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Resum 

La gran demanda de tràfic de dades mòbils ha propiciat el desenvolupament de noves 
tecnologies. L’última d’aquestes es coneix amb el nom de LTE-Advanced. Aquesta 
incorpora grans millores que han revolucionat el mercat de la tecnologia mòbil.  

El projecte es centra en l’estudi i la comparació de LTE-Advanced amb la seva 
predecessora, LTE.     

Per realitzar el projecte s’ha implementat una xarxa virtual del municipi de Cerdanyola 
del Vallés. Per tal de realitzar aquesta simulació, acord a la màxima versemblança 
possible, s’han obtingut les dades actuals d’un desplegament real.  

Els resultats obtinguts mostren que una xarxa LTE-Advanced, si s’aplica correctament, 
pot obtenir una  gran millora tant en la cobertura com en el throughput. Per altra banda, 
un dolent desplegament afectaria negativament, arribant a empitjorar fins i tot estàndards 
anteriors.  
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Resumen 

La gran demanda de tráfico de datos móviles ha propiciado el desarrollo de nuevas 
tecnologías. La última de estas se conoce con el nombre de LTE-Advanced. Esta 
incorpora grandes mejoras que han revolucionado el mercado de la tecnología móvil.  

El proyecto se centra en el estudio y la comparación de LTE-Advanced con su 
predecesora, LTE. 

 
Para realizar el proyecto se ha implementado una red virtual del municipio de Cerdanyola 
del Vallés. Para realizar esta simulación, acuerdo a la máxima verosimilitud posible, se 
han obtenido los datos actuales de un despliegue real. 

 
Los resultados obtenidos muestran que una red LTE-Advanced, si se aplica 
correctamente, puede obtener una gran mejora tanto en la cobertura como en el 
throughput. Por otro lado, un mal despliegues afectaría negativamente, llegando a 
empeorar incluso estándares anteriores.  
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Abstract 

The great demand for mobile data traffic has led to the development of new technologies. 
The last of these is known as LTE-Advanced. This incorporates great improvements that 
have revolutionized the mobile technology market. 

 
The project focuses on the study and comparison of LTE-Advanced with its predecessor, 
LTE. 

 
To carry out the project, a virtual network of the town of Cerdanyola del Vallés has been 
implemented. In order to perform this simulation, according to the greatest possible 
likelihood, the current data of a real deployment have been obtained. 

 
The results obtained show that a LTE-Advanced network, if applied correctly, can achieve 
a great improvement both in coverage and in the throughput. On the other hand, a bad 
deployment would adversely affect and we would get worse results than in previous 
standards.  
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1. Introducció 

El creixement exponencial d’aplicacions mòbils i l’adaptació de connectivitat per part dels 

usuaris ha fet augmentar el consum i el tràfic global de dades mòbils. Aquest creixement, 

lluny de disminuir, ha provocat que els proveïdors de telefonia mòbil necessitin més 

velocitat, menys latència i més capacitat de provisió dinàmica per poder respondre a la 

creixent demanda dels usuaris i oferir nous serveis. Així, es recull en l’Informe Cisco 

Visual Networking Index que justifica aquest notable augment al creixement d’usuaris 

mòbils i a la connexió de l’Internet of things (Iot). 

L’estudi, en particular, arriba més lluny i assegura que l’any 2021 el tràfic global de dades 

mòbils representarà fins a un 20% del tràfic IP Global; la velocitat mitja de les xarxes 

mòbils es multiplicarà per tres (des dels 6’8Mbps l’any 2016 fins els 20’4Mbps l’any 

2021); les connexions màquina a màquina (M2M) suposaran el 29% del total de les 

connexions mòbils; i les xarxes 4G suposaran el 58% del total d’aquestes connexions. 

Cal destacar també que el vídeo mòbil multiplicarà el seu consum per 8’7, representat el 

78% de tot el tràfic mòbil. [1] [2] 

 

Il·lustració 1.  La previsió del consum de dades realitzat per Cisco 

 

Aquesta gran demanda de tràfic de dades ha fet que els distribuïdors hagin de millorar 

permanentment els estàndards de comunicacions mòbils. 

Actualment, l’últim estàndard de comunicacions mòbils que s’ha implantat i s’ha 

desplegat és l’LTE-Advanced, acrònim de Long Term Evolution Advanced. Aquest 

estàndard, catalogat com a sistema de comunicacions mòbils de quarta generació (4G), 

pretén incrementar la velocitat de pic, reduir la latència i la interferència intercel·lular. No 

obstant, ja es va fent ressò de la tecnologia que la succeirà, LTE-Advanced Pro que 

correspondrà a la cinquena generació (5G). 

LTE-Advanced segueix evolucionant les xarxes de comunicacions mòbils presentant 

noves característiques que milloren el servei, com ara l’agregació de portadores o les 

tècniques de coordinació des de diferents punts, entre d’altres. 

En aquest projecte s’ha estudiat el funcionament de la tecnologia LTE-Advanced i s’ha 

comparat amb la seva predecessora LTE. Per això, s’ha fet ús del software Atoll 

desenvolupat per l’empresa francesa FORSK. Es tracta d’una eina d’ús professional que 

permet dissenyar i estudiar xarxes de comunicació inalàmbriques, permet variar multitud 

de paràmetres que intervenen en el desplegament d’una xarxa, per poder analitzar 
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l’efecte causat en una simulació. S’han dissenyat dues xarxes, una LTE i l’altra LTE-

Advanced per poder fer la comparativa i analitzar les diferencies.  

 

1.1. Proposta 

Aquest projecte es porta a terme a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 

Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB) de la Universitat Politècnica de Catalunya 

(UPC). Concretament al Grup de Recerca en Comunicacions Mòbils (GRCM) del 

departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC). 

Per portar a terme aquest projecte es realitzar la simulació virtual de dues xarxes, l’LTE i 

l’LTE-Advanced, a la ciutat de Cerdanyola. Una zona urbana on el tràfic de dades és 

abundant i on  ràpidament s’instauren noves  tecnologies per assumir la gran demanda. 

Per tal de que les simulacions es trobin en igualtat de condicions s’instal·laran el mateix 

nombre d’estacions bases en els respectius emplaçaments. 

Un cop planificades i dutes a terme les simulacions es prosseguirà amb una comparativa 

exhaustiva de les diferencies visibles entre ambdues. S’executaran diversos anàlisis  per 

tal d’aprofundir més en les diferencies i els possibles beneficis o inconvenients de les 

tecnologies.  

