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Abstract 

One of the technologies that have experienced more progress in the last century has been 

the mobile phone systems. It’s a constantly growing technology because it has become an 

indispensable tool in the daily life of citizens. And is that continuous and daily use which has led to 

a progressive development of this technology. In these years of research mobile systems have 

evolved from a simple provider of voice service to a system that offers a wide range of applications 

with a high-capacity transmission speed. 

With the rise of LTE system to emerge as well as the availability of radio planning tools on 

the market to model these networks, a need arose to merge a theoretical knowledge of LTE systems 

with the practical field in order to observe the behaviour of these networks under different conditions 

and to establish comparisons with the expected results. In this respect, this Final Grade Project aims 

to plan an LTE network in the ATOLL software to create situations to analyse the network 

performance. 

The methodology used in the project consisted of several phases. In the research phase, 

investigation was made into both the LTE system specifications and the simulation tool, ATOLL. 

But also, in the selection of the study area. In the subsequent planning phase, Cervera was chosen 

as the area for deployment. In the next phase of the project, actions were taken to optimize the 

network. Finally, simulations and predictions were made to evaluate the Packet Scheduling 

Strategies and MIMO techniques.  
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Resum 

Una de les tecnologies que han experimentat més avenços en aquest últim segle ha estat la 

dels sistemes de telefonia mòbil. És una tecnologia en constant creixement ja que s'ha convertit en 

un instrument indispensable en la vida quotidiana dels ciutadans. I és aquest ús continu i quotidià el 

que ha portat a un progressiu desenvolupament d'aquesta tecnologia fins a aconseguir que els 

sistemes de telefonia mòbil hagin passat de ser un simple servei d'intercanvi de veu a ser un sistema 

que ofereix una àmplia gamma d'aplicacions amb una gran capacitat en la velocitat de transmissió. 

En sorgir el sistema LTE i fer-se disponibles al mercat eines que permeten modelar aquestes 

xarxes, va sorgir la necessitat de portar els coneixements teòrics a l'àmbit pràctic per observar el 

comportament d'aquestes xarxes sota diferents condicions i establir comparacions amb els resultats 

esperats. En aquest sentit, el present Treball de Fi de Grau té com a objectiu la planificació d'una 

xarxa LTE amb l'eina ATOLL per crear situacions que permetin analitzar el rendiment de la xarxa. 

La metodologia utilitzada en el projecte va consistir en una primera fase d'investigació 

teòrica, no només a nivell de les especificacions tècniques del sistema LTE i de l'eina de simulació 

ATOLL, sinó de la selecció de la zona d'estudi. Posteriorment es va iniciar la fase de planificació 

de la xarxa LTE escollint el municipi de Cervera com a zona per al desplegament, es va procedir a 

l'optimització de la xarxa i finalment es van realitzar diferents simulacions i prediccions per avaluar 

el comportament de les estratègies de Packet Scheduling i de les tècniques MIMO.  



 

 4 

Resumen 

Una de las tecnologías que han experimentado más avances en este último siglo ha sido la 

de los sistemas de telefonía móvil. Es una tecnología en constante crecimiento debido a que se ha 

convertido en un instrumento indispensable en la vida cotidiana de los ciudadanos. Y es ese uso 

continuo y cotidiano lo que ha llevado a un progresivo desarrollo de dicha tecnología hasta conseguir 

que los sistemas de telefonía móvil hayan pasado de ser un simple servicio de intercambio de voz a 

ser un sistema que ofrece una amplia gama de aplicaciones con una gran capacidad en la velocidad 

de transmisión. 

Al surgir el sistema LTE y hacerse disponible en el mercado herramientas que permiten 

modelar estas redes, surgió la necesidad de extender los conocimientos teóricos al ámbito práctico 

para observar el comportamiento de estas redes bajo diferentes condiciones y establecer 

comparaciones con los resultados esperados. En este sentido, el presente Trabajo de Fin de Grado 

tiene como objetivo la planificación de una red LTE en la herramienta ATOLL para crear situaciones 

que permitan analizar el rendimiento de la red. 

