de reús) cadascun dels quals s’assigna a 

una cel·la diferent d’un conjunt de F cel·les anomenat cluster. A la seva vegada, cadascun dels grups es 

reutilitza en cel·les que pertanyen a diferents clusters.  

 

Aquest procés s’il·lustra en la *Figura 3] per un cas de factor de reús F=3 assumint que cada estació base 

s’encarrega de donar servei a una àrea hexagonal. Amb aquest mecanisme es garantitza que les cel·les 

adjacents no treballin amb les mateixes subportadores i per tant no s’interfereixin mútuament. Cal observar 

que a mesura que es va incrementant el valor de F, s’aconsegueix allunyar més les cel·les que utilitzen la 

mateixa freqüència i per tant reduir la interferència intercel·lular. Però en general, no interessarà utilizar 

valors de F massa elevats ja que això implica una reducció en la capacitat de la cel·la [1]. 

 

 

 

Figura 3 - Exemple d'assignació de subportadores a cel·les amb factor de reús F=3 
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 Per una altra part, tal i com s’ha comentat, les tècniques de scheduling permeten una assignació 

dinàmica de les subportadores disponibles. Per tant, la interferència intercel·lular en OFDMA no es controla 

únicament amb el reús de freqüències sino que també amb el scheduling. Per aquest motiu, seria posible 

treballar amb factors de reús inferiors, fins i tot es pot utilizar un factor de reús F=1, és a dir, assignar totes 

les subportadores disponibles en totes les cel·les. 

 

 Per una altra part, la tècnica d’accés de transmissió per uplink és SC-FDMA.  

 

Un aspecte important a tenir en compte quan s’escull una modulació per un sistema de 

comunicacions és la variació en la potència instantània del senyal transmès, de forma que si la variació és 

molt gran l’eficiència dels amplificadors de potència es redueix. El factor de PAPR (Peak-to-Average-Power 

Ratio) mesura la relació entre la potència instantània del senyal transmès respecte de la potència mitjana. 

En l’enllaç descendent no són crítics ni l’eficiència ni el cost dels amplificadors i per tant s’utilitza la tècnica 

OFDMA. Però això suposa un problema per l’enllaç ascendent i per tant la modulació escollida va ser SC-

FDMA, la qual presenta els avantatges següents [3]:  

 

 PAPR reduït que aconsegueix una major eficiència en els amplificadors de potència i un menor cost 

dels mateixos. Per aquest procès es realitzen variacions reduïdes en la potència instantània del 

senyal transmès.  

 

 Possibilitat d’equalitzar el domini de la freqüència de manera senzilla. 

 

 Capacitat de proporcionar una assignació de banda flexible que pot variar segons la necessitat de 

transmissió dels diferents usuaris. 

 

SC-FDMA es basa en uns principis molt similars a OFDM però efectua una precodificació del símbols 

a transmetre per reduïr la potència instantània. A més, la capacitat de poder efectuar equalització en el 

domini de la freqüència és inherent a la tècnica OFDM amb ús de prefix cíclic. 

 

La [Figura 4+ mostra l’esquema de transmissió en banda base per SC-FDMA [1]. 
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Figura 4 - Esquema de transmissió del senyal SC-FDMA 

 

Tal i com s’observa, es transmeten K símbols, els quals es precodifiquen mitjançant una DFT de K 

mostres abans d’efectuar la transmissió OFDM. La transmissió es fa utilitzant una IDFT de N mostres i 

posteriorment s’afegeix el prefix cíclic. A aquesta tècnica també se la coneix com DFTS-OFDM (DFT-Spread 

OFDM). 

 

 

2.2.3 Bandes freqüencials i canalització 
 

LTE es pot desplegar en totes les bandes ja identificades per IMT-2000 i en noves bandes que poden 

aparèixer en el futur. La taula següent mostra les bandes d’operació que s’han identificat fins el moment 

per LTE [1] : 
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Taula 1 - Bandes identificades per LTE en la Release 3GPP TS36.202 v8.8.0 

 

Com es pot veure en la [Taula 1] LTE ofereix una gran flexibilitat freqüencial.  El sistema està definit 

per 17 bandes freqüencials de FDD i 8 bandes de TDD, que van des de la banda de 700 MHz fins la de 2,6 

GHz. Però no s’ha d’oblidar les bandes que actualment resten ocupades per serveis de telefonia mòbil: el 

GSM es troba a les bandes de 900 MHz i 1800 MHz i el UMTS ocupa les bandes de 2100 MHz i part de la de 

900 MHz des de l’any 2011. Aquest fet ha suposat que els operadors es replantegin el refarming d’aquestes 

bandes. Es coneix com a refarming el procés pel qual es tornarà a repartir l’espectre actualment ocupat pels 

serveis de GSM i UMTS per donar pas a les tecnologies 4G [1]. 

La canalització en un sistema de comunicacions mòbils està directament relacionada amb la 

velocitat de transmissió assolible, de forma que per aconseguir majors throughputs s’ha d’augmentar la 

canalització. Per una altra part, segons la teoria de mostreig de Nyquist, la canalització té una relació directa  

en la complexitat d’implementació del sistema (com per exemple el conversor A/D) i en el cost 

computacional. Per tant, és d’esperar que l’elecció de la canalització en el sistema LTE anirà acord a l’estat 

de l’art actual en quant a hardware tenint presents els límits de capacitat de processament assolibles [1]. En 

el cas de LTE, per arribar a capacitats de 100 Mbps en downlink es necessita una canalització de 20 MHz.  
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En cas de considerar refarming sobre la banda de 2100 MHz, un operador determinat pot disposar 

de blocs de 5 MHz d’ample de banda inicialment associats a portadores de UMTS, i per tant, seria 

interessant que LTE tingués la capacitat d’operar també amb aquesta canalització. La velocitat de 

transmissió de LTE operant amb 5 MHz de canalització es reduirà aproximadament en un factor 4 respecte a 

l’aconseguida amb la canalització de 20 MHz [1]. 

Les canalitzacions possibles per LTE son 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz i 20 MHz. La 

següent taula mostra una estimació de la velocitat de pic total i bruta d’usuari depenent de la canalització 

escollida: 

 

Canalització 1,4 MHz 3 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 

Velocitat de pic 

Total 
6 Mbps 15 Mbps 25 Mbps 50 Mbps 75 Mbps 100 Mbps 

Velocitat de pic 

bruta 
5,1 Mbps 12,8 Mbps 21 Mbps 42,5 Mbps 63,7 Mbps 85 Mbps 

Taula 2- Velocitats de pic en funció de la canalització 

 

La velocitat de pic total indicada en la primera fila inclou tant les dades d’usuari com els canals de 

senyalització del sistema. En canvi, la velocitat bruta té en compte que un 15% dels recursos ràdio es 

destinen a control i senyalització. Ambues velocitats s’han estimat per un sistema LTE sense MIMO.  

Un altre concepte important relacionat amb la canalització és el concepte de bloc de recursos físics 

PRB (Physical Resource Block). Es denomina PRB al mínim element d’informació que pot ser assignat per 

l’eNB a un terminal mòbil. Un PRB ocupa 180 kHz de banda equivalent a 12 subportadores equiespaiades 15 

kHz entre elles, i en ell es transmeten 6 o 7 símbols OFDMA, depenent de la longitud del prefix cíclic que 

s’utilitzi. La duració d’un PRB és igual a 0,5 ms (la duració d’un slot). 
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Figura 5- Concepte de PRB 

 

La [Figura 5+ il·lustra el concepte de PRB. A continuació s’adjunta una taula extreta de [1] que 

relaciona el número de PRB en funció de la canalització. Tal i com es veurà en l’apartat 3.4, el PRB serà un 

paràmetre a ajustar en Atoll a l’hora de realitzar les prediccions de cobertura: 

 

Canalització 1,4 MHz 3 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 

Número de PRB 6 15 25 50 75 100 

Taula 3 - Número de PRBs en funció de la canalització 

 

Existeixen algunes limitacions en quant als requeriments de radiofreqüència associats a una 

determinada banda: 

 Els operadors que comparteixin una mateixa zona geogràfica o un mateix emplaçament hauran 

d’especificar els requeriments necessaris per tal que LTE coexisteixi amb altres tecnologies d’accés 

ràdio. 

 

 S’haurà de tenir en compte el canvi del marc regulador de l’espectre radioelèctric en les fronteres 

del país per assegurar la coexistència de LTE amb altres sistemes desplegats en les bandes 

adjacents. 
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 Els mòbils s’hauran de dissenyar per tal de que puguin operar en les bandes freqüencials ja 

identificades i en possibles noves bandes. A l’apartat 2.2.6 s’explica com s’està solucionant aquest 

aspecte. 

 

 

2.2.4 Implantació del sistema LTE 
 

Actualment 55 països d’arreu del món disposen de xarxa LTE comercial. Les primeres 

implementacions es van realitzar en Suècia i Noruega al 2009. Un any després, Estats Units, Canadà i Japó es 

van sumar al 4G.    

El següents països han incorporat LTE en algun indret del seu territori: Estats Units, Canadà, Brasil, 

Colòmbia, República Dominicana, Puerto Rico, Uruguai, Paraguai, Xile, Japó, Xina, Austràlia, Alemània, 

Suècia, Noruega, Finlàndia, Polònia, Regne Unit, Àustria, Uzbekistan, Hong Kong, Dinamarca, Estònia, 

Nigèria, Armènia, Filipines, Lituània, Letònia, Singapur, Corea del Sud, Aràbia Saudí, Qatar, Montenegro, 

Rússia, Kuwait, Hongria, Portugal, Bulgària, Croàcia, Grècia, Angola, Moldàvia, Països Baixos, Tanzània, 

França, Oman, Azerbaiyán, Namíbia, Luxemburg, Itàlia, Mèxic, Romania, Bolívia, Sri Lanka i Malàisia.  

En l’actualitat es calcula que hi ha aproximadament uns 27 milions d’usuaris LTE arreu del món, dels 

quals 13 milions es concentren als EEUU. Altres gran potències mundials de consumidors LTE són Corea del 

Sud (amb 7,5 milions d’usuaris) i Japó  (amb 3,5 milions).  
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Figura 6 - Distribució territorial d'usuaris LTE 

 

La implantació a Espanya encara no ha arribat com a xarxa comercial completa per diversos motius 

de caràcter econòmic, polític i logístic. S’estima que LTE podria ser una realitat en Espanya al 2015 malgrat 

que el procés s’està començant a endarrerir.  

Actualment Espanya està en mig del debat del dividend digital. Es coneix com a dividend digital el 

procés pel qual les freqüències entre 790 MHz i 862 MHz (canals del 61 al 69 UHF) deixaran de ser 

utilitzades per la Televisió Digital Terrestre i seran assignades a les companyies de telefonia mòbil pels 

serveis de 4G. La següent imatge mostra gràficament el procés d’aquest canvi de freqüències: 

 

Figura 7 - Fases del dividend digital  

USA

Corea del Sud

Japó

Europa i altres
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Quan es va fer el canvi de la televisió analògica a la digital, la TDT va continuar ocupant tot el rang 

freqüencial de la televisió analògica (470 MHz-862 MHz), quedant molt desaprofitat aquest espectre. El 

dividend digital és possible gràcies a que els canals de TDT ocupen molt menys ample de banda que els 

analògics. Per ser exactes, en un canal analògic hi caben 8 canals digitals, el que possibilita que, amb una 

bona reordenació, la banda de 790 MHz-862 MHz es pugui utilitzar per LTE [1]. 

Aquest rang freqüencial que ha de quedar lliure és molt important pels operadors mòbils ja que les 

característiques que ofereix són de gran valor: grans nivells de propagació i bona penetració en edificis. No 

obstant, aquest procés de reorganització de les freqüències de TDT suposarà un cost de 50 milions d’euros 

per les cadenes privades i 30 milions d’euros per RTVE. Aquesta gran despesa, difícilment assumible per 

tots, ha fet que es prorrogui el termini màxim del dividend digital a l’1 de gener de 2015. A partir de llavors 

els operadors mòbils podran començar a fer proves sobre aquesta part de l’espectre [4]. 

A més, a l’apartat anterior s’ha vist que LTE ofereix una gran flexibilitat freqüencial però que no tot 

l’espectre està disponible actualment per l’existència del GSM i el UMTS. El procés de refarming no serà 

immediat ja que la banda de 900 MHz està adjudicada per GSM fins l’any 2015, la de 1800 MHz fins 2028 i la 

de UMTS fins 2030. Malgrat això, el debat està sobre la taula i són molts els partidaris d’avançar el 

repartiment freqüencial abans de que vencin aquests terminis [5]. 

Val a dir, que diferents operadors mòbils ja han realitzat les primeres proves de LTE sobre la banda 

de 2,6 GHz (actualment lliure). Així, Telefónica va presentar la seva primera prova al MWC de febrer del 

2012 obtenint velocitats de fins 30 Mbps. Vodafone i Orange també han realitzat proves en Madrid, 

València, Màlaga i Zamora. 

 

 

2.2.5  Resultats de la subhasta de l’espectre radioelèctric a Espanya 
 

Segons la legislació espanyola l’espectre radioelèctric és un bé de domini públic de competència 

estatal i correspon al govern la reglamentació de les condicions de la seva gestió així com l’elaboració dels 

procediments d’otorgament dels seus drets d’ús [6].   

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España és l’encarregat de subhastar l’espectre 

radioelèctric. El 29 de juliol de 2011, rere 22 jornades, va finalitzar la primera subhasta amb un recaptament 

de 1.647 milions d’euros. El 10 de novembre de 2011 es va realitzar la segona subhasta de l’espectre amb 

185 milions d’euros de recaptament [5]. 
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Les bandes de 800 MHz, 900 MHz i 2,6 GHz es van subhastar en blocs de 2x5 MHz i 2x10 MHz, el 

que permetrà a les companyies poder treballar amb canalitzacions flexibles. El rang de freqüències que 

s’utilitzarà dins d’aquestes bandes no està encara definit i dependrà de cada operador. Aquest repartiment 

de freqüències serà vàlid fins 2030 (pròrroga inclosa).  

A continuació es mostra una taula on es recull l’espectre otorgat a cada companyia [5] : 

 

Licitador Número de blocs Banda del bloc Tamany del bloc Preu total (€) 

COTA 1 2,6 GHz 10 MHz (TDD) 157.014,73 

Euskatel 
  

1 2,6 GHz 2x10 MHz 2.649.318,33 
  1 2,6 GHz 10 MHz (TDD) 

FranceTelecom 
  
  

2 800 MHz 2x5 MHz 
442.238.965,40 

 
 

2 2,6 GHz 2x10 MHz 

1 2,6 GHz 10 MHz (TDD) 

JazzTelecom 5 2,6 GHz 2x10 MHz 6.034.980,24 

ONO 9 2,6 GHz 2x10 MHz 13.300.538,99 

R 
  

1 2,6 GHz 2x10 MHz 
1.315.105,76 

 1 2,6 GHz 10 MHz (TDD) 

TELECOMCLM 1 2,6 GHz 2x10 MHz 589.034,67 

Telecable 
  

1 2,6 GHz 2x10 MHz 
823.620,95 

 1 2,6 GHz 10 MHz (TDD) 

Telefónica 
  
  
  

2 800 MHz 2x5 MHz 

837.306.656,1 
1 900 MHz 2x5 MHz 

1 900 MHz 2x4,8 MHz 

2 2,6 GHz 2x10 MHz 

Vodafone 
  

2 800 MHz 2x5 MHz 
527.998.854,2 

 22 2,6 GHz 2x5 MHz 

Taula 4 - Resultat de la subhasta d'espectre 

 

Es pot veure que la majoria de companyies han apostat per la banda de 2,6 GHz mentre que només 

FranceTelecom, Telefónica i Vodafone han apostat per les freqüències baixes en algun dels seus blocs.  
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Aquest fet deixa entreveure que la intenció de les companyies serà apostar en bona part per la 

banda de 2,6 GHz per cobrir les zones d’alta densitat de població per poder arribar a les màximes velocitats 

de transmissió que pot oferir LTE (fins 100 Mbps en downlink amb canalització de 20 MHz).  