 

1.2. Objectius 

Objectius generals: 

- L’objectiu d’aquest projecte és estudiar les noves característiques incorporades 

en els sistemes LTE-Advanced.  

Objectius específics: 

- Estudiar els aspectes necessaris que intervenen en el procés de planificació i 

optimització d’una xarxa LTE-Advanced. 

- Aprenentatge del software ATOLL i dominar cadascun dels paràmetres que 

intervenen en el modelat de la xarxa.  

- Dissenyar dues xarxes de comunicacions inalàmbriques, LTE i LTE-Advanced i 

analitzar els resultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9 

1.3. Incidències 

 

El projecte s’ha pogut realitzar amb poques incidències, encara que s’han hagut de 

superar algunes dificultats.     

La primera incidència va ser a l’hora d’escollir una ciutat on realitzar el projecte. En una 

primer moment es va triar la ciutat de Barcelona, però degut a les seves dimensions 

comportava un ampli desplegament virtual d’antenes i una gran superfície de càlcul que 

tampoc aportava cap millora a l’hora d’analitzar els resultats; per aquest motiu, es va 

seleccionar una ciutat més petita, Cerdanyola del Vallès.  

Una segona incidència va ser la insuficiència i fins i tot equivoca informació de l’entorn 

actual del municipi de Cerdanyola del Vallès. La manca de dades com l’altura de les 

antenes, la potència radiada o la densitat de població segons la zona han estat 

suplantades per  valors raonables i habituals, per tal de realitzar una simulació 

versemblant. 

L’última incidència important a destacar és el precari manual d’ús per la implementació 
d’una xarxa LTE-Advanced en el programa Atoll. Aquesta ha provocat un gran 
aprenentatge autònom per desenvolupar les diferents tecnologies. 
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1.4. Diagrama de Gantt 
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2. Marc Referencial 

Molt abans dels telèfons mòbils i de l’Internet, la primera xarxa de telecomunicacions va 

sorgir a començaments del segle XIX amb la invenció del telègraf i el telèfon. Malgrat tot, 

no va ser fins a finals de segle que, per suplir la necessitat d'una comunicació amb 

possibilitat de mobilitat, va néixer la telefonia mòbil, anomenada radiotelefonia. Cada 

telèfon funcionava com un transmissor que abastava tota una ciutat amb una freqüència 

fixa. Això suposava un problema degut al poc espectre útil d’aquesta tecnologia. [3] 

A la dècada dels 70 va sorgir una nova tecnologia que es basava en sistemes cel·lulars. 

Aquesta consistia en subdividir el sistema en petites regions anomenades cel·les formant 

entre elles una xarxa. Cada cel·la disposava d’un transmissor proporcionant així una 

reutilització de freqüències i major rendiment d’espectre. Així es va crear la primera 

generació de sistemes de comunicacions mòbils (1G) basada en un sistema 

intercomunicatiu per cel·les. A causa dels diferents estàndards entre els països que van 

iniciar aquesta tecnologia, existia una manca de compatibilitat entre sistemes, la qual 

cosa va propiciar l'aparició de la segona generació (2G) ja en la dècada dels 90. La nova 

generació associada a Europa al “Global System for Mobile communications" (GSM) 

permetia xarxes més segures i més robustes enfront interferències, mitjançant una 

tecnologia ràdio-digital.  

El GSM va ser l'estàndard per molt temps, però va començar a ser insuficient pel fet que 

oferia un servei de veu o dades a baixa velocitat, i el mercat començava a requerir 

serveis multimèdia que feien necessari un augment de la capacitat de transferència de 

dades del sistema. És en aquest moment quan es millora la segona generació, ara 

anomenada 2.5G. Incorporava una major velocitat de transferència de dades mitjançant 

les tecnologies GPRS i EDGE i nous serveis. També es va començar a gestar la idea del 

3G. 

L’establiment de les especificacions d’un sistema global va ser desenvolupat pel  3GGP 

(3rd Generation Partnership Project), una associació de diverses empreses i organismes 

de telecomunicacions. Principalment, el seu objectiu era estandarditzar una tecnologia de 

tercera generació (3G) per a telefonia mòbil basant-se en les especificacions del sistema 

evolucionat GSM. Més tard el seu objectiu es va ampliar fins el desenvolupament i el 

manteniment dels nous estàndards de comunicació. 

Els estàndards del projecte 3GPP s’estructuren amb versions o release. L’any 2000 van 

realitzar la primera xarxa de tercera generació UMTS incorporant una interfície CDMA, 

(release 99). [4] 

La primera versió d’una xarxa LTE va aparèixer l’any 2008. Es tracta d’una tecnologia de 

transmissió de dades de banda ampla inalàmbrica que està principalment dissenyada 

per poder donar accés de telèfons mòbils i dispositius portàtils a Internet. Aquesta versió  

es va comercialitzar com una tecnologia 4G; encara que no va aconseguir superar les 

especificacions establertes per l’ITU (Unió Internacional de Telecomunicacions) i per 

aquest motiu en entorns tècnics s’ha etiquetat com a generació 3.9. No va ser fins l’any 

2011 que va aparèixer l’LTE-Advanced (release 10), una versió millorada de l’LTE, que 

complia els requisits establerts per tractar-se d’una tecnologia 4G. 
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Actualment ens trobem en el desplegament de la tecnologia LTE-Advanced, alhora que 

s’està  estudiant i desenvolupant una tecnologia de cinquena generació. 

3. Tecnologia LTE 

Com s’ha dit anteriorment LTE és l’acrònim de Long Term Evolution que en català es pot 

traduir com Evolució a Llarg Termini. Aquest estàndard malgrat no complir els requisits 

especificats per l’IMT-Advanced (International Mobile Telecommunications-Advanced) es 

va difondre comercialment com una tecnologia de quarta generació. Es tracta d’una 

tecnologia amb una velocitat màxima de pic de 324’5Mbps, mentre que IMT-Advanced 

específica que per tractar-se d’una tecnologia 4G la seva velocitat ha de ser com a 

mínim de 1Gbps.[5] [6] 

Existeixen dos modes de LTE: TDD-LTE (Time Division Duplex LTE) i FDD-LTE 

(Frequency Division Duplex LTE). TDD-LTE utilitza una sola freqüència de transmissió, 

separant les dades de càrrega i  de descàrrega mitjançant slots temporals. Aquesta 

relació entre càrrega i descàrrega pot variar en funció del trànsit de dades. Malgrat tot, el 

mode més utilitzat i estandarditzat  és l’FDD-LTE. FDD-LTE utilitza diferents freqüències 

en els enllaços Down Link i Up Link, és a dir, entre les dades de càrrega i de descarrega. 