La metodología utilizada en el proyecto consistió en una primera fase de investigación 

teórica, no solo a nivel de las especificaciones técnicas del sistema LTE y de la herramienta de 

simulación ATOLL, sino de la selección de la zona de estudio. Posteriormente se emprendió la 

fase de planificación de la red LTE escogiendo el municipio de Cervera como zona para el 

despliegue, se procedió a la optimización de la red y finalmente se realizaron distintas 

simulaciones y predicciones para evaluar el comportamiento de las estrategias de Packet 

Scheduling y de las técnicas MIMO.  
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1. Introducció 

El sector de les telecomunicacions ha sofert un canvi substancial en els anys recents, amb 

una forta tendència a la competència oberta i a la globalització dels serveis. Aquest procés ha avançat 

de forma diferent entre els països, depenent de la regulació en cadascun d'ells. Sota aquestes 

condicions, aquest sector està creixent cada vegada més. Especialment, dins de les 

telecomunicacions, el sector de major creixement és el de la telefonia mòbil. 

Els sistemes de telefonia mòbil han vist en pocs anys la introducció de múltiples avenços 

tecnològics que han provocat un ràpid creixement en el nombre de subscriptors. Noves tècniques de 

codificació, multiplexació, xifrat, etc., han permès que la telefonia mòbil hagi passat de ser un servei 

de veu, com ho era en un principi, a un que ofereix una àmplia gamma d'aplicacions multimèdia que 

permeten les comunicacions en temps real, a altes velocitats de transmissió i, fins i tot, amb 

mobilitats elevades.  

L’increment d’usuaris i d’ús d’aquests dispositius es veu reflectit en les previsions 

d’augment del tràfic de dades a nivell mundial, amb una taxa de creixement anual del 66%. 

Principalment degut a l’ús, cada vegada més freqüent, dels smartphones. El 2017 es preveu que el 

67.5% del tràfic mensual sigui degut a la telefonia mòbil.  

 

 

Il·lustració 1: Previsió de l'evolució del volum de trànsit de dades mundial per tipus de dispositiu1. 

 

LTE és l’acrònim de  Long Term Evolution, l'últim estàndard en xarxes de telefonia mòbil. 

És un projecte de 3rd Generation Partnership Project (3GPP) com a evolució del Universal Mobile 

Telecommunications System (UMTS), que obre les portes a la quarta generació de la telefonia (4G). 

Anteriorment, el 3GPP ha especificat els sistemes precedents al LTE: GSM, GPRS, EDGE, UMTS 

                                                
1 (Cisco VNI Mobile Forecast, 2015) 
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i HSPA. Té com a objectiu culminar el sistema de quarta generació de comunicacions mòbils 

mitjançant el LTE-Advanced. 

Hi ha moltes variables presents a l'hora de dur a terme el disseny i planificació d'una xarxa 

de comunicacions mòbils. Elements com ara les interferències, mobilitats dels usuaris, serveis 

demandats, condicions de propagació, etc., fan que sigui indispensable el disseny d'una xarxa que 

permeti compartir, de forma organitzada, els recursos ràdio entre els usuaris, garantint una bona 

qualitat de servei. Per tal de desplegar una xarxa optimitzada amb un menor cost, abans del seu 

desplegament comercial es fa una extensa planificació software de la xarxa i s'ajusten, en primera 

aproximació, els seus paràmetres. 

 

1.1. Proposta 

El present Treball de Final de Grau proposa la planificació d'un pla nominal i la seva 

posterior optimització d'una xarxa LTE utilitzant l'eina professional de planificació ràdio ATOLL. 

El propòsit que persegueix aquest projecte és el de realitzar una planificació de xarxa de quarta 

generació que de moment només és completament operativa en les grans ciutats.  

L'objectiu serà garantir una bona qualitat de servei i una alta capacitat a nivell de cobertura. 

A més, aprofitant la possibilitat de disposar d'un software que permet modelar aquestes xarxes, 

s'estudiaran diversos paràmetres fent més èmfasi en les funcions referents a la gestió de recursos 

ràdio, específicament a les estratègies de Packet Scheduling disponibles a l’ATOLL, per observar 

l'impacte de cadascuna d'elles en l'obtenció dels throughputs per usuari, per cel·les i totals de la 

xarxa , així com en la quantitat d'usuaris que poden satisfer les seves demandes de trànsit en cada 

cas. 

 

1.2. Justificació 

La iniciativa d'aquest treball, dut a terme a l’Escola Tècnica Superior de Telecomunicacions 

de Barcelona (ETSETB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), sorgeix dins del Grup de 

Recerca en Comunicacions Mòbils (GRCM) del departament de Teoria del Senyal i Comunicacions 

(TSC) per tal d'aprofundir en el coneixement del mòdul LTE desenvolupat per l'empresa FORSK 

per l'eina ATOLL. 