És probable que la banda de 800 MHz s’utilitzi en zones rurals o en llocs on es necessiti una forta 

penetració en edificis. La velocitat en downlink serà sempre menor a 50 Mbps i segurament fins al 2015 no 

hi haurà permís per radiar en aquesta banda freqüencial.  

 

 

2.2.6 Estudis sobre bandes freqüencials en l’estat de l’art 
 

Tal i com s’ha explicat en l’apartat 2.2.4, la comercialització de LTE a Espanya encara no ha arribat 

amb una xarxa completa. Els operadors estan esperant a que estigui disponible l’espectre que es correspon 

amb les bandes freqüencials baixes. De totes formes, Yoigo s’ha avançat al dividend digital i va anunciar 

durant la primera setmana d’Abril de 2013 que està construint la seva pròpia xarxa comercial per la banda 

de 1800 MHz i 2600 MHz. Això ha fet que Orange adelanti els seus plans d’implementació per LTE i ja ha 

acordat amb Huawei i Ericsson el projecte d’implementació de LTE per començar a operar durant l’estiu de 

2013. Per la seva part, Vodafone també ha modificat la seva estratègia a seguir i ja ha llançat els primers 

transmissors que operen amb LTE a Barcelona. Aquests transmissors estan situats, en major part, al centre 

de Barcelona i al voltant de la Fira II. 

Els operadors comencen a fer les seves pròpies simulacions i primeres proves per testejar el 

comportament de LTE. Els plans dels operadors encara no s’han fet públics però Orange calcula que amb la 

integració d’uns 150 nodes podria cobrir a la població de Barcelona. Vodafone, encara no ha fet públic els 

pronòstics de desplegament, la seva intenció és esperar-se a que la banda de 800 MHz quedi lliure [7]. 

 Les dades que es coneixen sobre les bandes freqüencials són les que es tenen d’altres països que ja 

comercialitzen amb LTE. Cada país tria quina banda d’espectre utilitzarà. Si bé algunes bandes freqüencials 

no són les mateixes que s’utilitzaran a Espanya, es pot agafar com a referència el seu ús dins d’un tipus 

determinat d’entorn per poder començar a analitzar les freqüències que interessen als operadors 

espanyols. No obstant, la implementació de la xarxa en cada tipus de terreny i població influirà altament en 

la cobertura, així, s’haurà de testejar per cada ciutat i donades unes condicions d’entorn el comportament 

de LTE.  És per això que aquest projecte es centra en l’estudi de la ciutat de Barcelona. 

 L’estat de l’art en ciutats d’altres països que poden tenir unes condicions de terreny i població 

semblants a Barcelona apunten a que la banda de 2,6 GHz té un bon comportament exterior amb una 

qualitat molt gran de senyal i poden arribar a throughputs alts de l’ordre dels 100 Mbps [8]. Per contra, 
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aquesta banda oferirà poca cobertura i una dolenta penetració en edificis. Per tant, segurament no tota la 

xarxa podrà operar en la banda de 2,6 GHz.  

 Per una altra part, l’estat de l’art indica que les bandes baixes tindran millor penetració en edificis i 

una millor expansió en quant a àrea coberta. S’haurà de valorar fins a quin punt es compleix aquesta 

premisa a Barcelona i els throughputs que es poden arribar a assolir per així extreure conclusions. 

 A EEUU s’està utilitzant la banda de 700 MHz per cobrir entorns interiors i els resultats de cobertura 

són molt bons.  

Un dels problemes més importants a resoldre sobre bandes freqüencials en el sistema LTE és el fet 

que els terminals mòbils no poden operar sobre tot el ventall de bandes de freqüències definides per LTE. 

Cada país i cada operador treballen sobre unes bandes en concret, i en conseqüència, les marques de 

mòbils han fet models diferents per cada país depenent de les bandes de freqüències en les que s’ha decidit 

treballar.  

La mobilitat dels terminals LTE és doncs un problema que Qualcomm ha volgut solucionar. El 21 de 

febrer de 2013 Qualcomm va presentar el disseny final del xip multibanda RF360. Aquest xip permet 

treballar sobre les 40 bandes de LTE que hi ha definides arreu del món. Amb ell serà possible viatjar per tot 

el món i poder connectar-se amb múltiples operadors sense problemes. La solució redueix la complexitat 

del disseny i els costos de desenvolupament [7]. 

Alex Katouzian, vicepresident executiu de Qualcomm, va resumir la situació amb les següents 

paraules: “ La gran varietat de freqüències de ràdio que s’utilitzen per implementar xarxes 2G, 3G i 4G en 

tot el món són un constant repte pels dissenyadors de dispositius mòbils. En un món on les tecnologies 2G i 

3G han estat implementades en 4 o 5 bandes a nivell mundial, la inclusió de LTE fa que el número total de 

bandes cel·lulars sumi aproximadament 40. Els nostres dispositius RF estan sòlidament integrats i ens 

donaran la flexibilitat i escalabilitat per proveir aquesta solució a tots els fabricants d’equips, des dels que 

requereixen una solució LTE específica per una regió fins els que necessiten suport per roaming global LTE.” 

S’espera que el xip Qualcomm RF360 estigui disponible cap a meitats de 2013 i ja pugui ser integrat 

als terminals. 
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3. Configuració d’Atoll 
 

 En aquest capítol es mostra la configuració que s’ha fet servir en Atoll per crear la xarxa LTE que 

permetrà l’estudi de les diferents bandes freqüencials. Es comença justificant l’elecció d’Atoll com a 

software que s’adapta a les necessitats del projecte. Després es mostra la configuració de la xarxa i de 

l’equip receptor, la configuració de les bandes freqüencials escollides i el model de propagació. La bona tria 

d’aquests paràmetres influirà altament en el funcionament de la xarxa LTE. Per últim, s’inclou un apartat on 

s’expliquen les diferents prediccions de cobertura disponibles en Atoll i el seu funcionament.  

 La terminologia i els conceptes presentats en aquest apartat són imprescindibles per poder seguir i 

entendre el capítol 4 que es correspon amb l’anàlisi de les prediccions i els seus resultats.  

 

3.1 Elecció d’Atoll com a eina de treball 
 

Inicialment, des del Grup de Recerca en Comunicacions Mòbils (GRCM) de la UPC es va plantejar la 

possibilitat de realitzar aquest PFC amb el software lliure de Xirio-online [9]. El Grup no havia treballat mai 

amb aquest software i una de les tasques prèvies a realitzar va ser comprovar si Xirio oferia prous garanties 

per poder dur a terme aquest PFC. Després d’una etapa de treball i d’investigació es va concloure que el 

software no era l’adequat per realitzar el projecte ja que la versió lliure del programa només oferia la 

possibilitat de realitzar estudis de cobertura sense tenir en compte les densitats d’usuaris sobre el mapa. 

Aquesta forma de treball de Xirio no modela la realitat de manera realista i per tant es va descartar com a 

eina de treball. 

El software que s’ha escollit per realitzar les prediccions de cobertura a Barcelona és l’Atoll. 

Actualment, el GRCM disposa de quatre llicències d’Atoll per realitzar projectes d’investigació i per la 

docència. Atoll és un software de planificació ràdio que permet realitzar el disseny i la planificació de xarxes 

mòbils per estudiar el seu comportament i característiques amb diferents prediccions de cobertura. El 

mòdul LTE està disponible des de 2008 i la versió actual de software és la 3.1.2 (versió utilitzada per realitzar 

aquest PFC). Atoll és una eina professional utilitzada per diferents operadors de telefonia mòbil, com 

Vodafone, per realitzar els seus estudis.  

Una fase important va ser l’aprenentatge del mòdul LTE d’Atoll. Per poder dominar els paràmetres i 

la terminologia del programa va ser necessària la lectura del manual “User Manual Radio” [10]. A més, 

abans de començar amb els estudis del PFC, es van realitzar simulacions i prediccions independents en les 
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quals es variava únicament un paràmetre i s’analitzaven els resultats per intuir el comportament i el mètode 

de càlcul del software.  

 

 

3.2 Definicions d’interès 
 

 Site o emplaçament: un site és un punt geogràfic on estan localitzats un o diversos transmissors 

amb les seves antenes. 

 

 Antena: una antena és l’element utilitzant per transmetre i rebre ones electromagnètiques. 

 

 Transmissor: un transmissor és un grup d’elements ràdio  localitzats en un site. Els transmissors 

estan equipats amb les antenes i altres elements ràdio com els cables, TMA (Tower Mounted 

Amplifiers) i BTS. 

 

 Cel·la: una cel·la és l’element que conté les característiques ràdio i de portadora d’un transmissor. 

 

 Estació base: una estació base pot representar un transmissor o diversos transmissors en un mateix 

emplaçament compartint les seves característiques ràdio. 

 

 Bearer: un bearer és l’element que defineix un MCS (Modulation and Coding Scheme) utilitzat per 

portar dades a través del canal. 

 

 Mapa de trànsit de perfil d’usuari: mapa utilitzat per realitzar estimacions de trànsit. A partir de 

línies i polígons es creen diferents àrees amb un perfil d’usuari específic, un tipus de mobilitat i una 

densitat d’usuari. 

 

 Model de propagació: model empíric basat en mesures experimentals que descriu les pèrdues de 

propagació en entorns amb condicions similars. El model de Okumura Hata és el més utilitzat en 

Europa per predir les cobertures dels sistemes mòbils. 

 

 Environment: tipus d’entorn que es defineix en Atoll seguint un criteri per densitat d’usuaris. Hi ha 4 

tipus d’entorns: dense urban, urban, suburban i rural. Cada environment tindrà associat a més, un 

tipus d’usuari amb una mobilitat i uns serveis.  
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 Difracció: fenomen físic que consisteix a tenir en compte els obstacles per la propagació de les ones 

electromagnètiques. 

 

 Traffic Load: càrrega de trànsit (en %) a la que es carrega una cel·la. 

 

 FTP: File Transfer Protocol. Protocol de xarxa per la transferència d’arxius entre sistemes connectats 

a una xarxa TCP (Transmission Control Protocol) basat en l’arquitectura client-servidor. Des de 

l’equip client es pot connectar al servidor per descarregar arxius des d’ell o per enviar arxius, 

independentment del sistema operatiu de cada terminal. 

 

 FDD: Frequency Division Duplex. Tècnica de duplexat que utilitza dos canals separats per la 

transmissió en downlink i uplink. Permet la transmissió simultània en ambdos sentits. 

 

 TDD: Time Division Duplex. Tècnica de duplexat que utilitza el mateix canal per la transmissió en 

downlink i uplink. Una part del temps es transmet en un sentit i la resta del temps en sentit contrari. 

 

 Throughput: capacitat (normalment en Kbps ó Mbps) 

 

 Canalització: bloc freqüencial amb el que es decideix dividir la banda d’espectre per així crear un 

número determinat de canals. 

 

 Frequency Block (RB): element mínim d’informació que pot ser assignat per l’eNB a un terminal 

mòbil.  

 

 Refarming: procés pel qual es tornarà a repartir l’espectre actualment ocupat pels serveis de GSM i 

UMTS per donar pas a les tecnologies 4G. 

 

 Downlink (DL): enllaç descendent per la comunicació en la direcció estació base a mòbil. 

 

 Uplink (UL): enllaç ascendent per la comunicació en la direcció mòbil a estació base.  

 

 Cobertura: zona en la que el receptor rep una senyal amb un nivell tal que li permet oferir a l’usuari 

el servei de veu o dades amb una qualitat acceptable. 
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3.3 Configuració de la xarxa i  de l’equip receptor  
 

El primer pas per poder configurar una xarxa de comunicacions en Atoll és importar els mapes sobre 

els quals es vol treballar. Per això,  es van importar els mapes d’altimetria, vectorial, ortofoto i de ús del 

terreny de la ciutat de Barcelona amb una resolució de 20 m. A més, s’ha definit una àrea de càlcul 

(Computation Zone) sobre la que es faran les prediccions. L’àrea seleccionada [Figura 8] ocupa 48,5 Km2 i 

limita al sud aproximadament pel port i el Parc de Montjuïch, al nord pel barri d’Horta-Guinardó, l’est per la 

zona del Besòs i l’oest per Zona Universitària. 

El següent pas és definir les estacions base (e-Node B) sobre les que es realitzaran les prediccions. 

La forma més habitual de treballar quan es realitzen uns primers estudis sobre una investigació amb Atoll és 

col·locar aleatòriament les estacions base de manera equiespaiada. Com  que la intenció del projecte ha 

estat sempre crear una xarxa el més realista possible, s’ha anat un pas més enllà en aquest aspecte fent una 

investigació prèvia en el web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo [11] sobre la posició real 

d’algunes de les estacions base 2G/3G integrades actualment en Barcelona. Malgrat que els emplaçaments 

dels transmissors puguin variar quan es construeixi la xarxa LTE, aquest criteri sempre serà millor que el de 

distribuir aleatòriament els transmissors sobre el mapa ja que les posicions d’aquestes antenes ja han estat 

estudiades i en molts casos els operadors podran aprofitar aquesta localització. Un cop s’han obtingut les 

coordenades d’algunes de les estacions base que s’utilitzaran, es procedeix a inserir-les en l’Atoll en la taula 

de sites. Com es pot veure en la [Figura 8], en total s’han creat 30 emplaçaments (sites) per la zona de 

Barcelona que s’estudiarà. 
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Figura 8 - Computation Zone i emplaçaments definits 

 

Posteriorment s’han de definir els transmissors i les cel·les.  

Als transmissors es defineixen els aspectes relacionats amb les antenes i els medis de transmissió. 

Així s’han configurat amb el model de propagació Cost-Hata, polarització horitzontal i 1 antena transmissora 

i 1 antena receptora (és a dir, no es fa servir MIMO). El tipus d’antena anirà en funció de la banda de 

freqüència de l’estudi ja que s’haurà de triar una antena que pugui treballar a la freqüència de la cel·la.  

A  la taula de cel·les es selecciona la banda de freqüència a la que es vol treballar. Tal i com es veurà 

en el capítol 4 del projecte, depenent de cada estudi s’anirà variant la banda freqüencial de les cel·les per 

realitzar els diferents estudis de cobertura. Un altre paràmetre important és la potència màxima de treball, 

que s’ha fixat a 40 dBm. 

Els models d’antenes que s’han triat són els següents: 

 65deg 18dBi 0Tilt 2100MHz per les bandes altes: Banda 7 (2,6 GHz) i banda 1 (2100 MHz). 