LTE ha introduït una sèrie de noves tecnologies en comparació amb els estàndards 

anteriors, permetent poder operar de manera més eficient i proporcionant  velocitats de 

dades molt més altes. 

Aquest estàndard es destaca per ser una tecnologia basada en OFDMA (Orthogonal 

Frequency-Division Multiple Access) en l’enllaç descendent i SC-FDMA (Single Carrier 

Frequency Divison Multiple Access) en l’enllaç ascendent.  

Un dels paràmetres claus associats amb l'ús de l’OFDMA dins de l’LTE és l'elecció de 

l'ample de banda. L'ample de banda disponible influeix en una varietat de decisions 

incloent el nombre de portadores que poden ser acomodades en el senyal OFDMA i a la 

vegada això influeix en altres elements com les dimensions de la FFT (Fast Fourier 

Transform) entre altres. LTE defineix una sèrie d’amples de banda. Òbviament, com més 

gran sigui l'ample de banda, més gran serà la capacitat del canal. Aquests amples de 

banda són: 1’4, 3, 5, 10 i 20 MHz. 

Una altra característica a destacar és la possibilitat de transmetre i rebre des de diverses 

antenes simultàniament, aquesta tecnologia es coneix amb el nom de MIMO (Multiple 

Input Multiple Output). Aquesta tècnica va incorporar grans beneficis en el món de la 

tecnologia mòbil, ja que proporciona una major eficiència espectral, un augment de la 

velocitat de dades i una transmissió més fiable en condicions desfavorables, amb poca 

senyal. L'estàndard LTE permet utilitzar una gran gamma de modes MIMO, que estan 

adaptats a diferents condicions de ràdio, i que permet la commutació dinàmica entre 

aquests modes per adaptar-se a les circumstàncies. [7] [8] [9]  

Aquests modes són:  

 

 Antena individual (Single Antenna Port) 

Aquesta és la forma de transmissió que s'utilitza en la majoria dels enllaços sense fils 

bàsics. El flux de dades es transmet amb una sola antena i és rebuda per una o 

diverses antenes. Aquesta estratègia també es coneix com a SISO (Single In Single 
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Out) en el cas que en la recepció només hi hagi una antena o SIMO (Single In 

Multiple Out) si n’hi ha més d’una. 

 

 Diversitat en transmissió (Transmit Diversity) 

Aquest tipus de sistema de LTE MIMO utilitza la mateixa informació transmesa 

procedent de múltiples antenes. La informació es codifica de forma diferent i es 

transmet, proporcionant una millora en la qualitat del senyal en la recepció, però no 

millora la velocitat de dades. 

En la següent  il·lustració podem veure com la separació entre símbols és més gran 

degut a la diversitat que ofereix el sistema MIMO. En conseqüència l'error de símbol 

és més petit. 

                                        

         

  Il·lustració 2.  Representació esquemàtica del funcionament en Diversitat en transmissió  

 

 Bucle obert de multiplexat espacial (Open loop spatial multiplexing) 

Aquest tipus de sistema de LTE MIMO comporta l'enviament de diversos fluxos 

d'informació. És a dir, és capaç de transmetre múltiples capes. Les transmissions de 

múltiples capes poden augmentar en gran mesura la capacitat d’un canal amb una 

alta relació senyal-soroll. LTE suporta fins a dues transmissions simultànies per a les 

configuracions de 2x2 o 4x2 -configuracions de dos o quatre antenes en transmissió i 

dos en recepció-, i fins transmissions de rang 4 per a configuracions de 4x4. 

En aquest mode, els símbols transmesos són diferents, disposem de més símbols i la 

separació entre ells és més gran. Aquesta configuració no millora la probabilitat 

d’error però si el caudal del canal. 

         

Il·lustració 3. Representació esquemàtica del funcionament en Bucle obert de multiplexat espacial 
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 Bucle tancat de multiplexat espacial (Close loop spatial multiplexing) 

Aquest mode de LTE MIMO és similar a la versió de bucle obert, però com el seu 

nom indica hi ha una resposta per part del receptor, incorporant així un cicle tancat. 

Això permet que el transmissor comprovi la validesa de les dades de codi. També, si 

es disposa de retroalimentació, el transmissor pot modificar la seva codificació del 

senyal transmès per tenir en compte les característiques de canal, i així simplificar el 

processament del senyal requerit en el receptor i permetre potencialment majors 

guanys de rendiment. 

 

 Multiusuari MIMO (Multi-User MIMO, MU-MIMO) 

En MU-MIMO, fluxos de dades independents s'envien a terminals separats 

espacialment en el mateix sub-canal. El MU-MIMO augmenta la capacitat general del 

sistema, tot i que no augmenta el rendiment per als usuaris individuals. 

 

 

Il·lustració 3.  Representació sistema MU-MIMO 

 

 Beam-forming 

Aquest és el més complex dels modes MIMO. Utilitza matrius lineals permeten que 

l'antena es centri en una àrea particular. Es basa en el modelat de les antenes, 

podent-li donar al seu feix de radiació una direcció determinada i d'aquesta manera 

concentrar tota la potència en aquest feix, aconseguint un major abast. Això redueix 

la interferència, i augmentar la capacitat tenint un feix apuntant en una direcció 

particular. En aquest mode una sola paraula codi es transmet a través d'una capa 

espacial única. 
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En les transmissions de múltiples capes, les dades arriben en una o més paraules codi a 

partir de processos de nivell superior, com es mostra a la il·lustració 4. Cada paraula codi 

és mapejada en una o més capes. En MIMO 2x2, cada paraula codi es correspon 

directament a una capa. Cada capa és transmesa amb una o més antenes les quals 

utilitzen una matriu de precodificació. Quan el terminal detecta una SNR similar 

d'ambdós receptors, la matriu de precodificació mapeja cada capa en una sola antena. 

No obstant, quan un receptor Tx té una alta SNR i l’altre té una SNR baixa, la matriu de 

precodificació divideix les capes entre el receptor Tx en un esforç per igualar la SNR 

entre les capes. 