Prèviament el grup d'investigació ha desenvolupat projectes basats en les tecnologies de 

comunicacions mòbils 2G i 3G amb la mateixa eina i s'ha pogut comprovar que els resultats 

obtinguts modelen de manera realista les xarxes en qüestió. Ara, amb l'aparició de les tecnologies 

4G de comunicacions mòbils i la disponibilitat del nou mòdul de ATOLL, sorgeix la necessitat 

d'avaluar resultats pràctics de diversos aspectes i establir comparacions amb la teoria i les 

especificacions del 3GPP establertes per aquesta tecnologia, per tal de mantenir-se sempre a 

l'avantguarda de les noves tecnologies i avaluar en aquest cas el software ATOLL en el modelatge 

de les xarxes LTE. 
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1.3. Objectius 

1.3.1. Objectiu general 

Planificar i optimitzar una xarxa LTE al municipi de Cervera amb l'eina ATOLL per 

observar l'impacte de diferents paràmetres en el rendiment de la xarxa. 

 

1.3.2. Objectius específics 

- Estudiar les característiques del sistema de telefonia mòbil LTE i conèixer les diferents 

estratègies de Packet Scheduling que intervenen en el procés de gestió de recursos ràdio. 

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

d'una xarxa LTE amb l'eina ATOLL. 

- Aprendre a utilitzar el software ATOLL i dominar alguns dels paràmetres que intervenen 

en el modelatge de la xarxa. 

- Dissenyar i optimitzar una xarxa LTE per al municipi de Cervera, on posteriorment 

s'avaluarà la qualitat d'aquesta xarxa. 

- Observar, sota diferents condicions de trànsit, la demanda i servei de tràfic que ofereix la 

xarxa. 

- Comparar els throughputs obtinguts en els enllaços ascendent i descendent amb cadascuna 

de les estratègies de Packet Scheduling disponibles. 

- Comparar el rendiment de la xarxa utilitzant diferents tècniques de diversitat disponibles a 

ATOLL i observar si afecten a la xarxa de la mateixa manera segons les estratègies de Packet 

Scheduling emprades. 

 

1.4. Limitacions 

- Per desenvolupar el projecte va ser necessària la versió 3.1.0 de ATOLL amb el mòdul AFP 

(Automatic Frequency Planning) instal·lat que va permetre realitzar les assignacions 

freqüencials i de Physical Cell IDs de manera automàtica, precisa i ràpida gràcies als 

algoritmes emprats pel software. 

- Els estudis realitzats es van limitar a les opcions que ATOLL disposa per modelar les xarxes 

LTE, en alguns casos els algoritmes emprats per ATOLL no corresponen als emprats en la 

realitat perquè es veuen limitats per aspectes que no poden implementar-se en el programa. 

Per exemple, les simulacions ocorren en un temps instantani i no tenen memòria del passat. 

 

1.5. Incidències 

Hi han hagut tres incidents en quan al pla de treball prèviament delimitat. Primerament la 

cerca de les dades d’ús del terreny ha portat bastant més temps de l’esperat, ja que no és una 

informació fàcil de trobar. S’ha hagut de buscar entre varis documents, de centenars de pàgines 

cadascun, del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la ciutat en qüestió. En segon 

terme, un error en la projecció del ATOLL al carregar el Digital Terrain Model (DTM) ha fet allargar 

més del previst el procés d’iniciar la creació dels mapes de tràfic de la zona. I per últim, es van haver 

de repetir totes les simulacions per un error en la creació dels mapes de tràfic. Afortunadament les 

incidències es van poder resoldre. 
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1.6. Pla de treball 

Com a conseqüència d’aquests incidents, algunes de les tasques delimitades en el pla de 

treball es van haver de posposar. No es va produir cap modificació ni en el nombre de tasques ni en 

l’abast d’aquestes. 

 

1.6.1. Tasques 

Projecte: Planificació i optimització d’una xarxa LTE WP ref: 1 

Major constituent: Pla de treball Fitxa 1 de 7 

Breu descripció: Definició de l'abast i objectius del projecte, 

el pla de treball i la comunicació amb el tutor. 

Data d’inici: 02/03/2015 

Data d’acabament: 06/03/2015 

Tasca interna T1: Entrega de la proposta de projecte i pla de treball. 

 

Projecte: Planificació i optimització d’una xarxa LTE WP ref: 2 

Major constituent: Recol·lecció i interpretació de informació Fitxa 2 de 7 

Breu descripció: Identificar una ciutat adequada per fer la 

planificació i obtenir dades sobre aquesta. 