 

 65deg 17dBi 0Tilt 900MHz per les bandes baixes: Banda 8 (928 MHz) i banda 12 (728 MHz).  
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Pel que fa als receptors, els terminals  que s’han utilitzat per crear la xarxa són els que Atoll oferia per 

defecte, sense MIMO (en els  sistemes MIMO tant el transmissor com el receptor envien informació per dos 

o més antenes) . 

 
 

3.4 Definició de les bandes freqüencials 
 

Atoll permet definir les bandes freqüencials que es volen analitzar. Per fer-ho cal configurar la taula 

dins del menú Transmitters  Network Settings Frequencies Bands.  

D’entre les bandes definides per l’estàndard LTE en *Taula 1], la següent taula mostra les bandes 

triades per fer els diferents estudis d’aquest Projecte Final de Carrera:  

 

Banda LTE en FDD Canalització Banda DL  Banda UL Frequency 
Blocks(PRB) 

Banda 7: 2620 MHz  20 MHz 2620 - 2690 MHz 2500 - 2570 MHz 100 

Banda 7: 2620 MHz  5 MHz 2620 - 2690 MHz 2500 - 2570 MHz 25 

Banda 1: 2110 MHz 5 MHz 2110 - 2170 MHz 1920 - 1980 MHz 25 

Banda 8: 925 MHz 5 MHz 925 - 960 MHz 880 - 915 MHz 25 

Banda 12: 728 MHz 5 MHz 728 - 746 MHz 698 - 716 MHz 25 

Taula 5 - Bandes freqüencials definides en Atoll 

 

Com es pot observar, s’ha triat estudiar les bandes amb la tècnica de duplexat FDD. Amb la tècnica 

FDD s’utilitzen dos canals separats per la transmissió en downlink i l’uplink. En canvi amb TDD s’utilitza el 

mateix canal per tots dos enllaços. El que ha fet decantar-se a les companyies per la tècnica FDD per LTE és 

el fet que amb FDD s’obté millor eficiència espectral i millors resultats quan els serveis són simètrics [12]. 

Com ja s’ha comentat, l’objectiu d’aquest PFC és estudiar a nivell teòric les característiques de les 

diferents bandes freqüencials per extreure unes recomanacions d’ús. S’analitzaran la banda 7 i la banda 12 

ja que són la banda més alta i la més baixa, respectivament definides en LTE. L’objectiu és estudiar el 

comportament d’ambdós extrems per extreure conclusions. A més, s’ha decidit estudiar les bandes 1 i 8 per 

ser bandes actualment utilitzades en comunicacions mòbils per UMTS i GSM, respectivament. LTE podrà 
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treballar també en aquestes bandes i quan el refarming arribi serà altament probable que els operadors 

implantin LTE en aquestes freqüències. 

La canalització que s’ha escollit estudiar en aquest PFC és per totes les bandes  de 5 MHz ja que com 

es pot veure en la [Taula 4] s’intueix que els operadors faran canalitzacions múltiples de 5 MHz (5 MHz, 10 

MHz, 15 MHz o 20 MHz). A més, la canalització de 5 MHz té molt al seu favor per ser la canalització 

preferida pels operadors ja que en cas de que es produeixi el refarming sobre la banda de 2100 MHz, els 

operadors poden disposar de blocs de 5 MHz d’ample de banda inicialment associats a les portadores 

UMTS.  

No obstant, segons l’estat de l’art, amb la banda 7 i amb una canalització de 20 MHz s’obtindrà el 

throughput màxim de 100 Mbps definit en les especificacions LTE, així doncs al subapartat 4.3 s’analitzarà 

aquest cas i es compararan els resultats amb el cas d’utilitzar la banda 7 amb canalització de 5 MHz. 

L’última columna de la  [Taula 5] indica el número de Frequency Blocks (PRB) que s’utilitzaran en les 

prediccions. Aquest paràmetre s’ha de definir en Atoll quan es defineixen les bandes freqüencials i va 

relacionat amb la canalització que s’utilitza. Tal i com s’explica en *l’apartat 2.2.3], el número de RB per una 

canalització de 5 MHz és de 25 i si es considera canalització de 20 MHz és de 100 RB. 

 
 

3.5 Elecció del model de propagació 
 

El model de propagació és un model empíric basat en mesures experimentals que descriu les 

pèrdues de propagació en un determinat entorn. El model de propagació que s’utilitzi per fer les prediccions  

influirà fortament en els resultats de les prediccions de cobertura ja que s’ha de triar aquell model que més 

s’ajusti al terreny i a les condicions que es simularan. En concret s’han de tenir presents els possibles 

esvaïments lents i ràpids que es poden crear al voltant de la xarxa. 

Els esvaïments lents són les variacions de potència rebuda que es produeixen per l’ondulació del 

terreny i l’interposició d’objectes entre les antenes. Així, quan un terminal mòbil s’oculta darrera d’una 

muntanya o entra en una vall les condicions de propagació són adverses i el nivell de potència rebuda pateix 

una atenuació adicional.  

Per una altra banda, els esvaïments ràpids són les variacions de potència rebuda produïdes per la 

varació dels retards de propagació de les reflexions dels objectes propers. Aquesta variació en els retards es 

dóna pel moviment del terminal mòbil i pel dels objectes situats al seu voltant. 
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És per això que abans de decidir un model en concret es van realitzar diferents proves amb alguns 

dels models de propagació que estaven implementats en Atoll.  

La següent taula mostra els models de propagació definits en Atoll pel sistema LTE: 

 

Model de Propagació Banda de 
freqüència 

Dades que té en compte 

Okumura - Hata 150 - 1000 MHz Perfil de terreny. 
Cluster estadístic (en el receptor). 
1 < d < 20 Km 

Cost - Hata 1500 - 2000 MHz Perfil de terreny. 
Cluster estadístic (en el receptor). 
1 < d < 20 Km 

Standard Propagation Model 
(SPM) 

150 - 3500 MHz Perfil de terreny. 
Cluster estadístic. 
1 < d < 20 Km 

ITU 529-3 300 - 1500 MHz Perfil de terreny. 
Cluster estadístic (en el receptor). 
1 < d < 100 Km 

Taula 6 - Models de propagació per LTE en Atoll 

 

Les bandes de freqüencies que es defineixen en la [Taula 6] per cada model de propagació són 

freqüències recomanades d’ús.  És a dir, el model de propagació treballarà per qualsevol freqüència, 

malgrat que les que estan recomanades és on s’obtindran millors resultats.  

Com ja s’ha explicat, les bandes freqüencials sobre les quals es realitzaran les prediccions van des 

dels 728 MHz fins els 2,6 GHz. Com que el SPM cobreix tot aquest rang, es va pensar que seria el que 

modelaria millor el projecte i es van començar a realitzar proves amb aquest model. Després d’alguns 

resultats i de la lectura exhaustiva del manual d’usuari d’Atoll es va concloure que no es disposaven d’eines 

suficients per utilitzar aquest model de propagació ja que s’han d’introduir els punts del mapa que es volen 

considerar per calibrar el model i no es té a l’abast una base de dades amb aquesta informació. 

El Cost-Hata és una extensió del Okumura-Hata i en Atoll s’ha definit per tal que pugui treballar amb 

les mateixes garanties del Okumura-Hata però a freqüències més altes. Des del GRCM ja s’havia treballat 

amb aquest model de propagació, per tant, es van fer prediccions senzilles per veure quin comportament 

tenia en aquest projecte. Els resultats van ser molt millors que els del SPM ja que oferia més cobertura.  
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El ITU 529-3 també es va descartar com a model donat que té una recomanació d’ús fins 1500 MHz i 

es vol arribar a testejar fins els 2,6 GHz. A més, amb alguns estudis també es va veure que el Cost-Hata 

donava millors resultats. Per tant, el model que es va concloure que s’adaptava millor a la xarxa LTE del 

projecte i el que es farà servir en totes les prediccions del capítol 4, és el Cost-Hata.  

A partir del manual tècnic d’Atoll [10] es pot extreure la fórmula de les pèrdues de propagació del 

model Cost-Hata per conèixer tots els paràmetres que es tenen en compte a l’hora de realitzar les 

simulacions: 

𝐿𝑢 =  46.3 + 33.9 × log 𝑓 − 13.82 × log ℎ𝑇𝑋 + (44.9 − 6.55 × log(ℎ𝑇𝑋)) × log(𝑑) 

On f és la freqüència de treball (MHz), ℎ𝑇𝑋  és l’alçada de l’antena transmissora sobre el terra (m) i d 

és la distància (Km) entre el transmissor i el receptor. A més, Atoll aplica un factor de correcció depenent 

del tipus d’entorn (rural, urbà…) que s’assigni. El factor de correcció és el següent: 

𝑎 ℎ𝑅𝑋 =  1.1 × log 𝑓 − 0.7 × ℎ𝑅𝑋 − (1.56 × log 𝑓 − 0.8) 

On ℎ𝑅𝑋  és l’alçada de l’antena receptora. Per tant, les pèrdues totals que s’apliquan al model de 

propagació són: 

𝐿𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐿𝑢 − 𝑎(ℎ𝑅𝑋) 

 A continuació es mostra la configuració del Cost-Hata que s’ha utilitzat per realitzar els estudis: 

Difracció Sí 

Fórmula per 
defecte 

Ciutat mitjana i 
suburbana 

 

Clutter classes Fórmula assignada 

Aire lliure Rural 

Mar Rural 

Zona residencial Centre metropolità 

Zona urbana-
mitjana 

Centre metropolità 

Zona urbana-densa Centre metropolità 

Edificis Centre metropolità 

Poble Centre metropolità 

Zona industrial Centre metropolità 

Bosc Rural 

Parcs Rural 

Taula 7 - Configuració del model Cost-Hata 
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Cal remarcar que s’ha seleccionat que el model tingui en compte les pèrdues de difracció dels 

edificis per tal de modelar millor la realitat.  

Un altre paràmetre important són els dBs de factor de correcció que es poden considerar en el 

model. Tal i com es veurà en el capítol 4, s’estudiaran els diferents comportaments de les bandes 

freqüencials en escenaris outdoor i en escenaris indoor. Quan es realitzin prediccions en outdoor, no es 

considerarà factor de correcció  (0 dBs), però quan es facin en indoor, el factor de correcció degut a les 

pèrdues per edificis es configurarà a 20 dBs. Aquest valor s’ha agafat com a promig de l’atenuació que 

presenten diferents tipus de materials utilitzats com a parets i revestiments en l’edificació [13]. 

 
 

3.6 Prediccions de cobertura 
 

Es denomina cobertura a la zona en que el receptor rep un senyal amb un nivell tal que li permet 

oferir a l’usuari el servei de veu o dades amb una qualitat acceptable. Per tant, es tracta de calcular en quina 

àrea una estació base es capaç de proporcionar servei amb una determinada qualitat. 

El funcionament de la xarxa LTE que s’ha creat s’avalua mitjançant prediccions de cobertura. Atoll 

permet fer dos tipus de prediccions de cobertura: els de nivell de senyal i els de qualitat del senyal. 

Els estudis per nivell de senyal són els que no depenen de la càrrega de trànsit. Serveixen per 

determinar el nivell de senyal rebut en cada píxel del mapa des de cada estació base o bé l’àrea coberta per 

una estació base. Cada píxel del mapa és considerat com un usuari no interferent amb una mobilitat, servei i 

terminal en concret que es defineixen al realitzar la predicció. És pràcticament impossible assegurar un 

nivell de senyal per sobre d’un valor llindar amb una probabilitat del 100% en una determinada àrea, degut 

a les fluctuacions de la potència rebuda que es produeixen pels esvaïments lents i ràpids. 

Els estudis per qualitat del senyal sí que depenen de les condicions de càrrega i de les 

interferències. Hi ha dues maneres de considerar la càrrega de trànsit en Atoll: configurant un percentatge 

de càrrega determinat per cada cel·la (mètode Cells-table) o bé realitzant simulacions de Monte Carlo.  

En el mètode de Cells-table, s’ha de definir el % que es vol que les cel·les estiguin carregades. De tal 

manera que si es configura un 100% de traffic load (DL) i un 100% de traffic load (UL), s’estan carregant les 

cel·les amb la capacitat màxima d’usuaris que poden suportar. En aquest PFC s’ha considerat en les proves 

de Cells table una càrrega de 100% per considerar el pitjor escenari.  
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Cal remarcar, que no és habitual tenir les cel·les amb una càrrega del 100% ja que els operadors 

consideren que a partir del 80% la cel·la està congestionada i s’evita que això passi. No obstant, com que 

aquest projecte s’enfoca des de una vesant teòrica per extreure unes recomanacions d’ús és important 

estudiar el pitjor escenari que es pot tenir.  

El segon mètode de càlcul és el de prediccions de cobertura per qualitat de senyal i es realitza amb 

simulacions de Monte Carlo. Aquest mètode és molt més realista que l’anterior i modela la realitat amb 

bona precisió. Les simulacions de Monte Carlo es basen en instantànies o “fotografies” on cada instantània 

posiciona seguint una distribució de Poisson una sèrie d’usuaris segons el mapa de trànsit seleccionat. El 

mapa de trànsit indica els diferents entorns  o environments (urban, dense urban, suburban o rural)  que hi 

ha en l’àrea que s’ha d’estudiar. Per tant, el que fa que la realitat estigui millor modelada és per una part 

l’algoritme per extreure mostres del mapa en forma d’instantànies i per una altra part que no es considera 

tot el mapa amb un únic entorn sinó que es pot ajustar depenent de la zona.  

 El mapa de trànsit que s’ha elaborat per la Computation Zone de Barcelona és el següent: 

 

 

 

Figura 9 - Mapa de trànsit de la ciutat de Barcelona 
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El criteri que s’ha seguit per definir cada environment és una estimació de la densitat d’usuaris que 

hi pot haver en cada zona del mapa. Com es pot veure, el centre de Barcelona i els carrers més principals: 

Diagonal i Gran Via s’han definit com a zona dense-urban. Els parcs més importants de la ciutat (Montjuïch, 

Parc Güell, Parc del Guinardó...) s’han marcat com a entorns rurals ja que la densitat de població és més 

baixa. El port s’ha considerat zona suburbana i la resta de la Computation Zone està definida com urbana. 

A més, cada entorn té associat un tipus de perfil d’usuaris amb una determinada densitat. Tal i com 

es mostra en [Taula 8] s’han definit els perfils d’usuaris Standard, Business, Driver i Residential.  