 

Il·lustració 4.  Esquema de transmissió en múltiples capes 

 

Finalment, l’última gran característica que incorporava LTE és la xarxa troncal 

anomenada SAE (System Architecture Evolution). Una evolució de l'arquitectura del 

sistema que ha permès la millora del rendiment. Un dels canvis que incorpora és que un 

nombre important de les funcions anteriorment manejades per la xarxa de nucli s'ha 

transferit a la perifèria. Essencialment, això proporciona una forma molt més plana de 

l'arquitectura de xarxa. D'aquesta manera els temps de latència es poden reduir i les 

dades es poden dirigir de forma més directa al seu destí. 
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4. Tecnologia LTE-Advanced 

Per tal d’intentar assolir els requeriments d’una tecnologia  de quarta generació, ‘3rd 

Generation Partnership Project’ va centrar els seus esforços en millorar l’estàndard LTE 

afegint-hi noves característiques repercutint en el perfeccionament del servei. LTE-

Advanced sorgeix desprès d’una maduració del sistema LTE. Aquest nou estàndard 

presenta noves incorporacions com ara l’agregació de portadores (Carrier Aggregation), 

les tècniques de transmissió coordenades des de diferents punts (CoMP), entre d’altres. 

 

 Carrier Aggregation (CA) 

L’agregació de portadores és la manera més directa d’incrementar la velocitat.  

Aquesta tècnica consisteix en l’agrupació d’amples de banda per tal d’obtenir-ne un 

major. Els amples de banda poden ser de 1’4, 3, 5, 10 i 20 MHz i com a màxim se’n 

poden agrupar 5  de diferent mida. També cal dir que l’enllaç no cal que sigui 

simètric en downlink i en uplink. Per exemple, a partir d’agregar múltiples 

components de 20MHz podem obtenir un ample de banda de 100MHz i així 

proporcionar velocitats de transmissió més elevades.[6] 

 

 Major rang en sistema MIMO 

Una altra incorporació a destacar és l’ampliació del rang en el sistema MIMO. LTE-

Advanced permet una nova configuració de rang 8 en l’enllaç downlink. És a dir,  8 

antenes en transmissió i 8 antenes en recepció (8x8) i una configuració de rang 4 

(4x4) en l’enllaç uplink. 

 

 Transmissió coordinada des de diferents punts (CoMP) 

LTE Coordinated Multipoint és essencialment una gamma de diferents tècniques 

que permeten la coordinació dinàmica de transmissió i recepció a través d'una 

varietat de diferents estacions base. L'objectiu és millorar la qualitat global per a 

l'usuari, així com la millora de la utilització de la xarxa. [10] [11] 

Essencialment, LTE Advanced CoMP converteix la interferència entre cel·les, ICI, 

en un senyal útil, especialment en les vores de la cel·la on el rendiment pot 

degradar-se.  

CoMP requereix una estreta coordinació entre un nombre d’estacions bases 

geogràficament separades. Aquestes es coordinen dinàmicament per proporcionar 

una  transmissió compaginada. D'aquesta manera un terminal a la vora d'una cel·la 

és capaç de ser cobert per dos o més transmissors per millorar la recepció de les 

senyals i augmentar el rendiment. 

CoMP pot treballar en diferents escenaris: 

 Intra-site   

És una agrupació de macrocel.les homogènies on cada estació base coordina 

exclusivament les transmissions del seu emplaçament. D’aquesta manera no 

existeix intercanvi d’informació ni coordinació entre diferents emplaçaments. 
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 Inter-site  

És una agrupació de macrocel.les homogènies, com el cas anterior, però amb 

la diferencia que ara existeix coordinació entre els diferents emplaçaments. 

Existeixen dos tipus de configuracions, la primera només hi ha una estació 

base que controla els Remote Radio Head (RRH) corresponents a diferents 

emplaçaments. La segona és un conjunt d’estacions bases de diferents 

emplaçaments que es coordinen. 

 

 Xarxa heterogènia  

És una xarxa on marcocel.les i picocel.les cobreixen un mateix emplaçament. 

Això s’aconsegueix amb una única estació base controlant els RRH d’alta 

potència i els RRHs de baixa potència de la picocel·la estant dintre del radi de 

cobertura de la macrocel·la. En aquest escenari els RRHs tenen diferent ID 

respecte la cel·la. És a dir, no existeix una coordinació entre les picocel·les i la 

macrocel·la. 

 

 Xarxa heterogènia coordinada  

Consisteix en una xarxa heterogènia com l’escenari anterior, on els RRHs de 

baixa potència es troben dintre del radi de cobertura de la macrocel·la. La 

diferència respecte el cas anterior és que les picocel·les com les macrocel·les 

comparteixen el mateix ID. Aquest escenari requereix un mínim retard i una 

connexió backhual d’alta capacitat entre la picocel·la i la macrocel·la. 

 

 

 
Il·lustració 5.  Escenaris en que pot treballar CoMP 
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Existeixen tres tipus de programacions en que CoMP pot treballar: Beamfoming, 

Joint transmission i Dynamic Point Selection. 

 

 Beamforming  

Tècnica sovint denominada Coordinated Scheduling / Coordinated 

Beamforming (CS / CB) és una forma de coordinació on un terminal 

intercanvia dades des d’una  única estació base. Existeix una comunicació 

constant amb altres estacions per tal de conèixer l’estat del canal. L’estació 

que disposi d’un millor estat de canal serà l’encarregada de comunicar-se 

amb el terminal. Aquesta estratègia es caracteritza per la coordinació dels 

diferents punts de transmissió. Això es pot portar a terme amb un processat 

centralitzat que diu el punt de transmissió encarregat de la transmissió.  

 

 
Il·lustració 6.  Representació d’una transmissió Beamforming 

 

 

 Joint transmission (JT) 

En aquesta tècnica les dades es transmeten al terminal simultàniament des 

d'un nombre de diferents punts de transmissió. L'objectiu és millorar la qualitat 

del senyal rebut. 

Aquesta forma de transmissió provoca una gran demanda a la xarxa a causa 

que les dades transmeses han de ser enviades a totes les estacions bases  

involucrades en la transmissió. Això pot fàcilment duplicar o triplicar la 

quantitat de dades a la xarxa depenent de quantes estacions bases enviïn les 

dades.  

Hi ha dos tipus de transmissió JT, la coherent i la incoherent. En la 

transmissió coherent la pre-codificació és igual per a totes les estacions bases. 

D’aquesta manera en el mateix canal es poden sumar els senyals transmesos. 

En la transmissió incoherent cada punt de transmissió utilitza una pre-

codificació diferent fent que el receptor hagi de descodificar la informació per 

separat.   