Data d’inici: 09/03/2015 

Data d’acabament: 08/04/2015 

Tasca interna T1: Buscar ciutats candidates a fer-hi la planificació. 

Tasca interna T2: Obtenció de dades geogràfiques i estadístiques. 

 

Projecte: Planificació i optimització d’una xarxa LTE WP ref: 3 

Major constituent: Mapes digitals Fitxa 3 of 7 

Breu descripció: Obtenció dels mapes de la zona necessaris. Data d’inici: 09/04/2015 

Data d’acabament: 21/04/2015 

Tasca interna T1: Crear dels mapes de tràfic de la zona. 

Tasca interna T2: Incloure els mapes al projecte. 

 

Projecte: Planificació i optimització d’una xarxa LTE WP ref: 4 

Major constituent: Revisió crítica Fitxa 4 of 7 

Breu descripció: Preparar la revisió crítica del projecte. Data d’inici: 22/04/2015 

Data d’acabament: 24/04/2015 

Tasca interna T1: Preparar el document. 

 

Projecte: Planificació i optimització d’una xarxa LTE WP ref: 5 

Major constituent: ATOLL Fitxa 5 of 7 

Breu descripció: Iniciar el projecte en ATOLL sobre la ciutat 

elegida. 

Data d’inici: 27/04/2015 

Data d’acabament: 20/05/2015 

Tasca interna T1: Crear el projecte en ATOLL. 

Tasca interna T2: Crear i configurar la xarxa. 

Tasca interna T3: Prediccions de cobertura segons el nivell de senyal. 

Tasca interna T4: Assignació de veïns. 



 

 13 

Tasca interna T5: Assignació de freqüències. 

Tasca interna T6: Assignació de Cell ID. 

 

Project: Planificació i optimització d’una xarxa LTE WP ref: 6 

Major constituent: Simulacions i prediccions Fitxa 6 of 7 

Breu descripció: Anàlisi de les simulacions i prediccions.  Data d’inici: 21/05/2015 

Data d’acabament: 15/06/2015 

Tasca interna T1: Simulacions Monte Carlo. 

Tasca interna T2: Condicions de càrrega per cel·la. 

Tasca interna T3: Prediccions de cobertura segons qualitat de la senyal. 

Tasca interna T4: Anàlisi dels resultats de les prediccions. 

Tasca interna T5: Anàlisi del pla de freqüències. 

 

Project: Planificació i optimització d’una xarxa LTE WP ref: 7 

Major constituent: Memòria final TFG Fitxa 7 of 7 

Breu descripció: Preparar la memòria del projecte. Data d’inici: 16/06/2015 

Data d’acabament: 10/07/2015 

Tasca interna T1: Preparar el document. 

 

1.6.2. Fites 

WP# Tasca# Títol abreujat Fita Data 

1 1 Pla de treball Proposta i Pla de treball 06/03/2015 

2 1 Recol·lecció informació Identificar ciutat 10/03/2015 

2 2 Recol·lecció informació Localitzar dades 08/04/2015 

3 1 Mapes digitals Obtenció dels mapes 10/04/2015 

3 2 Mapes digitals  21/04/2015 

4 1 Revisió crítica Revisió crítica 24/04/2015 

5 1 ATOLL Creació del projecte 27/04/2015 

5 2 ATOLL  27/04/2015 

5 3 ATOLL  04/05/2015 

5 4 ATOLL  11/05/2015 

5 5 ATOLL  18/05/2015 

5 6 ATOLL Projecte llest per simular 20/05/2015 

6 1 Simulacions i prediccions  21/05/2015 

6 2 Simulacions i prediccions  28/05/2015 

6 3 Simulacions i prediccions  04/06/2015 

6 4 Simulacions i prediccions  11/06/2015 

6 5 Simulacions i prediccions Qualitat de servei satisfactòria 15/06/2015 

7 1 Memòria TFG Memòria TFG 10/07/2015 
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1.6.3. Diagrama de Gantt 
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2. Marc referencial 

En aquest capítol es fa una breu descripció de l'evolució de les tecnologies de les 

comunicacions mòbils. 

 

Il·lustració 2: Generacions dels sistemes de comunicacions mòbils2. 

A principis dels anys 80 van aparèixer els primers sistemes de comunicacions mòbils 

cel·lulars analògiques (1G) al món. Cada nació desenvolupava el seu propi sistema i un telèfon 

mòbil funcionava únicament al país en què s'havia comprat. Això era degut a que la tecnologia d'un 

país no era compatible amb la d'un altre. 