 

Tipus 
d'entorn 

Perfil 
d'usuari 

Densitat d'usuaris (usuaris/Km2) 

Dense urban Standard 800 

Business 800 

  
Rural 
  

Standard 20 

Residential 5 

Driver 5 

  
Suburban 
  

Standard 200 

Residential 50 

Driver 10 

  
Urban 
  

Standard 400 

Business 400 

Driver 4 

Taula 8 - Característiques dels tipus d'entorns 
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Els perfils d’usuaris que es veuen en [Taula 8] tenen associada una determinada mobilitat i uns serveis: 

 

 Perfil 
d'usuari 

Mobilitat Serveis 

Business 3 Km/h 

VoIP 

Video 
conferència 

Navegador web 

FTP 

Driver 50 Km/h VoIP 

Residential 0 Km/h 

VoIP 

Navegador web 

FTP 

Standard 3 Km/h 
VoIP 

Navegador web 

Taula 9 - Serveis i mobilitat dels perfils d'usuari 

 

Si es mira la [Taula 9] s’observa que depenent del tipus d’usuari, es podrà disposar d’uns serveis o 

d’uns altres. Per exemple, la diferència entre un usuari Business i un Standard és que el Business disposarà 

de serveis de video conferència i FTP (a part de VoIP i navegador web) al seu terminal mòbil. En canvi, el 

Standard només podrà utilitzar al seu mòbil la VoIP i el navegador web. Cal remarcar que, en cas de no 

poder atendre tots els serveis, Atoll fixa una prioritat que de més prioritari a menys prioritari és la següent: 

VoIP - video conferència- navegador web - FTP. 

De la taula [Taula 8] s’extreuen els perfils d’usuaris que es poden trobar en cada entorn. Per 

exemple, s’ha considerat que un entorn urbà no hi haurà usuaris Business ja que la comunicació de video 

conferència i FTP pot ser més lenta que en una zona urbana.   

Quan es volen realitzar simulacions de Monte Carlo (i en conseqüència fer servir el mapa de trànsit 

amb els seus entorns, perfils d’usuaris i serveis) s’han de realitzar diferents grups de simulacions per cada 

freqüència. La imatge següent mostra el resultat després de realitzar un grup de 10 simulacions amb 

l’algoritme de Monte Carlo per la freqüència de 728 MHz: 
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Figura 10 - Resultat de les connexions en el grup de simulacions a 728 MHz 

 

En el capítol 4, quan es mostrin els resultats de les prediccions de cobertura per qualitat de senyal, 

s’indicarà si s’han realitzat a partir del mètode de Cells-table o bé utilitzant les simulacions de Monte Carlo.  

La següent taula mostra una classificació dels estudis disponibles en Atoll en funció de si depenen o 
no de la càrrega de trànsit: 
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Tipus d'estudi Nom Descripció 

Independents de la 
càrrega de trànsit 

Coverage by Signal Level Permet predir les zones de 
cobertura per la intensitat del 
senyal del transmissor en cada 
píxel del mapa. 

Effective Signal Analysis (DL) 
Effective Signal Analysis (UL) 

Permet analitzar el nivell de senyal 
de diferents tipus de senyal tant 
en DL com en UL. 

Coverage by Transmitter Permet predir l'àrea de cobertura 
d'un transmissor analitzant el 
millor transmissor en cada píxel 
del mapa. 

Overlapping Zones Permet calcular les zones on 
existeix cobertura de dos o més 
transmissors. 

Dependents de la 
càrrega de trànsit 

Coverage by C/(I+N) Level (DL) 
Coverage by C/(I+N) Level (UL) 

Permet analitzar els nivells 
d'interferència i de portadora a 
interferència i soroll. 

Service Area Analysis (DL) 
Service Area Analysis (UL) 

Permet calcular i mostrar els 
millors radio bearers disponibles 
basant-se en la C/(I+N) en cada 
píxel. 

Effective Service Area Analysis (DL+UL) Indica on un servei està disponible 
tant en DL con en UL. La 
disponibilitat del servei depèn dels 
llindars de selecció de les 
portadores i dels valors definits en 
les propietats del servei 
seleccionat per la predicció. 

Coverage by Throughput (DL) 
Coverage by Throughput (UL) 

Permet calcular i mostrar el 
throughput i la capacitat de cel·la 
basant-se en la C/(I+N) en cada 
píxel. 

Coverage by Quality Indicator Permet calcular i mostrar diferents 
indicadors de qualitat (BLER, BER, 
etc.) basant-se ens els radio 
bearers i en els nivells de C/(I+N) 
de cada píxel. 

Taula 10 - Prediccions de cobertura en Atoll 
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4. Estudis realitzats i anàlisi de 

resultats 
 

 S’ha volgut presentar en un mateix capítol els estudis i el seu anàlisi per la comoditat del lector. 

Aquest capítol es subdivideix en dos grans subapartats. En el subapartat 4.1 es mostrarà la comparació de 

les bandes freqüencials en l’escenari outdoor i en l’escenari indoor. Aquest és el subapartat més extens i en 

el que es presentaran les diferents prediccions d’interés per analitzar cadascuna de les bandes. Per cada 

predicció es mostrarà una captura de pantalla del resultat d’Atoll i es procedirà a interpretar els resultats a 

través de l’elaboració de gràfics. Per una altra banda, en el subapartat 4.2 es compararà la canalització de 

20 MHz amb la de 5 MHz per la banda de 2,6 GHz.  D’aquesta manera es podran tenir les dades de capacitat 

màxima a la que pot treballar la xarxa. 

 

 

4.1 Comparació bandes freqüencials en escenari 

outdoor i en escenari indoor 
 

L’objectiu d’aquest apartat és realitzar prediccions de cobertura amb les diferents bandes de 

freqüència escollides del sistema LTE: banda de 2620 MHz, 2110 MHz, 925 MHz i 728 MHz. La canalització 

utilitzada en tots els estudis de l’apartat 4.1 és de 5 MHz. A partir dels resultats que s’obtindran, es 

realitzaran diferents recomanacions d’ús sobre cada banda de freqüència.  

Els estudis es realitzaran en entorns outdoor i en entorns indoor, ja que la cobertura serà diferent si 

s’està fora o dins d’un edifici. Per tots dos escenaris es faran prediccions per nivell de senyal i per qualitat de 

senyal. Les prediccions per qualitat de senyal es realitzaran mitjançant els dos mètodes explicats en 

l’apartat 3.6: el mètode Cells table i el de les simulacions de Monte Carlo. S’indicarà en cada cas quin 

mètode s’està emprant. 

En l’apartat 4.1.1 s’estudiarà l’única predicció per nivell de senyal que s’ha considerat rellevant 

mostrar: la de Coverage by signal level. Als següents subapartats s’analitzaran les següents prediccions per 

qualitat de senyal tant en l’enllaç ascendent com en el descendent: Coverage by C/I+N, Coverage by 

throughput i Coverage by Best Bearer. 
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La figura següent resumeix el procés que es seguirà per realitzar el seu anàlisi: 

 

 

Figura 11 - Esquema d'estudi de prediccions 

 

L’únic paràmetre que es variarà dins d’una mateixa predicció serà la banda freqüencial i l’antena 

(que depén de la freqüència). D’aquesta manera, es podrà estudiar i comparar el comportament de les 

quatre bandes freqüencials que s’han escollit i determinar quina ofereix millors resultats. 

 

 

4.1.1 Coverage by Signal Level 

 

La predicció de Coverage by Signal Level és un estudi per nivell de senyal i, per tant, no depén de la 

càrrega de trànsit [Taula 10]. Això vol dir que és indiferent quant carreguem les cel·les al Traffic Load o si 

utilitzem o no Simulacions de Monte Carlo ja que el resultat serà sempre el mateix. El nivell de senyal rebut 
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per un terminal mòbil depén de la distància, difraccions en els objectes interposats, atenuacions pels 

objectes entre les antenes, vegetació, parets etc. 

 

En particular, la senyal rebuda en el terminal mòbil depén de [6]: 

 

 Les pèrdues de propagació causades per la distància entre les antenes. 

 

 Els esvaïments produïts pels obstacles que es troba el senyal com edificis, muntanyes etc. 

 

 Les variacions en el nivell del senyal produïdes per la múltiple reflexió del senyal amb els objectes 

propers al mòbil. 

 

 El desplaçament en la freqüència portadora del senyal produït pel moviment del terminal. 

 

 Els efectes provocats per la propagació multicamí produïda per les reflexions en objectes llunyans. 

 

 

El funcionament de la simulació és el següent [10]: Atoll calcula, per cada píxel, els nivells de senyal 

rebuts des de cada cel·la i crea així un mapa de cobertura pel millor nivell de señal. El mapa de cobertura 

queda pintant amb diferents colors (segons una llegenda) quan supera el llindar que s’ha definit abans de 

realitzar la predicció. Quan hi ha més d’una àrea de cobertura solapada, Atoll tria el valor de nivell de 

cobertura més alt. El mapa consisteix en diferents capes independents on cada capa representa un color de 

la llegenda, és a dir, la superació d’un llindar de nivell de senyal. 

 

En aquesta prova es procedirà a estudiar la cobertura per nivell de senyal en outdoor  (a l’aire lliure) 

i en indoor (dins d’edificis) a la ciutat de Barcelona. Per cadascun dels dos escenaris es van realizar 4 

prediccions, una per cada banda freqüencial. Degut a la dificultat per comparar amb exactitud els resultats 

de cobertura de les 4 bandes freqüencials per cadascún dels dos casos es va procedir a realitzar uns gràfics, 

utilitzant la funció acumulativa d’Atoll, amb els nivells de senyal: 
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Figura 12 – Gràfics comparació de les bandes freqüencials en Coverage by Signal Level per outdoor i indoor 
respectivament 

 

Tal i com es pot veure a la [Figura 12] en el cas outdoor qualsevol nivell de potència té més àrea 

coberta a baixes freqüencies. Aquest resultat és l’esperat ja que les baixes freqüències es propaguen millor 

que les altes freqüències i per tant es pot abarcar més territori cobert si s’utilitzen. Això però, pot ser un 

inconvenient en molts casos ja que al tenir gran capacitat de propagació les interferències també seran 

majors. Per tant, s’hauran d’analitzar altres tipus de prediccions per arribar a un compromís i establir en 

quins casos convé una freqüència o una altra.  

Pel cas indoor, s’observa en el gràfic que el comportament té la mateixa tendència que en el cas 

outdoor però si es miren els nivells més baixos de potència es veu clarament que les freqüències que es 

veuen menys atenuades són les baixes (hi ha una atenuació d’uns 5 Km2 d’àrea). En canvi, les altes 

freqüències es veuen atenuades fins 30 Km2 degut a la presència dels edificis. Per tant, si només s’analitza la 

cobertura per nivel de senyal les freqüències més idonees seran les baixes.  

 

A continuació es mostra, pel cas outdoor, els resultats de les prediccions amb Atoll per la banda de 

2620 MHz i per la de 728 MHz. 
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Figura 13 - Coverage by Signal Level outdoor a 2620 MHz i 728 MHz respectivament 

 

La  [Figura 13] mostra que per la banda de 2620 MHz [imatge esquerra] la Computation Zone està 

pintada majoritàriament per colors blaus que indiquen nivells de potència superiors a -110 dBm. En canvi, el 

mapa de cobertura per la banda de 728 MHz [imatge dreta] té nivells de senyal més alts, en molts llocs 

superiors a -75 dBm. També s’observa que a les bandes altes queda alguna petita zona sense cobrir però la 

banda de 728 MHz cobreix tot el territori. Cal notar que en ambdues prediccions els valors més alts de 

senyal es troben al voltant dels transmissors i en les zones que s’han configurat com a dense urban (carrers i 

parcs). 

 

La següent imatge és una fotografia d’Atoll en un punt determinat del mapa on s’han superposat les 

4 prediccions corresponents a cada banda freqüencial estudiada en el cas outdoor: 
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Figura 14 - Comparació bandes freqüencials en outdoor per Coverage by Signal Level 

 

Tal i com es pot veure a la [Figura 14], per un mateix punt contra més baixa sigui la freqüència el 

nivell de potència és més alt. Per tant, pel cas outdoor la freqüència de 728 MHz és la que oferirà uns nivells 

de potència més grans i per tant, el territori quedarà millor cobert amb aquesta freqüència.  

Com ja s’ha vist en els gràfics anteriors, el cas indoor té el mateix comportament però amb una 

atenuació que afegeixen els edificis i que fan que les freqüències baixes siguin les menys afectades per 

aquesta atenuació. La següent figura mostra  la mateixa comparativa de les 4 bandes freqüencials  però en 

el cas indoor: 
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Figura 15 - Comparació bandes freqüencials en indoor  per Coverage by Signal Level 

 

A la [Figura 15+ s’observa que, degut a l’atenuació dels edificis, hi ha zones que no es cobreixen per 

cap banda freqüencial. Això indica que s’haurien d’afegir transmissors nous per tenir cobertura en aquestes 

àrees. Com que l’estudi del PFC és a nivell teòric no és important que hi hagi zones sense cobrir ja que els 

transmissors que s’han definit són suficients per analitzar el comportament de les bandes freqüencials en 

LTE. A més, els nivells de senyal són més baixos en el cas indoor ja que pràcticament no s’observen colors 

vermells al mapa. 

Com que la predicció de Coverage by Signal Level no té en compte la densitat d’usuaris, el següent 

pas a realitzar (es veurà en els propers apartats) és analitzar les prediccions per qualitat de senyal. A mesura 

que es vagin analitzant les diferents prediccions s’aniran entrelligant els resultats fins a arribar a unes 

conclusions que permetin extreure unes recomanacions d’ús per cada banda freqüencial. 
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4.1.2 Coverage by C/I+N Downlink 

 

Els estudis de Coverage by C/I+N són estudis per qualitat de senyal, és a dir, depenents de la càrrega 

de trànsit. Aquest apartat es centra en l’anàlisi de l’enllaç descendent (downlink). Tal i com es pot veure en 

l’esquema de la *Figura 11+ s’estudiarà el cas indoor i el cas outdoor pels dos mètodes de càrrega de cel·la: 

el Cells table i les Simulacions de Monte Carlo. Malgrat haver analitzat totes les casuístiques possibles (per 

les 4 bandes de freqüència escollides i analitzar el cas outdoor i el cas indoor pels dos mètodes d’anàlisis de 

prediccions) només es mostraran els resultats més representatius per tal de sintetitzar les proves i extreure 

amb més claredat les conclusions. 

La manera de procedir d’Atoll per calcular aquesta predicció és la següent: Atoll calcula els nivells 

rebuts de C/I+N downlink pel millor servidor de cel·la des de cada píxel de la seva àrea coberta. Un píxel 

d’una àrea coberta es coloreja si el nivell de C/I+N downlink excedeix el llindar definit. La cobertura 

consisteix en diferents capes independents (tantes com llindars definits). Cada capa es correspon a l’àrea on 

el nivell de C/I+N downlink des dels píxels excedeix el llindar definit [10]. 
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A continuació es mostra, pel cas outdoor i utilitzant les Simulacions de Monte Carlo, els resultats de 

les prediccions per les bandes de freqüència de 2620 MHz i 728 MHz.  

 
 

 

 

 
 

            
 

 

                 
 

Figura 16 - Coverage by C/I+N DL, cas outdoor, per 2620 MHz i 728 MHz respectivament 

 

A la [Figura 16+ s’ha triat mostar els resultats de les Simulacions de Monte Carlo ja que, al no estar 

les cel·les carregades al 100%, modelen millor la realitat. A més, amb aquest mètode s’ha realitzat una 

optimització de la xarxa en quant als veïns i el Physical Cell ID. Si s’observa la *Figura 16] es pot veure que la 

freqüència de 728 MHz té més àrea de cobertura en quant a C/I+N en downlink que no la predicció de 2620 

MHz. La llegenda mostra que s’han definit 50 llindars pels canals de downlink PDSCH/PDCCH. Els llindars 

negatius mostren les interferències del sistema i per tant tindran una influència negativa en la xarxa. Els 

millors valors de C/I+N seran els dels llindars més alts, és a dir, la C/I+N contra més gran millor.   