 

 
Il·lustració 7.  Representació d’una transmissió Joint transmission 

 

  



 

 19 

 

 

 Dynamic Point Selection 

Aquesta estratègia consisteix en l’enviament de dades des d’un punt de 

transmissió que pot variar a nivell de subtrama. Per aquest motiu és necessari 

que la informació estigui en totes les estacions bases implicades en la 

transmissió. Aquesta estratègia es pot veure com una variant del Joint 

transmission. 

 

Il·lustració 8.  Representació d’una transmissió Dynamic Point Selection 
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5. Metodologia 

Primerament alhora de realitzar aquest projecte s’ha hagut de fer una cerca teòrica de 

informació sobre LTE i LTE-Advanced mitjançant la lectura de papers i pàgines web. Una 

vegada entès el funcionament de  la tecnologia LTE i LTE-Advanced i les seves 

principals característiques s’han sintetitzat en els apartats anteriors. 

Posteriorment s’ha prosseguit amb la realització de les xarxes virtuals mitjançant el 

programa de planificació ràdio professional Atoll versió 3.3.1.9293. Aquesta segona 

tasca ha suposat l’aprenentatge de l’eina Atoll. Al tractar-se d’una eina tan complexa es 

va voler familiaritzar amb l’entorn de treball mitjançant una pràctica realitzada a 

l’assignatura optativa de LCM. Per a la realització de la xarxa LTE-Advanced s’ha hagut 

de fer ús del manual d’usuari que ofereix el programa. 

Un cop realitzades les simulacions de les tecnologies s’han fet prediccions de diferents 

estudis de cobertura o de tràfic de dades per obtenir resultats i poder comparar ambdues 

tecnologies. 

Finalment s’han avaluat i interpretat els resultats obtingut i s’han extret conclusions. 
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6. Desenvolupament de l’entorn 

Abans d’emprendre el desenvolupament virtual d’una xarxa LTE, s’ha de definir la zona 

de treball. Per a la realització d’aquesta, la zona escollida, com s’ha dit anteriorment, és 

el nucli urbà de Cerdanyola del Vallès. Una zona amb unes dimensions adients, prou 

gran com per aplicar i comprendre diferents models de territori i prou petita com per que 

els càlculs no siguin molt pesats computacionalment. Es tracta d’un municipi de la 

comarca del Vallès Occidental d’una superfície de 30’6 km², amb un nucli urbà d’uns 12 

Km², a una alçada mitja respecte al nivell del mar de 32m. Té una població de 57.543 

habitants  conformant així una densitat de població de 1.800’49 hab/ km².  

Com totes les eines de planificació ràdio, l’Atoll es basa en la utilització de mapes digitals 

del terreny. Al crear un projecte a l’Atoll s’han d’adjuntar un conjunt de dades 

geogràfiques necessàries per efectuar els diferents càlculs relacionats amb la planificació. 

El primer mapa que és necessari importar és el DTM (Digital Terrain Model). Aquest 

fitxer mostra el relleu de la zona i serveix per al càlcul de la difracció degut al terra en els 

models de propagació. 

 

 

Il·lustració 9.  Mapa DTM del territori compres a Cerdanyola del Vallès 
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Per poder treballar sobre el terreny es pot  importar una ortofotografia, una presentació 

fotogràfica de la superfície terrestre en la que tots els elements presenten la mateixa 

escala, lliure d’errors i deformacions. Aquesta no aporta cap informació útil al programa 

en la realització dels càlculs, però si que pot ajuda a l’usuari a ubicar-se millor. 

No totes les zones d’una ciutat tenen les mateixes característiques. És a dir, no és poden 

catalogar igual. Hi ha zones que tenen edificis més alts, d’altres que tenen més espais 

oberts o diferents densitats de població. Aquestes característiques influeixen en el model 

de propagació i en la càrrega de tràfic de dades. Per aquest motiu és molt important 

definir els contorns que delimiten les diferents densitats de tràfic i els diferents models de 

propagació; aquests mapes s’anomenen respectivament Traffic Map i Clustter Clases. 

La configuració del Traffic Map és molt complexa. Per tal de definir i delimitar bé les 

zones d’interès es pot arribar a programar des del tipus d’usuari fins al servei que 

utilitzen. En la simulació de Cerdanyola del Vallès el primer factor que s’ha definit és el 

servei d’ús de la xarxa. S’han definit quatre tipus de serveis (High Speed Internet, Mobile 

Internet Access, Video Conferencing i VoIP) cada un amb una respectiva velocitat en 

l’enllaç ascendent i descendent com és mostra a la taula. 

 

Servei Velocitat Uplink Velocitat Downlink 

High Speed Internet 32kbps 256kbps 

Mobile Internet Access 35kbps 64kbps 

Video Conferencing 64kbps 64kbps 

VoIP 12’2kbps 12’2kbps 

Taula 1.  Taula de les velocitats segons el servei 

 

Un altre factor que s’ha regulat és la mobilitat. En aquest cas s’han definit tres tipus de 

mobilitat; una estàtica o nul·la, una velocitat de 2Km/h simulant els vianants i una 

velocitat de 50Km/h simulant els vehicles de transport. S’han especificat dos patrons 

d’usuari, el Business User i el Standard User, i se’ls hi ha assignat els models de serveis 

que utilitzaran. També s’ha especificat dos models de terminal; un terminal MIMO 2x2 i 

un terminal bàsic (SISO). Aquests transmeten a un potència mínima de -40dBm i a una 

potència màxima de 23dBm. Finalment s’han delimitat tres zones, una zona rural, una 

zona urbana i zona urbana densa, assignant a cadascuna els usuaris, els  terminals 

d’aquests, la seva mobilitat i amb quina densitat els podem trobar. 

Per poder determinar la densitat d’usuaris, l’estudi s’ha basat en la densitat de població. 

Degut a la manca d’informació de densitats de població més detallades segons el territori, 

les dades s’han obtingut desprès de comparar altres zones d’aparença semblant que si 

detallaven la informació. 

En la configuració del Clustter Clases s’ha precisat de 9 regions. Cada una representa un 

model de territori on se li ha assignat unes pèrdues de propagació. El model de 

propagació assignat en la simulació  és el Standard Propagation Model (SPM). Aquest és 

un model extret a partir de la fórmula d’OkumuraHata. Utilitza el perfil del terreny, la 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fotografia
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difracció i l’altura efectiva d'antena per al càlcul de la pèrdua de propagació.[12] SPM 

segueix la següent formula: 

                                                                 

logd  logH Txeff+ K6 H Txeff+ Kclutter  f (clutter)  

 

On les Ks són constants que varien segons el model. 

  :constant d’offset. 

  : constant d’atenuació  

      : coeficient de correcció de l’altura de l’antena mòbil 

       : coeficient de correcció de l'altura de l’antena de l'estació base. 

        : coeficient de correcció de l'atenuació desordre 

d: distancia entre el transmissor i el receptor 

Pèrdua de difracció: pèrdua a causa de la difracció sobre una trajectòria obstruïda 

H Txeff: altura efectiva de l’antena mòbil. 

f(clutter): Mitjana ponderada de les pèrdues a causa de desordre 

 

En la següent imatge es mostra el mapa DTM on sobreposat trobem l’ortofotografia amb 

els diferents clúster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 10.  Representació dels diferents clústers definits 

 

  

Llegenda 

Color Nom Cluster Pèrdues segons el 

model de propagació 

Model d’usuaris 

 Bosc 10 dB Sense Usuaris 

 Espai obert 0 dB Rural 

 Residencial 8 dB Urbà 

 Urbà 13 dB Urbà dens 

 Industrial 13dB Urbà 

 Urbà Dens 16dB Urbà dens 

 Edificis 18dB Urbà dens 

 Espai obert urbà 0dB Sense Usuaris 
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Un cop planificat l’entorn s’ha seguit amb la implementació de la infraestructura de la 
xarxa. Primerament, s’han ubicat els emplaçament de les estacions base. Per realitzar 
una planificació versemblant s’ha escollit un operador mòbil, Vodafone, i s’ha obtingut la 
localització de les estacions bases accedint a la web del Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme. De totes les estacions bases desplegades per la companyia només s’han tingut 
en compte aquelles que transmeten a freqüències de 800MHz, 1.800MHz i 2.600MHz , ja 
que són les bandes en que es transmet la tecnologia 4G a Espanya. 

 

Banda 20 8 3 1 7 

Freqüència 800MHz 900MHz 1800MHz 2100MHz 2600MHz 

Ús 4G 2G i 3G 2G i 4G 3G 4G 

Operadors Movistar 
Vodafone 
Orange 

Movistar 
Vodafone 
Orange 

Movistar 
Vodafone  
Orange 
Yoigo 

Movistar 
Vodafone  
Orange 
Yoigo 

Movistar 
Vodafone 
Orange 

Taula 2.  Taula de les diferents tecnologies segons la freqüència 

 

Seguidament s’ha assignat a totes les estacions el canal E-UTRAN Band 3 de 10MHz, 
que transmet a una freqüència en l’enllaç ascendent entre 1.710-1.785 MHz i en l’enllaç 
descendent entre 1.805-1.880 MHz. [13] A continuació, es mostra una taula dels 
paràmetres més rellevants assignats a les estacions base: 

 

Paràmetres  Assignació 

Potència màxima -40dBm 

Banda de freqüència E-UTRA Band 3 – 10MHz 

Tipus de cel·la FDD-LTE  

RSRP mínim -140 dBm 

Scheduler  Proportional Fair 

Inclinació de l’antena 2º 

Nombre d’antenes transmissores 2 

 

L’Scheduler és la programació de l’assignació de recursos als usuaris. Les quatre més 

destacades que ens permet Atoll són: Round Robin, Proportional Demand, Max C/I i 

Proportional Fair.  
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 Round Robin 

L’objectiu d'aquesta estratègia és assignar la mateixa quantitat de recursos als 

usuaris de manera justa. Per a això, Atoll divideix la quantitat de recursos restants 

de cada cel·la entre el nombre d'usuaris d'aquesta cel·la. Posteriorment es calcula 

el nombre de recursos que cada usuari necessita per obtenir la seva demanda de 

throughput restant. Cada usuari que aconsegueix obtenir la seva demanda màxima 

de throughput és eliminat de la llista d'usuaris restants de la cel·la. Posteriorment 

Atoll recalcula els recursos restants d'aquesta cel·la abans de seguir el procés 

d'assignació de recursos amb el proper usuari. 

 Max C/I 

L’objectiu d'aquesta estratègia és aconseguir el màxim Aggregate Throughput per a 

cada cel·la. 

 Proportiona Demand 

L’objectiu d'aquesta estratègia és assignar recursos als usuaris ponderats d'acord a 

les seves demandes de throughput. 

 Proportiona Fair 

L’objectiu d'aquesta estratègia és distribuir els recursos entre els usuaris de manera 

que cada usuari obtingui el major throughput possible que aquest pot obtenir  de 

mitja sota les condicions de la seva ubicació. 

 

El programa permet realitzar simulacions de l’entorn. Cada simulació és una instantània 

de les dades carregades en el programa. Aquestes es poden guardar permeten poder 

treballar en diferents configuracions i entorns a la vegada.   
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7. Estudis de les estratègies en LTE i LTE-Advanced 

7.1. Estudi LTE 

Un cop planificada la xarxa LTE s’ha realitzat un primer estudi de cobertura del senyal 

per garantir d’abast de tot el centre urbà. És molt important destacar que tot el treball 

s’ha centrat exclusivament en l’enllaç descendent, ja que és el que té una major 

demanda de dades. Aquest primer estudi s’ha realitzat amb una freqüència única, amb el 

mode SISO i utilitzant el càlcul C/(I+N), ja que el senyal que arriba pot no ser útil  a causa 

de les interferències entre estacions bases. 

Per mostrar els resultats en forma de mapa, Atoll disposa de varis camps per representar 
les prediccions. En aquest cas, en la predicció de la cobertura s’ha utilitzat el senyal 
PDSCH que correspon a la transmissió de dades. En el mapa apareix representat cada 
píxel amb un color diferent segons la màxima cobertura que s’obté.  

 

Il·lustració 11.  Nivell del C/(I+N) en SISO 

 

Desprès de la simulació s’observa que no totes les zones obtenen cobertura. Aquest 

problema és ocasionat per les interferències entre estacions bases. Es decideix realitzar 

una nova simulació però ara aplicant la tècnica MIMO 2x2. S’ha configurat el programa 

perquè assigni ‘Diversitat de transmissió’ o  ‘Bucle obert de multiplexat espacial’ segons 

la millor opció.  
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Il·lustració 12.  Nivell del C/(I+N) en MIMO 

A l’aplicar la tècnica MIMO 2x2 perdem gran part del senyal útil en les zones centrals i 
guanyem poca cobertura en les vores; això és degut a una major interferència 
multiusuari davant la diversitat en transmissió. És a dir, al transmetre més senyals 
existeixen més col·lisions entre elles que provoquen una major interferència. Per contra, 
en els punts més allunyats al reduir la presència d’estacions bases la interferència és 
menor i s’incrementa la cobertura. 