Tal i com s’observa, Atoll analitza la qualitat del senyal C/I+N  a partir dels canals PDSCH i PDCCH.  
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El PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) transmet informació d’usuari. Conté la informació 

entregada per la capa MAC mitjançant el canals de transport DLSCH (Downlink Shared Channel). També pot 

transportar informació d’avís (PCH) i informació de radiodifusió que no sigui imprescindible per tal que el 

terminal mòbil s’enganxi a la xarxa. El PDSCH no és un canal dedicat, només s’assigna a l’usuari quan aquest 

té alguna cosa a rebre de l’enllaç descendent i com a resultat de la gestió de recursos realitzada per 

l’algortime de scheduling. El canal es mapeja en el domini temps-freqüència utilitzant els PRBs. Els possibles 

esquemes de modulació considerats són: QPSK, 16QAM i 64QAM. 

El PDCCH (Physical Downlink Control Channel) és el canal de control que transporta els denominats 

DCI (Downlink Control Information) que inclouen informació d’assignació de recursos pels canals d’avís PCH i 

de trànsit compartit DL-SCH. També transporta informació sobre els mecanismes de retransmissió. 

Amb un gràfic (no acumulatiu) es pot analitzar millor el comportament de cada freqüència: 

 

 

Figura 17- Gràfic Cobertura C/I+N en DL pel cas outdoor i Simulacions de Monte Carlo 

 

En la [Figura 17] s’observa que les altes freqüències cobreixen més àrea per nivells majors de C/I+N 

en DL. De fet, només s’aconsegueixen valors de C/I+N>24 dB amb altes freqüències. De la [Figura 16] es 

determinava que l’àrea de cobertura del C/I+N en DL per la freqüència de 728 MHz era més gran que l’àrea 

que cobria la freqüència de 2620 MHz. Ara, analitzant la [Figura 17] es pot afegir que malgrat que la banda 

de 2620 MHz cobreixi menys àrea, la qualitat del senyal és millor. Per contra, les bandes baixes cobreixen 

més zona [Figura 16]  però amb menys qualitat [Figura 17]. És important saber interpretar la [Figura 17]: les 

bandes baixes cobreixen més àrea quan es tracten valors de C/I+N del PDSCH/PDCCH de fins 18 dB però en 
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canvi no poden arribar a assolir gairebé els 24 dBs. En canvi, les altes freqüències cobreixen menys àrea fins 

els 18 dBs de C/I+N però a partir de llavors comencen a cobrir més zona amb els millors valors de C/I+N. 

A continuació es realitzarà la mateixa predicció però en el cas indoor, és a dir, mirant quina seria la 

cobertura C/I+N de DL dins dels edificis de la Computation Zone. En l’apartat anterior s’havia comprovat que 

el Coverage by Signal Level en el cas indoor es veia afectat per l’atenuació dels edificis i que les bandes 

freqüencials baixes eren les menys afectades per l’efecte de l’atenuació. Si es realitza la predicció per 

qualitat de senyal C/I+N en DL el resultat per les bandes de 2620 MHz i 728 MHz és el següent: 

 

 

 

 
 

                 
 

 

                
 

Figura 18- Coverage by C/I+N DL, cas indoor, per 2620 MHz i 728 MHz respectivament 

 

Si es compara la [Figura 16] amb la [Figura 18] es veu que clarament la freqüència de 2620 MHz és 

la que queda més afectada per l’atenuació dels edificis. Només les zones que s’han definit com a dense 

urban i sobretot els carrers són les que queden amb cobertura. En canvi, la freqüència de 728 MHz gairebé 

no pateix modificacions en el cas indoor.  
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No obstant, no s’ha d’oblidar que les captures que mostra Atoll com a resultat de les prediccions 

són una superposició de diferents capes segons si es superen els llindars definits a la llegenda. En el cas de la 

predicció C/I+N s’observa que hi hauran 50 capes ja que s’han definit 50 llindars. Quan es superposen colors 

de diferents capes a vegades el resultat és un color diferent (com per exemple blau + groc = verd), per tant, 

és més fiable realitzar un gràfic amb els nivells que Atoll dóna per cada nivell. A continuació es mostra el 

gràfic (no acumulatiu) pel cas indoor de les 4 freqüències analitzades: 

 

 

Figura 19 - Gràfic Cobertura C/I+N en DL pel cas indoor i Simulacions de Monte Carlo 

                   

Si es compara els gràfics de les [Figura 17] i [Figura 19+ s’observa que la banda menys afectada per 

l’atenuació dels edificis és la banda de 728 MHz, ja que quasi té la mateixa silueta. La banda de 925 MHz és 

la segona menys afectada, només es veu lleugerament atenuada per la presència dels edificis. El canvi més 

significatiu es troba en les altes freqüències: la banda de 2620 MHz i la de 2110 MHz han patit una 

atenuació molt important en quant a àrea coberta. Aquest fet es pot observar en que en la [Figura 17] per 

un C/I+N de 12 dBs hi havia 2,6 Km2 que podien assolir aquest valor, en canvi, en la [Figura 19] per aquests 

12 dBs només hi ha 0,7 Km2 coberts. Si s’observa el gràfic de la *Figura 19] el C/I+N màxim que es pot assolir 

és de 20 dB per totes les bandes, en canvi, en la situació outdoor les bandes de freqüència més altes 

arribaven a nivells de més de 24 dB.  

Com a conclusions s’extreu que la qualitat del senyal és millor en l’escenari outdoor que en l’indoor. 

A més, en l’escenari outdoor els millors resultats de C/I+N DL s’obtenen per bandes altes de freqüència i en 

el cas indoor, els millors resultats s’assoleixen amb les bandes baixes. 
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A continuació es mostra una altra visió d’Atoll per aquesta simulació de C/I+N en DL. Es tracta de la 

superposició de les 4 simulacions de les 4 freqüències triades en un punt en concret de la Computation 

Zone. S’ha triat mostrar l’escenari indoor: 

 

 

 

Figura 20- Comparació bandes freqüencials en outdoor i indoor per Coverage by C/I+N en DL 
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 L’anàlisi en aquest punt en concret del mapa mostra que pel cas indoor s’obté 1 dB més de C/I+N 

per la banda de 728 MHz que per les altres 3 bandes de freqüències. Aquesta millora corrobora les 

conclusions extretes per aquesta simulació. Val a dir que al haver tant punts del mapa es podria donar algun 

punt en què passés al revés: que les altes freqüències tinguéssin millor qualitat de senyal que les baixes. No 

obstant, la tendencia serà la que es mostra en la [Figura 20]. 

 

 

4.1.3 Coverage by Throughput Downlink 

 

L’objectiu del sistema LTE és aconseguir velocitats de transmissió més elevades que el 3G per així 

poder assolir la creixent demanda de trànsit d’usuaris. La *Taula 2] mostra la velocitat teòrica estimada del 

DL segons la canalització que s’utilitzi. En aquests apartats s’està comparant les diferents bandes 

freqüencials amb una canalització de 5 MHz, el que correspon, segons la [Taula 2+ a una velocitat d’usuari 

d’aproximadament 21 Mbps. A l’apartat 4.2 s’estudiarà també la canalització de 20 MHz per aconseguir el 

throughput màxim de la xarxa. 

Per aquesta prova és d’especial interès comprovar l’estat de la xarxa abans i després de 

l’optimització, és a dir, pel mètode de Cells table i pel de les Simulacions de Monte Carlo. Amb aquesta 

optimització s’observarà que la xarxa és capaç d’aconseguir throughputs més alts un cop feta l’optimització i 

que per tant, aquesta és necessària per aconseguir bons rendiments en LTE. 

En aquest cas, s’ha triat mostrar la capacitat efectiva de cel·la sobre el % total de l’àrea coberta. És a 

dir, per cada capacitat es  calcula, de forma independent a les altres capacitats, el % d’àrea que es pot 

arribar a cobrir per aquesta velocitat de transmissió. Com és lògic, contra més baixa sigui la capacitat cobrirà 

més fàcilment més terreny. En canvi, les velocitats altes seran més difícils d’assolir i només es donaran en 

llocs amb unes condicions favorables per estar al cantó dels transmissors o bé pel bon modelatge del 

terreny. 

La manera en que Atoll realitza les prediccions de throughput en downlink és la següent: Atoll 

calcula el throughput disponible efectiu pel canal RLC en cada píxel de les àrees cobertes de les millors 

cel·les servidores. Un píxel es coloreja si el throughput efectiu del canal RLC excedeix ( >=) els llindars 

definits (el color del píxel depén del throughput efectiu del canal RLC). La cobertura consisteix en diverses 

capes independents la visibilitat de les quals es pot canviar. Hi ha tantes capes com llindars definits. Cada 

capa es correspon a una àrea on el throughput efectiu del canal RLC exedeix el llindar definit. 
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Els gràfics següents mostren la comparació en outdoor  i indoor abans i després de la optimització 

de la xarxa per les 4 bandes de freqüències que s’estan estudiant. 

 

  

 

Si s’analitza el cas outdoor a partir dels gràfics de la [Figura 21] s’observa que pel mètode de Cells 

table (cel·les carregades al 100% i xarxa sense optimitzar) el 98% de l’àrea de la Computation Zone podrà 

  

Figura 21 - Gràfics Coverage by Effective RLC Cell Capacity DL en outdoor pel mètode de Cells table i Simulacions de 
Monte Carlo respectivament 

  
Figura 22 - Gràfics Coverage by Effective RLC Cell Capacity DL en indoor pel mètode de Cells table i Simulacions de 

Monte Carlo respectivament 
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operar amb un throuhgput entre 0 i 5 Mbps per qualsevol de les 4 freqüències estudiades. Per throughputs 

superiors a 5 Mbps s’observa que les bandes 1 (2110 MHz) i 7 (2620 MHz) tenen un millor comportament ja 

que més punts de l’àrea quedan coberts amb aquestes freqüències. De totes maneres els resultats pel 

mètode de Cells table no són òptims ja que només el 6% de l’àrea podrà operar amb una capacitat superior 

a 15 Mbps (i aquesta capacitat només s’assoleix per les bandes de freqüències altes). Malgrat que els 

resultats pel mètode de Cells table no siguin els esperats és important fer càlculs teòrics amb aquest 

mètode ja que l’operador es posa en la pitjor situació possible: cel·les saturades al 100% i xarxa no 

optimitzada. A partir d’aquests resultats, que no es solen correspondre a la realitat, es poden realitzar 

simulacions de Monte Carlo ja que els resultats seran sempre més optimistes i més realistes.  

Així doncs en el gràfic de Simulacions de Monte Carlo de la [Figura 21+ s’observa que 

aproximadament un 21% de l’àrea tindrà throughputs superiors a 15 Mbps si s’utilitzen bandes freqüèncials 

altes. En canvi, si s’empren bandes de freqüències baixes només es podrà oferir capacitats superiors a 15 

Mbps a un 15% dels usuaris de la superfície. De fet, per throughputs superiors a 5 Mbps el comportament 

freqüencial serà el mateix: per una capacitat en concret, les bandes altes poden cobrir més superfície que 

les bandes baixes.  

Si ara s’observen els gràfics de la *Figura 22], que analitzen els throughputs en l’escenari indoor, es 

pot observar com les bandes de freqüència baixes ofereixen més àrea de cobertura amb altes velocitats dins 

dels edificis. La capacitat màxima que es pot assolir és la mateixa que en el cas outdoor, entre 15 i 20 Mbps, 

però ara es veu que menys àrea pot quedar coberta amb aquestes velocitats degut a l’atenuació que es 

produeixen pels esvaïments dels edificis. Així, pel cas de Cells table només el 2% de l’àrea podrà arribar a 

velocitats superiors a 15 Mbps, en comparació als 6% del cas outdoor. El rang de capacitats fins a 5 Mbps és 

en aquest cas el que pateix més l’atenuació ja que les bandes altes de freqüència disminueixen la superfície 

que poden cobrir fins a un 78%. Amb aquests resultats, es procedeix a analitzar el gràfic de la [Figura 22] 

realitzat amb la xarxa optimitzada. En aquest cas no hi ha dubte que les freqüències de 925 MHz i 728 MHz 

tenen una millor penetració en edificis i que per tant si l’objectiu és donar cobertura en entorns interiors 

serà més convenient utilitzar aquestes freqüències. De fet, la freqüència de 728 MHz quasi que no es veu 

afectada per aquesta atenuació i ofereix resultats molt semblants al cas outdoor.  

A continuació es mostren captures de les prediccions amb Atoll per analitzar com es distribuiexen 

les diferents capacitats sobre el mapa. La combinació de l’estudi de la distribució de la cobertura de les 

prediccions i l’ànalisi dels gràfics anteriors donaran resultats complets i fiables per poder extreure 

conclusions i recomanacions d’ús.  

La figura següent mostra pel cas outdoor els resultats de les prediccions realitzades per les 

Simulacions de Monte Carlo per les dues freqüències extremes: 2620 MHz i 728 MHz. 
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Figura 23 - Coverage by Throughput DL en outdoor per 2620 MHz i 728 MHz respectivament 

 

Tal i com s’observa en la *Figura 23+ les capacitats més altes s’assoliran al voltant dels transmissors 

ja que les condicions de propagació seran molt més adients si s’està a prop de les antenes: menys obstacles 

i menys distància a recórrer pels paquets de dades. Aquestes imatges de les dues freqüències són un reflex 

del segon gràfic de la [Figura 21+. Si l’operador decidís utilitzar la freqüència de 2620 MHz [imatge esquerra] 

hi hauran zones que no quedaran cobertes però per contra més superfície podrà arribar a capacitats més 

altes per sobre del 15 Mbps que no si s’utilitza la banda de 728 MHz. En canvi, la [imatge dreta] de la [Figura 

23+ indica que si s’utiliza la freqüència de 728 MHz tota l’àrea de la Computation Zone tindrà capacitat entre 

0 i 5 Mbps però menys superfície d’ella podrà assolir la capacitat superior als 15 Mbps. 

Per tant, pel cas outdoor es conclou que l’operador haurà de decidir si és més important tenir tota 

l’àrea coberta amb baixa capacitat o bé tenir zones sense cobrir però poder arribar a la màxima capacitat en 

la major superfície possible. Des de l’estudi d’aquest PFC la recomanació d’ús que es dóna és que s’utilitzin 

les freqüències altes en aquest entorn urbà de Barcelona ja que l’objectiu del sistema LTE és precissament 

cobrir la demanda de capacitat que les tecnologies 3G no poden assolir. Les zones que queden sense cobrir 

no són importants en aquest cas ja que s’ha utilitzat només 30 transmissors per simular gairebé la totalitat 

de Barcelona. En la realitat, el número de transmissors és del voltant de 300 i els operadors ja tenen 

identificats els punts de difícil cobertura amb reforços de dissenys especials d’estacions bases. Ja s’ha 
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explicat anteriorment que per dificultats d’anàlisi és impossible simular amb tants transmissors ja que 

serien necessaris estudis molt més exhaustius, no obstant amb els transmissors que s’han utilitzat els 

resultats teòrics són altament fiables pels operadors.  