Per poder resoldre aquesta problemàtica s’ha realitzat una optimització de l’espectre, 
s’han assignat diferents subportadores a cada transmissor per evitar una col·lisió entre 
aquestes. La banda seleccionada té un ample de banda total de 75MHz  amb una 
canalització de 10MHz el que dóna lloc a 7 canals. Un cop realitzada l’optimització de 
freqüències es torna a realitzar l’estudi C/(I+N), en el senyal PDSCH i utilitzant un mode 
MIMO 2x2. Tal com es pot veure a la il·lustració 13 hem aconseguit millorar la cobertura. 

 

Il·lustració 13.  Nivell del C/(I+N) en MIMO aplicant optimització de freqüències 
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Posteriorment s’ha realitzat l’estudi del throughput. Aquest estudi ens mostra la velocitat 
de transmissió que es pot assolir en cada píxel del mapa. A l’igual que la simulació de 
cobertura, el throughput també disposa de varis camps, en aquest cas l’escollit ha estat 
el Peak RLC Channel Throughput. Aquest es refereix al màxim thoughput que pot obtenir 
un usuari si se li assignen tots els recursos disponibles. 

 
Il·lustració 14.  Nivell de throughput aplicant MIMO i optimització de freqüències 

 

               

Il·lustració 15. Llegenda del nivell de throughput 
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Per finalitzar l’anàlisi de la xarxa LTE, l’Atoll ens permet obtenir un informe de si els 
usuaris han estat capaços d’establir una comunicació en el downlink. I en el cas que no 
s’hagi pogut establir la comunicació, el motiu de rebuig. Aquest pot ser degut a diverses 
causes: a la falta de cobertura, a la falta de nivell de senyal, a si l’Scheduler no ha  
seleccionat l’usuari o a la falta de recursos de la cel·la. Aquest informe ens indica que 
d’un total de 1.526’5 usuaris de mitja només un 8’9 (0’6%) no ha estat capaç de 
connectar-se; degut, en un 1’3 a la falta de cobertura i en un 7’6 a la falta de nivell de 
senyal. 

7.2. Estudi CoMP 

Un cop realitzats i obtinguts els resultats de les simulacions s’ha planificat una nova 
xarxa LTE-Advanced. Per al desenvolupament d’aquesta s’han utilitzat els mateixos 
paràmetres de la planificació LTE.  

La primera millora que s’implementa en aquesta nova xarxa LTE-Advanced és la tècnica 
CoMP. Tal i com s’ha dit anteriorment CoMP converteix la interferència entre cel·les, en 
un senyal útil, especialment en les vores de la cel·la on el rendiment pot degradar-se. 
S’ha dissenyat una xarxa homogènia com s’ha comentat anteriorment i s’ha definit la 
coordinació entre cel·les de diferents emplaçaments com es detalla en l’escenari Inter-
site. Hi ha quatre modes disponibles a Atoll: Join Transmission Coherent, Joint 
Transmission No Coherent, Beamforming i TP Selection. Per tal de poder visualitzar els 
resultats que ens ofereix aquesta tècnica hi ha d’haver interferència co-canal, d’aquesta 
manera no hem de realitzar una planificació o optimització de freqüències; totes les 
antenes han de transmetre a la mateixa freqüència. S’ha establert una coordinació entre 
totes les estacions bases, de tal manera que es pot realitzar CoMP entre qualsevol 
estació base. 

Les següents simulacions s’ha realitzat sobre el senyal Peak RLC Channel Throughput 
amb en un MIMO 2x2 

El primer mode implementat ha estat el Joint Transmission Coherent.  

  

Il·lustració 16.  Nivell de throughput aplicant Joint Transmission Coherent (Llegenda Il·lustració 15) 
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Podem observar com únicament utilitzant una sola freqüència abastim tot el centre urbà 
de Cerdanyola del Vallès arribant a pics de throughput de 96.000kbps. Aquesta gran 
millora la podem associar al fet que les estacions bases transmeten el mateix senyal, 
fent que es puguin sumar en el canal i sense la necessitat d’una segona descodificació. 

El segon mode implementat és el Join Transmission No Coherent. 

 

Il·lustració 17.  Nivell de throughput aplicant Join Transmission No Coherent (Llegenda Il·lustració 15) 

 

En aquest cas podem notar un gran deteriorament del senyal respecte el Joint 
Transmission Coherent. Aquest fet és el mateix que es produïa en introduir la tècnica 
MIMO 2x2 a la xarxa LTE. Els senyals arriben amb una baixa relació C/(I+N) que 
inhabilita l’ús, a causa de la interferència produïda per una codificació diferent. 

Els modes Beamforming i Dynamic Point Selection tenen un comportament semblant. 

 

Il·lustració 18.  Nivell de throughput aplicant Beamforming i Dynamic Point Selection respectivament 
(Llegenda Il·lustració 15) 
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Es pot notar com els dos modes són força resistents a densitats altes de població on la 
interferència pot ocasionar problemes. No obstant, no es poden considerar els modes 
més òptims. 

Per visualitzar la millora d’aquestes tècniques es representen els resultats en una gràfica. 
Els valors de la gràfica s’obtenen a partir d’un informe de cada predicció; on es mostra la 
superfície que compren igual o major nivell de throughput. 

 

Il·lustració 19. Comparativa del throughput en l’enllaç descendent. 

 

 

De les diferents tècniques CoMP amb la que obtenim una millora més alta és en el Join 
Transmission Coherent. Aquesta tècnica és la més robusta davant d’interferències i és la 
que obté un throughput més gran en la majoria de la superfície, però també és la que 
requereix una major demanda de dades a la xarxa. Per contra en el Joint Transmission 
No Coherent tenim una pèrdua d’eficàcia, ja que obtenim una cobertura pitjor que sense 
aplicar cap tècnica CoMP. La incorporació d’aquesta tècnica en les xarxes aporta una 
gran optimització espectral, degut a que utilitzant una única freqüència podem cobrir una 
superfície molt més gran. 
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7.3. Estudi CA 

 

En l’estudi d’estratègia Carrier Aggregation, s’han configurat els terminals mòbils perquè  

és puguin connectar a un total de 5 cel·les. És a dir, si disposàvem d’un ample de banda 

de 10MHz per transmissor, ara, a l’aplicar aquesta nova tecnologia la capacitat del canal 

es podria arribar a incrementar cinc vegades, obtenint un ample de banda del canal de 

50MHz. En aquest cas, s’ha aplicat en una xarxa amb una optimització de freqüències, ja 

que és necessari que es transmeti a freqüències diferents per tal d’agrupar els amples de 

banda.  

 

  

Il·lustració 20.  Nivell de throughput aplicant Carrier Aggregation 
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Il·lustració 21. Llegenda del nivell de throughput en CA 

Per poder analitzar els resultats que ens aporta el Carrier Aggragation com en l’estudi 
anterior és representen els resultats en una gràfica. És realitza una comparativa del 
throughput amb una xarxa LTE on s’ha aplicat una optimització de freqüències. Els 
valors de la gràfica, com s’ha dit anteriorment, s’obtenen a partir d’un informe de cada 
predicció; on es mostra la superfície que comprèn igual o major nivell de throughput.  

 

 

Il·lustració 22. Comparativa del throughput en l’enllaç descendent. 
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En aquest cas veiem com la superfície coberta LTE-A és la mateixa que en una xarxa 
LTE. No obstant, millorem molt el throughput del canal. Mentre que en una xarxa LTE 
arribava a una velocitat de pic de 39.600Kbps aplicant aquesta nova tècnica arribem a 
pics de fins a 96.000Kbps. 
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5. Conclusions 

Degut a la gran demanda del tràfic de dades, les xarxes de comunicacions mòbils es 

veuen obligades a millorar el seu rendiment permanent. Actualment s’està desplegant la 

tecnologia LTE-Advanced, successora de l’LTE. 

L’estàndard LTE, desenvolupat per 3GPP, es destaca per ser una tecnologia basada en 

OFDMA. Aquesta permet l’elecció de l’ample de banda en que es vulgui operar (1’4, 3, 5, 

10 i 20 MHz). Una altra característica a destacar és la possibilitat de transmetre i rebre 

des de diverses antenes simultàniament, tècnica anomenada MIMO. L’estàndard LTE 

permet la commutació dinàmica entre diferents modes MIMO. Finalment, l’última gran 

característica que incorpora és una xarxa troncal anomenada System Architecture 

Evolution. Una xarxa amb una arquitectura més plana que redueix la latència i les dades 

es poden dirigir de forma més directa. 

L’any 2011 va aparèixer l’LTE-Advanced, una tecnologia que assolia els requisits d’una 

tecnologia de quarta generació. Aquesta presentava noves incorporacions que 

milloraven el servei com el Carrier Aggregation, un major rang MIMO i la transmissió 

coordinada des de diferents punts. La tècnica Carrier Aggregation és la manera més 

directa d’incrementar la velocitat en transmissió. Aquesta consisteix en l’agrupació 

d’amples de banda per obtenir-ne un major. LTE Coordinated Mulipont és una gamma de 

diferents tècniques que permeten la coordinació dinàmica a través de diferents estacions 

bases. L’objectiu es convertir la interferència entre cel·les en un senyal útil especialment 

en les vores de la cel·la. 

L’objectiu d’aquest treball fi de grau ha estat estudiar les noves característiques 

incorporades al sistema LTE Advanced. 

Per poder analitzar les diferents característiques s’ha realitzat el desplegament virtual 

d’una xarxa LTE en el municipi de Cerdanyola del Vallès. El primer objectiu d’aquesta 

simulació ha estat donar servei pràcticament a tot el centre urbà del municipi. Per tal 

d’assolir aquest objectiu s’ha realitzat una optimització de freqüències, ja que es produïa 

interferències co-canal entre els diferents usuaris. Un cop assolit, s’ha realitzat el 

desplegament d’una xarxa LTE-Advanced sota les mateixes condicions que l’anterior. En 

aquesta s’han implementat dues noves tècniques: CoMP i Carrier Aggregation. 

En l’estudi de la tècnica CoMP es pot observar com sense realitzar una optimització de 

freqüències podem arribar a abastir tot els centre urbà de Cerdanyola. No obstant, no 

tots els mètodes de CoMP funcionen per igual. La tècnica Joint Transmission Coherent 

és la més beneficiosa. Malgrat tot,  aquesta forma de transmissió provoca una gran 

demanda a la xarxa a causa que les dades transmeses han de ser enviades a totes les 

estacions bases  involucrades en la transmissió. 

En l’estudi de la tècnica CA és pot notar un gran increment en la velocitat de transmissió, 

arribant a quadruplicar en la simulació realitzada el seu throughput. 

Per finalitzar, podem abstraure que els resultats obtinguts mostren que una xarxa LTE-

Advanced, si s’aplica correctament, pot obtenir una  gran millora tant en la cobertura com 

en el throughput. Per altra banda, un desplegament dolent afectaria negativament, 

arribant a empitjorar fins i tot estàndards anteriors. 
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9. Glossari 

1G: Primera generació 

2G: Segona generació 

GSM: Global System for Mobile Communications 

GPRS: General Packet Radio Service 

EDGE: Enhanced Data rates for GSM of Evolution 

3G: Tercera generació 

3GGP: 3rd Generation Partnership Project 

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System 

CDMA: Code Division Multiple Access 

4G: Quarta generació 

LTE: Long Term Evolution 

LTE-A: Long Term Evolution-Advanced 

IMT-A: International Mobile Telecommunications-Advanced 

TDD-LTE: Time Division Duplex Long Term Evolution 

FDD-LTE: Frequency Division Duplex Long Term Evolution 

OFDMA: Orthogonal Frequency-Division Multiple Access 

FFT: Fast Fourier Transform 

MIMO: Multiple Input Multiple Output 

SISO: Single In Single Out 

SIMO: Single In Multiple Out 

MU-MIMO: Multi-User Multiple Input Multiple Output 

SAE: System Architecture Evolution 

3GPP: 3rd Generation Partnership Project 

CA: Carrier Aggregation 

CoMP: Coordinated Multi-Point 

RRH: Remote Radio Head 

ID: Identificació 

CS: Coordinated Scheduling  

CB: Coordinated Beamforming 

JT: Joint transmission 

LCM: Laboratorio de Comunicaciones Móviles 

DTM: Digital Terrain Model 

VoIP: Voice Internet Protocol 
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SPM: Standard Propagation Model 

RSRP: Reference Signal Receive Power 

PDSCH: Physical Downlink Shared Channel 

 