 
A continuació es passa a analitzar l’entorn indoor. La següent imatge mostra el resultat de les 

simulacions de throughput en downlink de les freqüències de 2620 MHz i 728 MHz pel cas indoor: 

 

  
  

 
 

Figura 24 - Coverage by Throughput DL en indoor per 2620 MHz i 728 MHz respectivament 

 

 En la [Figura 24] es pot observar la distribució de la cobertura del segon gràfic de la [Figura 22]. Com 

ja s’intuïa, la freqüència de 2620 MHz [imatge esquerra] queda altament deteriorada i els throughputs 

cobriran poques zones interiors. A més, la gran majoria de l’àrea que cobreix tindrà throughputs baixos. En 

canvi la freqüència de 728 MHz [imatge dreta] ofereix uns bons resultats ja que els throughputs són quasi 

idèntics que en el cas outdoor.  

 Fins ara, s’han donat recomanacions de quina banda freqüencial és més adient per un entorn 

exterior i per un entorn interior i els resultats apunten a que per cobertures exteriors les bandes altes són 
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les adient i per entorns interiors contra més baixa sigui la banda millors resultats s’obtindran. Però en una 

xarxa real es necesita donar tant cobertura outdoor com cobertura indoor, per tant, es necessitarà arribar a 

una conclusió de quina freqüència es recomanarà per la ciutat de Barcelona. Tal i com es pot veure, els 

transmissors que s’han utilitzat per simular el outdoor i el indoor són els mateixos i per la superficie que 

cobreixen es consideren macros. Una solució seria utilitzar micros (que donin només cobertura interior) dins 

dels edificis amb bandes freqüèncials baixes  i macros (destinades a cobertura outdoor per vianants i 

conductors) a freqüències de 2620 MHz. No obstant això, s’ha de donar una recomanació a nivell global per 

si un operador vol comprar només una banda freqüencial per la ciutat de Barcelona. Per concloure els 

resultats es necessitaran els resultats de la simulació de Coverage by Best Bearer que es mostren en el 

següent apartat. 

 

 

4.1.4 Coverage by Best Bearer Downlink 

 

 Un altre paràmetre per mesurar la qualitat del senyal és analitzant el millor bearer disponible en 
cada punt. El bearer és l’element encarregat de portar les dades a través del canal.  
 
 La [Taula 11] mostra els paràmetres de modulació, tasa de codificació i eficiència per cada bearer 
utilitzat en les prediccions d’Atoll de Coverage by Best Bearer. L’anàlisi de les característiques de cada 
bearer servirà per interpretar els resultats de les simulacions d’Atoll.  
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Índex de radio 
bearer 

Nom Modulació Tasa de 
codificació 

Eficiència bearer 
(bits/símbol) 

1 QPSK 1/12 QPSK 0,0761719 0,1523 

2 QPSK 1/9 QPSK 0,117188 0,2344 

3 QPSK 1/6 QPSK 0,188477 0,377 

4 QPSK 1/3 QPSK 0,300781 0,6016 

5 QPSK 1/2 QPSK 0,438477 0,877 

6 QPSK 3/5 QPSK 0,587891 1,1758 

7 16QAM 1/3 16QAM 0,369141 1,4766 

8 16QAM 1/2 16QAM 0,478516 1,9141 

9 16QAM 3/5 16QAM 0,601563 2,4063 

10 64QAM 1/2 64QAM 0,455078 2,7305 

11 64QAM 1/2 64QAM 0,553711 3,3223 

12 64QAM 3/5 64QAM 0,650391 3,9023 

13 64QAM 3/4 64QAM 0,753906 4,5234 

14 64QAM 5/6 64QAM 0,852539 5,1152 

15 64QAM11/12 64QAM 0,925781 5,5547 
Taula 11 - Paràmetres dels bearers 

 
Tal i com s’observa en la *Taula 11], els bearers contra més baixos tenen una tasa de codificació i 

una eficiènia més petita. Això vol dir que el bearer 1 és el bearer al que se li amplica més redundància i per 

tant és el bearer que té més protegida la informació. Però per una altra part, aquesta redundància implica 

que és el menys eficient.  

 

 
L’elecció del bearer va lligada del nivell de C/I+N. En l’eina de simulació es defineixen uns llindars de 

C/I+N per cada tipus de mobilitat que determinaran l’elecció del Best Bearer quan Atoll realitzi les 
prediccions: 
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Figura 25 - Llindars de C/I+N per la sel·lecció del Best Bearer 

 

   

Els millors bearers seran els més alts ja que es corresponen amb els nivel de C/I+N més alts i per 

tant gasten menys recursos. Contra més alts siguin els bearers s’està dient que la transmissió és menys 

segura. Per tant, s’entendrà que qualsevol paquet de dades assignat amb un bearer 15 també es podrá 

transmetre amb un bearer inferior, és a dir, que protegeix més la informació. En canvi, si el bearer que se li 

assigna és el 1, en aquest punt hi haurà moltes interferències i per tant la información s’ha d’enviar molt 

protegida.   

 

Per realitzar aquesta predicció Atoll determina el millor bearer disponible en cada píxel de l’àrea 

coberta de les millor cel·les servidores. Un píxel d’àrea coberta es coloreja si el bearer està disponible (el 

color del píxel depén del bearer disponible). La cobertura consisteix en diverses capes independents la 

visibilitat de les quals es pot canviar. Hi ha tantes capes com bearers disponibles. Cada capa es correspon a 

una àrea coberta per un bearer disponible. 

 

 A continuació s’analitzarà el cas outdoor per la xarxa sense optimitzar (mètode de Cells table amb 

cel·les carregades al 100%) i amb la xarxa optimitzada (Simulacions de Monte Carlo). El gràfic següent 

mostra el resultat d’aquests dos escenaris per les quatre bandes freqüencials que s’estan estudiant: 
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A la [Figura 26+ s’observa la importància de tenir una xarxa ben optimitzada en quant a veïns i 

Physical Cell-ID ja que amb la xarxa optimitada hi ha una quantitat molt més gran d’àrea assignada al bearer 

més alt. En canvi, amb el mètode de Cells table es veu que el bearer predominant en la xarxa és el 6 i per 

tant s’estan requerint més recursos ràdio. Si ens centrem en el segon gràfic, s’observa que amb bearer 15 

les altes freqüències funcionen millor en un entorn outdoor. En canvi, si  no importa la prioritat de la 

transmissió dels paquets, les freqüències baixes cobreixen sutilment més superficie per aquests bearers més 

baixos. 

A continuació es mostren els resultats d’Atoll per Coverage by Best Bearer en downlink pel cas 

outdoor en les freqüències extremes de 2620 MHz i 728 MHz. Les prediccions que es mostren són les de les 

simulacions de Monte Carlo: 

 

  

Figura 26 - Gràfics Coverage by Best Bearer DL en outdoor pel mètode de Cells table i Simulacions de Monte Carlo 
respectivament 
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Figura 27 - Coverage by Best Bearer DL en outdoor per 2620 MHz i 728 MHz respectivament 

 

La [Figura 27] mostra el millor bearer per cada punt del mapa en la seva freqüència al mateix temps 

que assigna una modulació amb una tasa de codificació per cada bearer. D’aquesta manera als bearers més 

alts se’ls hi assigna una modulació menys robusta (64QAM), als bearers de prioritat mitjana se’ls hi assigna 

una 16QAM i als bearers més baixos, i per tant, els que requereixen més recursos se’ls hi assigna una 

modulació més robusta (QPSK) per tal d’assegurar el bon enviament del paquet de dades i evitar 

retransmissions.  

 La banda de 2620 MHz cobreix menys zona amb algun bearer però, per contra, les zones cobertes 

requereixen menys recursos que les de 728 MHz. Amb la freqüència de 728 MHz tota la Computation Zone 

resta coberta però amb nivells de bearers més baixos.   

Per aquesta predicció és important conèixer com s’assignen la modulació i la tasa de codificació 

segons els bearers. En aquest procés Atoll fa una adaptació del downlink que intenta extreure el màxim 

rendiment del canal (en termes de velocitat de transmissió). Aquest procés relaciona la SNR per cada punt 

del mapa amb el millor bearer que es pot assignar. 
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Davant d’unes condicions de SNR en el canal de dades, les modulacions d’ordre elevat ocasionen un 

pitjor comportament en termes de probabilitat d’error de bit ja que al haver més símbols en la constel·lació 

i estar entre ells més propers, és més fàcil que a causa del soroll hi hagi un error en la detecció d’un símbol. 

Per tant, per poder utilitzar modulacions amb un número de símbols elevat és necessari disposar de bones 

condicions de senyal a soroll.  

 Donada una modulació, aquesta es podrà utilitzar apropiadament amb una tasa d’error acotada, de 

tal forma que la SNR del canal estigui per sobre del llindar mínim, que serà major quant major sigui l’ordre 

de la modulació. Aquelles subportadores que presenten una SNR millor tendiran a utilitzar modulacions de 

major ordre que les que presenten una SNR menor. 

La [Figura 28+ mostra el procés d’adaptació del downlink per OFDMA per l’ús de modulacions QPSK, 

16-QAM,64-QAM [1]. 

 

Figura 28 - Adaptació del downlink per OFDMA 

 

La [Figura 28] mostra que la sel·lecció de la modulació s’efectua previ al procés de IDFT en funció de 

la SNR mesurada per les subportadores assignades a l’usuari. En l’exemple de la figura, s’observen a la 

sortida 4 subportadores de les quals una presenta una SNR molt baixa, i per tant, requerirà una modulació 

QPSK. Una altra subportadora presenta una SNR elevada i per tant utilitzarà una 64-QAM. En canvi, les dos 

subportadores amb nivel de SNR intermig, utilitzaran una 16-QAM. 

 

No obstant, el nivell de SNR del canal no és només l’únic mecanisme a tenir en compte per triar la 

modulació. Els requissits de QoS també influiran, de tal manera que els serveis amb baixos requeriments de 
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velocitat de transmissió no necessitaran les modulacions de major ordre. Un altre factor important será la 

tasa del codi r, és a dir, la redundància en els diferents bits enviats per detectar i corregir els posibles errors 

en la transmissió. Contra més gran sigui r, és a dir, contra major sigui la redundància, major serà la 

robustesa per corregir errors (i per tant, treballar en condicions de SNR reduïda), però això reduirà la 

velocitat neta que es pot aconseguir. 

 

Per tant, donades unes condicions de SNR, el mecanisme d’adaptació de l’enllaç intentarà escollir la 

combinació de codificació de canal i modulació (anomenat MCS: Modulation and Coding Scheme) que 

permeti la máxima velocitat de transmissió neta. La modulació 16QAM permet multiplicar per dos la 

velocitat de la QPSK. La 64QAM permet multiplicar fins a tres vegades la velocitat que es pot assolir amb la 

QPSK. Tal i com es veurà a la [Figura 27+ les zones més properes als transmissors tenen modulacions d’ordre 

elevat i per tant podran transmetre a més velocitat. 

 

Per una altra banda, com més gran sigui l’ordre de la modulació serà més sensible a les 

interferències. Per tant, les modulacions d’ordre més alt seran adients per entorns de bones condicions 

ràdio, és a dir, amb alta C/I+N i poca dispersió. Aquest entorn es pot donar per exemple al cantó de les 

cel·les o en entorns indoor. 

 

Per concloure amb l’anàlisi del cas outdoor s’han de tenir en compte totes les prediccions per 

qualitat del senyal estudiades fins ara. Si es compara la [Figura 27] amb la [Figura 16] deduïm que amb 

nivells de C/I+N més alts, s’estableixen bearers més alts, que a la seva vegada són els que requereixen 

menys recursos. D’aquesta manera s’aprofiten millor els recursos ràdio i s’obtenen més quantitat d’usuaris 

connectats. A més, el càlcul del throughput per Effective RLC Cell Capacity [Figura 23] depén de l’eficiència 

del bearer de manera que el Effective RLC Cell Capacity serà màxim quan s’utilitza el bearer d’índex més 

gran possible.  

 Amb tot, deduïm que pel cas outdoor les freqüències altes tenen un millor tractament de qualitat 

del senyal requerint menys recursos ràdio, tan importants de reduir per aquesta quarta generació de 

telèfons mòbils. No obstant, per poder cobrir tota la Computation Zone definida per Barcelona serien 

necessaris més transmissors. Com ja s’ha comentat anteriorment, com només es vol realitzar un estudi 

teòric pel terreny de Barcelona de les bandes freqüencials, i no un pla nominal que deixi completament 

coberta i optimitzada la zona, aquest fet no suposa un inconvenient per l’extracció de conclusions en aquest 

projecte. En propers estudis es podrà millorar la cobertura total de les bandes altes per cobertura outdoor 

utilitzant els resultats i recomanacions d’aquest PFC.  

El proper pas és evaluar la situació dins dels edificis. Per fer-ho s’estudiaran els següents gràfics que 

mostren l’àrea coberta per cada bearer definit. Es mostra la comparació de les quatre bandes freqüencials 

estudiades en l’entorn indoor per la xarxa sense optimitzar i per la xarxa optimitzada: 
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A la [Figura 29+ s’observa que les freqüències baixes obtenen millors bearers amb les Simulacions de 

Monte Carlo que amb els Cells table. No obstant, s’obté molta menys zona coberta per un bearer que en el 

cas outdoor. Aquesta comparació es pot apreciar millor si es compara la [Figura 27] amb la [Figura 30], on 

clarament la cobertura per Best Bearer es veu atenuada pels edificis. Així doncs, el paràmetre de qualitat de 

bearer confirma que en un entorn indoor es disposa de bearers que requereixen menys seguretat per les 

baixes freqüències i que per tant requeriran menys recursos.  

A continuació es mostren les prediccions d’Atoll de cobertura per Best Bearer downlink en indoor 

per les freqüències de 2620 MHz i 728 MHz utilitzant les Simulacions de Monte Carlo: 

  
Figura 29 - Gràfics Coverage by Best Bearer DL en indoor pel mètode de Cells table i Simulacions de Monte Carlo 
respectivament 
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Figura 30 - Coverage by Best Bearer DL en indoor per 2620 MHz i 728 MHz respectivament 

 

 Un cop més queda demostrat el mal comportament de les altes freqüències per l’entorn indoor. Si 

s’observa la *Figura 30] es veu que les altes freqüències només tenen penetració en els carrers i en els parcs 

de Barcelona. Per tant, si es vol donar cobertura interior, és recomanable utilitzar bandes de freqüències de 

l’ordre de 728 MHz i 925 MHz. 

 Es podrien realitzar més simulacions per qualitat de senyal però les tres realitzades en aquests 

darrers subapartats ja ofereixen resultats prou clars per extreure conclusions. Al capítol 5 es farà una 

recopilació de l’anàlisi dels resultats i es donaran recomanacions d’ús per les diferents bandes freqüencials. 

A més, s’indicaran quines seran les línies futures de treball per poder millorar i concretar resultats.  
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4.3 Comparació downlink de la banda de 2,6 GHz amb 

canalització de 5 MHz i 20 MHz 
 

 La banda de 2,6 GHz serà una de les més utilitzades pels operadors pel desplegament de LTE. A 

l’apartat 2.2.5 d’aquest projecte es mostren els resultats de la subhasta de l’espectre on es pot veure que 

aquesta freqüència ha estat la més solicitada. 

 Els resultats d’aquest PFC indiquen que aquesta banda freqüencial té un bon comportament per 

entorns urbans on s’hagi de donar cobertura exterior. Com ja s’ha indicat, tots els resultats donats fins el 

moment s’han realitzat utilitzant una canalització de 5 MHz ja que s’intueix que els operadors podrien 

apostar per aquesta canalització donada la distribució de blocs de la subhasta i donat el fet que el 2G i el 3G 

fins ara funcionen amb canalització de 5 MHz. 

 No obstant, LTE té una canalització escalable que pot arribar fins a un màxim de 20 MHz. L’estat de 

l’art apunta que amb aquesta canalització i amb la banda de 2,6 GHz s’assolirà la màxima velocitat de LTE. 

Per tant, en aquesta memòria s’ha volgut estudiar quina seria la velocitat màxima en downlink pel sistema. 

A més, es farà una comparativa segons la canalització emprada. En concret, es compararan els resultats 

d’un canal de 5 MHz amb els de un canal de 20 MHz, segons les diferents prediccions, per determinar quins 

avantatges poden oferir cadascuna de les canalitzacions per la ciutat de Barcelona. 

 La primera predicció a estudiar serà la de Coverage by Signal Level [Figura 31] on es mostra, tant per 

un entorn outdoor com per un entorn indoor, el nivell de senyal per totes dues canalitzacions. Al ser una 

predicció per nivell de senyal i no per qualitat del senyal, no té en compte la distribució d’usuaris, per tant, 

el resultat de la simulació és el mateix si s’utilitza el Cells table o les Simulacions de Monte Carlo. 

  
Figura 31- Gràfics comparació 5 MHz vs 20 MHz en Coverage by Signal Level per outdoor i indoor respectivament 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-110-105-100 -95 -90 -85 -80 -75 -70

À
re

a 
co

b
e

rt
a 

(%
)

Potència (dBm)

Outdoor

2.62 GHz (5 MHz)

2.62 GHz (20 MHz)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-110-105-100 -95 -90 -85 -80 -75 -70

À
re

a 
co

b
e

rt
a 

(%
)

Potència (dBm)

Indoor

2.62 GHz (5 MHz)

2.62 GHz (20 MHz)



86 

 

 

 

 De la [Figura 31+ s’extreu que en ambdos entorns hi ha més àrea coberta utilitzant la canalització de 

5 MHz. Aquest resultat era d’esperar ja que, donat un número d’usuaris a servir en una banda espectral, 

aquests rebran més potència si la banda es subdivideix en blocs de 5 MHz que no si s’utilitzen blocs més 

grans de 20 MHz, ja que llavors es tindrà la mateixa potència a repartir en més troç d’espectre.  

Anteriorment ja s’havia comprovat que, per la banda de 2,6 GHz i canalització de 5 MHz, es cobria 

més àrea per nivell de senyal en un entorn outdoor que en un entorn indoor. Amb la [Figura 31+ s’observa 

que succeix el mateix per una canalització de 20 MHz. Els edificis produeixen una atenuació en tots dos 

casos que fan que com a màxim utilitzant una freqüència tan alta només es pugui assolir un 27% de l’àrea 

de la Computation Zone amb un nivell de -110 dBm. En canvi, en l’entorn outdoor els nivells de senyal són 

més alts per totes dues canalitzacions, més d’un 10% de l’àrea podrà assolir nivells de -70 dBm i entre el 

80%-95% de l’àrea podrà treballar amb nivells de -110 dBm depenent de si s’utilitza la canalització de 5 MHz 

o la de 20 MHz. 

El que s’ha de comprovar a continuació és la qualitat del senyal. S’analitzaran les simulacions més 

representatives que puguin determinar quina canalització pot oferir millors prestacions.   

 La [Figura 32] mostra la cobertura per throughput en l’entorn outdoor pels mètodes de Cells table i 

simulacions de Monte Carlo. Aquesta predicció és la més important i representativa per la canalització de 20 

MHz. Tal i com s’observa, tant si la xarxa està optimitzada com si no, amb una canalització de 20 MHz es 

poden arribar a assolir velocitats de fins 75 Mbps. Aquest throughput es correspon amb l’estat de l’art 

[Taula 2] i per tant, la xarxa té un bon comportament dins les condicions específiques de terreny de la 

Computation Zone. Si es compara el throughput obtingut pel Cells table i per les Simulacions de Monte Carlo 

s’observa que amb les Simulacions de Monte Carlo es cobreix molta més àrea amb throughputs elevats. 

Aquest és un bon resultat ja que les Simulacions de Monte Carlo modelen molt millor la realitat que no el 

mètode de Cells table on es consideren les cel·les carregades al 100%. No obstant, és interessant saber que 

fins i tot en un cas d’absoluta saturació com serien les cel·les carregades al 100% i sense una xarxa 

optimitzada, encara es podria arribar a tenir throughputs de l’ordre de 75 Mbps.  
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 Per tant, de la [Figura 32+ s’extreu que si es vol treure el màxim rendiment al sistema LTE, s’hauria 

de treballar amb una canalització de 20 MHz dins la banda de 2,6 GHz. No s’ha d’oblidar que el 4G sorgeix 

de la necessitat bàsica de donar més velocitat a les comunicacions ja que, cada cop més, hi ha més usuaris 

que utilitzen serveis que requereixen més throughputs. D’aquesta manera, per l’estudi de la ciutat de 

Barcelona es comprova que amb la canalització de 20 MHz i l’algoritme de Monte Carlo un 26% de l’àrea 

podrà treballar amb 75 Mbps. No obstant, només al 60% de l’àrea li arribarà throughput. Per tant, el 

throughput que ofereix la canalització de 20 MHz és molt alt en quasi tota la superfície que cobreix, però, 

per una altra banda, cobreix menys superfície que la canalització de 5 MHz. En concret s’obté un 60% d’àrea 

coberta amb la canalització de 20 MHz i un 80% amb la canalització de 5 MHz.  

 La [Figura 33+ mostra el resultat de la predicció d’Atoll per les diferents canalitzacions amb les 

simulacions de Monte Carlo. En aquesta imatge es pot reconèixer visualment la diferència d’àrea coberta 

del segon gràfic de la [Figura 32] . S’observa que amb canalització de 20 MHz es cobreixen les zones 

properes als transmissors i els carrers ja que Atoll els considera com open-zone i per tant no hi ha obstacles 

que perjudiquin la transmissió. 

 

  
Figura 32 - Gràfics Coverage by Effective RLC Cell Capacity DL 5 MHz vs 20 MHz en outdoor pel mètode de Cells table 

i Simulacions de Monte Carlo respectivament 
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Figura 33 - Coverage by Throughput DL 20 MHz vs 5 MHz, banda 2.62 GHz, cas outdoor pel mètode de les 
Simulacions de Monte Carlo 

 

  Abans de treure conclusions, es mostraran els resultats de les simulacions de Coverage by Best 

Bearer i Coverage by C/I+N per la canalització de 20 MHz. Aquests resultats es compararan amb la 

canalització de 5 MHz i ja es tindran els tres indicadors més importants de qualitat de senyal per poder 

valorar la xarxa per les diferents canalitzacions. Es mostraran només les captures de pantalla d’Atoll ja que 

només s’està analitzant la banda de 2,6 GHz i la imatge visual és suficient per determinar les diferències 

entre ambdues canalitzacions. 

 Els resultats de la Coverage by Best Bearer es mostren en la [Figura 34]. Es pot fer un anàlisis entre 

l’àrea coberta pels diferents throuhputs [Figura 33]  amb els millors bearers [Figura 34].  

Per la canalització de 20 MHz s’observa que les àrees que poden operar amb throughputs majors a 

75 Mbps, tenen assignats uns bearers de valor igual a 15. És a dir, a mesura que disposes de més throughput 

en un punt determinat, menys protegida és la seva transmissió a través del canal DL ja que és molt probable 

que s’acabi transmitint amb èxit. En canvi, les superfícies cobertes amb throughputs inferiors (entre 0 i 15 

Mbps), Atoll els hi assigna bearers de l’ordre de 7, és a dir, els hi està donant més robustesa en la 

transmissió per evitar retransmissions i així utilitzar menys recursos ràdio. 
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Figura 34- Coverage by Best Bearer DL 20 MHz vs 5 MHz, banda 2.62 GHz, cas outdoor pel mètode de les Simulacions 
de Monte Carlo 

 

 Si es comparen ara les dues simulacions de la [Figura 34] s’observa que amb la canalització de 5 

MHz  [imatge dreta] es té molta més superfície coberta. Aquesta superfície es correspon amb bearers de 

valor 7 quan el throughput està entre 0 i 5 Mbps. En canvi quan el throughput és superior a 15 Mbps 

s’assignen bearers de valors entre 13 i 15. Això és així perquè amb la canalització de 5 MHz el màxim 

throughput al que pot treballar la xarxa és 15 Mbps i per tant, quan es tingui aquest valor es considerarà 

que la transmissió és la menys prioritària. A més les modulacions (al voltant dels transmissors quan 

s’utilitzen bearers de valor 15) són elevades el que permet treballar amb throughputs d’alta capacitat. 

 Per completar l’estudi de la qualitat del senyal en el cas outdoor, cal fer una ullada al Coverage by 

C/I+N en downlink. La [Figura 35] mostra el resultat de les simulacions de Monte Carlo per ambdues 

canalitzacions. 
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Figura 35 - Coverage by C/I+N DL 20 MHz vs 5 MHz, banda 2.62 GHz, cas outdoor pel mètode de les Simulacions de 
Monte Carlo 

  

Si s’observa la primera imatge, que es correspon a la simulació feta amb una canalització de 20 

MHz, es pot veure que al voltant dels transmissors i per tant, on obtenim millors throughputs estan 

colorejats amb tons vermellosos i groguencs. El C/I+N contra més gran millor perquè indica una millor 

qualitat del senyal. Així doncs, el resultat de la predicció té lògica amb les altres simulacions. En canvi, per 

les zones on s’obtenen throughputs més baixos, es tenen valors de C/I+N de l’ordre de 4 dB. Destaca que no 

hi ha valors de C/I+N negatius, per tant, no es produeixen interferències entre els transmissors. Aquest fet 

és bastant lògic ja que tal i com s’ha pogut veure en totes les prediccions, la canalització de 20 MHz no 

cobreix la totalitat de la Computation Zone.  

Per tant, pel cas outdoor es conclou que es necessitarien més transmissors dins la xarxa per poder 

cobrir tota la Computation Zone amb una canalització de 20 MHz. Això no seria un problema en la realitat, ja 

que per fer les prediccions s’han definit només 30 sites però una xarxa real pot tenir uns 400 sites. Es 
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recomana la utilització d’aquesta canalització quan sigui possible ja que s’obtenen throughputs molts millors 

(75 Mbps per canalització de 20 MHz en comparació als 15 Mbps per la canalització de 5 MHz). 

A continuació s’analitzen els throughputs per l’entorn indoor. A la [Figura 36] es mostren els gràfics 

de % d’àrea coberta pels diferents throughputs pel mètode de Cells table i Simulacions de Monte Carlo. Si es 

comparen els segons gràfics de la [Figura 32] i la [Figura 36] en el cas indoor el % d’àrea coberta ha disminuit 

en un factor 3 degut a l’atenuació dels edificis. No obstant, en aquest entorn es continuen obtenint 

throughputs de fins 75 Mbps en el 10% de l’àrea. Cal remarcar que només el 23% de l’àrea queda coberta 

utilitzant l’algoritme de Monte Carlo però aquest valor es correspon amb els resultats que s’han obtingut 

fins ara ja que, com s’ha comprovat, les bandes altes de freqüència són les que més pateixen en entorns 

interiors.  

 Per una altra banda, el primer gràfic de la [Figura 36] denota que amb la xarxa sense optimitzar es 

pot aconseguir fins un 50% de l’àrea coberta amb throughputs entre 0 i 5 Mbps. Aquest resultat no és 

representatiu ja que el resultat de la predicció en general és pitjor ja que amb la canalització de 20 MHz ni 

un 3% de la superfície arriba als 20 Mbps, per tant, no té sentit utilitzar una gran canalització per després 

obtenir aquests resultats de throughputs tan baixos. Així doncs, s’extreu que si es vol donar cobertura 

interior amb una cel·la treballant a 2,6 GHz és preferible utilitzar la canalització de 20 MHz per obtenir 

throughputs alts. Per una altra banda, s’ha d’insistir en el fet d’utilitzar més sites per cobrir la totalitat de la 

superfície.   

 

  

  
Figura 36 - Gràfics Coverage by Effective RLC Cell Capacity DL 5 MHz vs 20 MHz en indoor pel mètode de Cells table i 
Simulacions de Monte Carlo respectivament 
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A continuació es mostra el resultat de la predicció d’Atoll per indoor quan utilitza l’algoritme de 

Monte Carlo per ambdues canalitzacions. A la [Figura 37] es veu la distribució de l’àrea de la Computation 

Zone que ha quedat coberta després de la simulació. Tal i com indica el segon gràfic de la [Figura 36] la 

superficie total que queda coberta és aproximadament la mateixa per la canalització de 20 MHz i la de 5 

MHz. La diferència recau en què amb 20 MHz veiem colorejada bona part de l’àrea de color lila, el que 

indica que el throughput és de 75 Mbps. En canvi, amb la canalització de 5 MHz es veu que només els 

carrers i els parcs que són zones obertes assoleixen els 15 Mbps.   

 

  
  

                                                                                                                      
  
Figura 37 - Coverage by Throughput DL 20 MHz vs 5 MHz, banda 2.62 GHz, cas indoor pel mètode de les Simulacions 
de Monte Carlo 

 

Tal i com s’ha fet pel cas outdoor, s’han d’estudiar ara les prediccions de Coverage by Best Bearer i 

de C/I+N en downlink. Aquestes dues prediccions junt amb la de Coverage by Throughput donaran la 

informació necessària per conèixer la qualitat del senyal. 

La [Figura 38] és el resultat de la simulació de Monte Carlo per les canalitzacions de 20 MHz i 5 MHz. 

Si s’observa la imatge que es correspon a la canalització de 20 MHz, es pot observar que les zones pintades 
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de vermell i que per tant tenen millors bearers es corresponen amb els nivells més alts de throughputs 

[Figura 37]. Si es comparen les dues imatges de la [Figura 38+ s’observa que Atoll assigna per la canalització 

de 5 MHz pitjors bearers que la canalització de 20 MHz. La justificació és que al disposar de baixes capacitats 

els bearers han de poder garantir la transmissió de dades. Per tant, es donarà prioritat en moltes zones per 

tal de consumir el mínim de recursos ràdio.  

 

  
  

                                                                  
 

Figura 38 - Coverage by Best Bearer DL 20 MHz vs 5 MHz, banda 2.62 GHz, cas indoor pel mètode de les Simulacions 
de Monte Carlo 

  

 No s’ha d’oblidar que l’objectiu de les prediccions indoor és indicar, amb els transmissors definits, 

quin punt del mapa tindria cobertura interior si en aquell punt hi hagués un edifici. El resultat és que només 

les zones que s’han definit com a dense urban i rural (a part dels carrers) aconsegueixen bearers igual a 15. 

De fet, en moltes zones urbanes no hi arribaria throughput amb els transmissors definits. És en aquest punt 

on recau la importància de l’elecció del model de propagació i el tipus d’entorn ja que influirà altament en 

els resultats de les predicccions. Tal i com s’ha mostrat en apartats anteriors, amb una banda freqüencial 

més baixa la penetració dins dels edificis és molt més gran i s’obté més cobertura que no amb la banda de 

2,6 GHz. 
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 A continuació s’analitzaran els nivells de C/I+N de la xarxa. La [Figura 39] mostra els nivells de C/I+N 

per les canalitzacions de 20 MHz [imatge esquerra] i de 5 MHz [imatge dreta], utilitzant les simulacions de 

Monte Carlo. La canalització de 20 MHz obté lleugerament millors nivells de C/I+N que la canalització de 5 

MHz.  

 

 

 

 
 

                 
 

 

                
 

Figura 39 - Coverage by C/I+N DL 20 MHz vs 5 MHz, banda 2.6 GHz, cas indoor pel mètode de les Simulacions de 
Monte Carlo 

  

A nivell general es conclou que la banda de 2,6 GHz no té una bona penetració en edificis sigui quina 

sigui la seva canalització. Al mateix temps s’ha de tenir en compte que si per motius diversos com pot ser 

aprofitar la cobertura d’una macrocel·la que dóna cobertura exterior, es vulgui emprar la banda de 2,6 GHz 

per cobertura interior seria preferible utilitzar la canalització de 20 MHz per així aprofitar els throughputs 

alts. 
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5. Conclusions i línies futures 

 

 Actualment, l’evolució de les comunicacions mòbils es centra en l’estudi de LTE, l’estàndar de la 

quarta genaració (4G) que ha pres més força. A Espanya, tot just està començant a implantar-se LTE 

però la xarxa comercial encara no està completa. A Barcelona, els operadors estan fent força per 

començar a donar servei de 4G a través d’alguns transmissors, al mateix temps que estan estudiant 

i simulant el nou estàndar.  

 L’estudi de les bandes freqüencials és un dels factors més importants i més influents a l’hora de 

desplegar el 4G, ja que cada banda té unes característiques de propagació diferents. De fet, molts 

operadors estan esperant a que la banda freqüencial que actualment es coneix com a dividend digital (790 

MHz – 862 MHz) quedi lliberada per poder començar a fer proves de camp dins d’aquest rang freqüencial. 

Actualment, l’única forma d’estudiar aquesta banda és a través d’estudis teòrics i de simulacions. 

 L’anàlisi de les bandes freqüencials és un dels temes que més preocupen als operadors per diferents 

motius. Des del punt de vista econòmic suposa una de les despeses més importants ja que les freqüències 

surten a subhasta i les quantitats a pagar per cada bloc freqüencial, malgrat que poden variar molt, són de 

l’ordre del milió d’euros. A més, cada banda freqüencial posseeix unes característiques de propagació 

determinades que s’han d’estudiar juntament amb cada tipus de terreny. Donada la gran importància, des 

del Grup de Recerca en Comunicacions Mòbils (GRCM) es va veure la necessitat d’aprofundir en l’estudi de 

les bandes freqüencials dins la ciutat de Barcelona i poder extreure conclusions i recomacions que fossin 

d’interès tant pels operadors mòbils com per futurs investigadors teòrics. 

Al llarg d’aquest projecte s’ha tractat l’estudi de les bandes freqüencials de 728 MHz, 925 MHz, 

2100 MHz i 2600 MHz tant a l’entorn outdoor com a l’entorn indoor per a un sistema de comunicacions 

mòbils de 4G LTE. L’escenari que s’ha triat ha estat la ciutat de Barcelona que s’ha estudiat utilitzant l’eina 

de planificació ràdio Atoll de l’empresa FORSK. Per analitzar cadascuna de les bandes s’han utilitzat les 

diferents prediccions per nivell de senyal i per qualitat de senyal. A través dels estudis realitzats es poden 

extreure conclusions i recomanacions d’ús per cadascuna de les bandes freqüencials: 

 Malgrat haver estudiat 4 bandes freqüencials diferents, el comportament es veu clarament 

diferenciat en dos grups pel que al llarg de la memòria s’ha catalogat com a bandes freqüencials baixes (728 

MHz i 925 MHz) i bandes freqüencials altes (2100 MHz i 2600 MHz). Així, l’estudi de ambdos extrems de 

freqüències ha estat l’encertat ja que és on més diferències s’han pogut observar. No obstant, els resultats 

obtinguts sobre les bandes de 925 MHz i 2100 MHz són de gran importància ja que són les bandes 

actualment assignades al GSM i UMTS, respectivament.  
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 La banda de 728 MHz és la banda freqüencial més baixa definida per LTE a Espanya. Aquesta banda 

encara no s’ha alliberat del TDT i per tant només es pot estudiar a nivell teòric a partir de simulacions. Les 

conclusions obtingudes en aquest projecte pel que fa a aquesta banda són de gran interés. A través de la 

simulació per nivell de senyal Coverage by Signal Level es mostra que aquesta banda és la que cobreix millor 

l’àrea de Barcelona tant en entorns exteriors com en interiors i amb nivells més alts de potència. En concret 

utilitzant aquesta banda es cobreix la totalitat de la Computation Zone proposada amb nivells de -70 dBm en 

bona part de la superfície. Aquests nivells més alts de potència es podran assolir amb major facilitat en 

parcs, carrers i al voltant dels transmissors, és a dir, en zones que es consideren dense urban. A més és la 

que presenta menys atenuació pels edificis en un entorn interior, per tant, les condicions de propagació per 

aquesta banda són millors que per les altres bandes estudiades. En concret, l’atenuació de la banda dins 

dels edificis és d’un 12% en el pitjor dels casos, sent quasi inapreciable en alguns valors de potència.  

 No obstant, a partir dels estudis de qualitat de senyal per la banda de 728 MHz no es recomana la 

utilització de la freqüència en la ciutat de Barcelona per donar cobertura exterior ja que les interferències 

són majors i la qualitat de senyal és pitjor. Aquest fet s’observa en l’estudi de la predicció de Coverage by 

C/I+N en downlink. Tal i com s’ha pogut comprovar, amb una banda de 728 MHz el nivell màxim de C/I+N en 

entorns exteriors que es pot assolir és de 18 dBs mentre que amb bandes de freqüències més altes s’arriba 

als 24 dBs. Per tant, per entorns exteriors, la banda de 728 MHz presenta una pitjor relació senyal a soroll 

que no pas les altres freqüències estudiades. A més, utilitzant les simulacions de Monte Carlo, que assignen 

una càrrega de trànsit a través d’instantànies, es modela la realitat de la ciutat amb més precisió i s’observa, 

a partir del estudi de la capacitat Coverage by Throughput en downlink, que la banda de 728 MHz és la que 

ofereix pitjor throughput pels entorns exteriors de Barcelona. De fet, només un 15% del mapa podrà 

disposar de velocitats superiors a 15 Mbps utilitzant la canalització de 5 MHz. Aquest percentatge és prou 

baix en comparació amb els resultats obtinguts per altres bandes. A més, a partir de l’estudi de Coverage by 

Best Bearer s’observa que per l’entorn outdoor la banda utilitza bearers tendint a baixos, és a dir, els hi 

assigna més robustesa de transmissió ja que la qualitat del senyal no és gaire bona i per tant requereixen 

més recursos ràdio. Aquest fet és crític per LTE ja que amb la nova tecnologia es vol aconseguir estalviar 

recursos per simplificar la xarxa.  

 Pel que fa a la banda de 728 MHz en entorns interiors el seu comportament millora molt, sent 

aquesta banda la més idònea de les estudiades. Concretament per aquesta freqüència s’obtenen els millors 

resultats de qualitat del senyal de C/I+N en downlink, arribant als 15 dB en bona part de la superfície. A més, 

aquesta freqüència és la que ofereix millor throughput dins dels edificis per les bones condicions de 

propagació i la que fa servir bearers menys prioritaris i que per tant utilitza menys recursos ràdio. 

 Per tant, seguint els raonaments exposats, la recomanació d’ús de la banda de 728 MHz a la ciutat 

de Barcelona seria utilitzar-la per donar cobertura en entorns interiors. En canvi, per donar cobertura en 

outdoor aquesta banda no és l’adequada ja que la qualitat del senyal no és l’adient en comparació amb les 

bandes de freqüència altes.  
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 En quant a la banda de 925 MHz, el seu comportament qualitatiu és similar a la banda de 728 MHz, 

per tant, totes les premises exposades per la banda de 728 MHz són aplicables a la banda de 925 MHz, 

segons l’anàlisi dels resultats. Quan el refarming del GSM arribi i aquesta banda quedi lliure, es preveu que 

molts operadors apostin per aquesta freqüència per donar cobertura interior LTE.  

 Malgrat que no s’ha estudiat explícitament en aquest PFC, i quedaria com a línia futura 

d’investigació, s’intueix a través dels resultats obtinguts que tant la banda de 728 MHz com la de 925 MHz 

serien les adequades per donar cobertura 4G en entorns rurals, on les condicions de propagació són més 

delicades donada la presència dels esvaïments lents com les muntanyes que obstaculitzen la propagació i 

atenuen el senyal. No obstant, cada terreny en concret s’haurà d’estudiar a partir de prediccions, però fent 

servir els resultats d’aquesta memòria es recomana començar a estudiar un entorn rural a partir de bandes 

freqüencials baixes. 

 Per una altra banda, a partir dels resultats obtinguts per la freqüència de 2620 MHz es conclou que 

aquesta és la banda més adient per cobrir  entorns exteriors en la ciutat de Barcelona. Així, malgrat que el 

resultat de Coverage by Signal Level sigui pitjor per aquesta freqüència (ja que cobreix menys territori i amb 

nivells de potència més baixos que les bandes baixes), la qualitat del senyal és molt millor. A partir de 

l’estudi de Coverage by C/I+N en downlink s’aprecia que amb aquesta freqüència s’arriba a tenir un C/I+N 

de 24 dBs per entorns exteriors. A més, el throughput que s’obté, per una canalització de 5 MHz, és de 15 

Mbps en un 20% de l’àrea. Per tant, la millora de % de superfície coberta amb capacitat màxima és 

significant respecte a les bandes de freqüències baixes. Pel que fa a la predicció de Coverage by Best Bearer, 

es conclou que un 25% de la Computation Zone es podrà cobrir amb bearers iguals o superiors a 15 en 

entorns exteriors. Això suposa que les dades es transmetran sense prioritat alta i que per tant es 

consumiran menys recursos ràdio que amb les freqüències baixes. Tots aquests factors que s’han analitzat 

fan recomanar fermament la freqüència de 2,6 GHz per cobrir Barcelona amb cobertura exterior.  

 Per contra, la cobertura interior amb la banda de 2,6 GHz no és recomanable ja que l’atenuació dels 

edificis afecta molt en la seva propagació. D’aquesta manera, mitjançant els estudis de qualitat del senyal es 

mostra clarament que és la banda que més pateix en entorns indoor. De fet, el nivell de senyal es redueix en 

un 66% quan es compara l’entorn outdoor amb l’entorn indoor. En aquest escenari, només un 25% de la 

Computation Zone podria disposar de cobertura interior i amb una capacitat de 5 Mbps. La capacitat 

màxima de 15 Mbps només s’obtindrà en un 6% de la superfície. Per tant, queda demostrada la poca 

capacitat de penetració de la banda dins dels edificis. 

L’anàlisi de la banda de 2,6 GHz s’ha completat  a través de l’estudi de les canalitzacions de 5 MHz i 

20 MHz en la banda de 2,6 GHz comprovant així que a Barcelona es pot arribar a obtenir un throughputs 

superiors a 75 Mbps amb els transmissors utilitzats. La utilització de la canalització de 20 MHz implica 

menys zona coberta ja que la potència s’ha de distribuir en més ample de banda però per contra arriba a 

obtenir velocitats màximes. No s’ha d’oblidar que un dels objectius de LTE és millorar notablement la 

velocitat del 3G fins a obtenir throughputs d’uns 100 Mbps. Per tant, en zones on es vulgui prestar una 
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velocitat màxima serà necessari que l’operador ofereixi la banda de 2,6 GHz amb una canalització de 20 

MHz. Quan aquesta solució s’apliqui, s’haurà de proveir la zona de més transmissors per cobrir la totalitat 

de l’àrea. 

 En quant a la banda de 2100 MHz, els raonaments segueixen la línia de la banda de 2600 MHz ja 

que al treballar en freqüències altes el comportament és similar. Per tant, les conclusions extretes per la 

banda de 2,6 GHz són també aplicables a la de 2100 MHz. Així, la recomanació d’ús quan el refarming del 

UMTS arribi serà que els operadors optin si tornar a aprofitar els blocs freqüencials pel 3G o bé utilitzar-los 

per LTE ja que el comportament de la banda dins la ciutat és molt òptim.  

 Si un operador només pogués treballar en una freqüència determinada tant per outdoor com per 

indoor, la recomanació seria utilitzar la banda de 2,6 GHz i utilitzar més transmissors per cobrir aquelles 

zones que no arriben els transmissors en entorns interiors per l’atenuació dels edificis. Aquesta opció es 

reserva per línies futures d’estudi, on amb més transmissors dins la Computation Zone es podria millorar la 

xarxa i la cobertura i analitzar així quants transmissors serien necessaris per cobrir la superfície utilitzant la 

banda de 2,6 GHz. La opció contrària (utilitzar només la banda de 728 MHz per donar cobertura interior i 

exterior) no es recomana ja que les interferències que produeix la banda són difícils d’eliminar. 

 Per últim, es recomana l’eina de simulació Atoll per futurs estudis sobre LTE, en especial sobre les 

bandes freqüencials, ja que al llarg del projecte, i amb l’ajuda del manual, ha cobert totes les necessitats de 

planificació ràdio per realitzar un estudi en profunditat.  

 Com a línies futures d’investigació quedaria un pla nominal més detallat i amb més transmissors per 

poder cobrir amb totalitat la ciutat de Barcelona. Per això, es proposa partir dels estudis realitzats en aquest 

projecte i analitzar la manca de cobertura en les zones més abruptes i on les condicions de propagació són 

pitjors. Amb aquest estudi es podrà completar l’anàlisi de les diferents bandes amb un entorn més realista 

encara.  

 A més, es proposa estudiar les bandes de freqüències definides per LTE i que no s’han analitzat al 

llarg de la memòria per conèixer les seves característiques ràdio i valorar la seva validesa dins la ciutat de 

Barcelona.  

 Un altre punt a aprofundir seria el resultat de la banda de 728 MHz en entorns rurals, fora de 

Barcelona, ja que els resultats dins de Barcelona apunten a que gràcies a la bona capacitat de penetració 

serien adequades per entorns rurals. 

 Per acabar, seria important profunditzar en alguns paràmetres d’Atoll, que en aquest projecte s’han 

agafat els valors per defecte, per veure com influeix la seva variació en el resultat de les simulacions. Així, es 

recomana investigar amb la densitat d’usuaris, les tècniques MIMO i el tipus d’antena. A més, es deixa per 

futures investigacions l’estudi de l’enllaç ascendent que en aquesta primera aproximació a les bandes 

freqüencials no s’ha estudiat per no ser tan limitant com l’enllaç descendent. 
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