El 1982, un consorci de països europeus va crear el Group Spécial Mobile (GSM) per 

desenvolupar una tecnologia cel·lular que proveís un servei comú de telefonia mòbil europea. Des 

del principi hi havia la idea que el nou estàndard havia d'utilitzar la tecnologia digital en lloc de 

l'analògica dels sistemes anteriors. Es va triar el model de transmissió TDMA (Time Division 

Multiple Access) combinat amb FDMA (Frequency Division Multiple Access). La primera fase de 

la xarxa GSM va ser llançada el 1991 cobrint les principals ciutats europees i va ser seguida per 

diverses més l'any següent. El 1995 la segona fase de la xarxa va afegir l'enviament de dades, fax i 

vídeo a través de GSM. El sistema va tenir una gran acollida i es va anar expandint per diversos 

països del món, cosa que va fer evident que GSM seria una tecnologia global i no europea. Així va 

ser com les sigles GSM van passar a significar Global System for Mobile communications (2G). La 

seva principal característica era la capacitat de transmetre dades a més de veu a una velocitat de 9,6 

kbps. Això li va permetre treure a la llum el famós sistema de missatges curts (SMS).  

El sistema GSM va anar evolucionant i el 2001 es va implantar el sistema General Packet 

Radio System (GPRS), al que se li va denominar com a generació 2,5G. El sistema GPRS està 

dissenyat per fer ús d'internet al telèfon mòbil i dels seus serveis derivats, com per exemple: escriure 

i rebre correus electrònics, transferències de dades i serveis WAP (Wireless Application Protocol). 

La tecnologia GPRS utilitza, a l’igual que GSM, la modulació GMSK (Gaussian Minimum Shift 

Keying). Encara que en l'estàndard de GPRS consta que la màxima velocitat que pot arribar és de 

21,4 kbps, aquesta velocitat en una xarxa comercial no era possible perquè el desplegament de la 

xarxa GPRS es va fer utilitzant la xarxa d'accés de GSM. 

Després el sistema GPRS va anar evolucionant al cap a Enhanced Data Rates for Global 

Evolution (EDGE). Se la considera la generació 2,75G que va aparèixer a l'any 2003. El sistema 

EDGE és una tecnologia que millora l'ample de banda de transmissió de GSM i GPRS, i permet 

velocitats de dades de fins a 384 kbps. A més, una de les novetats d'aquest sistema va ser el 

denominat Link Adaptation, es tracta d'un mecanisme que permet el canvi d'esquemes de modulació 

                                                
2 (4GAmericas, 2015) 
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i codificació en funció de l'enllaç, aconseguint així la millor velocitat en funció de la situació de 

l’usuari. 

Aquí van acabar les aportacions al que es consideraven sistemes de segona generació, 

donant pas als sistemes de tercera generació. El 3G va tenir la seva aparició amb el sistema Universal 

Mobile Telecommunications System (UMTS) també anomenat W-CDMA. El sistema UMTS a més 

de ser una millora del sistema EDGE, va evolucionar per poder integrar tots els serveis oferts per 

les diferents tecnologies i xarxes de segona generació arreu del món. Les seves grans característiques 

són les capacitats multimèdia, l’accés a Internet i poder transmetre àudio i vídeo en temps real 

(videoconferències). La velocitat màxima que ens ofereix l'UMTS són 2 Mbps i utilitza la modulació 

QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). 

Posteriorment va aparèixer, com a millora de la tecnologia UMTS, les tecnologies HSDPA 

(High Speed Downlink Packet Access) i HSUPA (High Speed Uplink Packet Access), conegudes 

juntes com HSPA (High Speed Packet Accsess). Aquesta és l'evolució de la tercera generació de 

telefonia mòbil, anomenada 3,5G i es considera, de moment, l'antecessor a la quarta generació (4G). 

Consisteix en un nou canal que millora significativament la capacitat màxima de transferència 

d'informació fins arribar a velocitats de 14,4 Mbps. És totalment compatible amb totes les 

aplicacions multimèdia desenvolupades per UMTS i permet que la xarxa sigui utilitzada 

simultàniament per un nombre més gran d'usuaris.  

El continu creixement de la demanda de serveis de dades i la possibilitat de fabricar 

terminals cada vegada més avançats, aptes per oferir noves aplicacions amb més capacitats per a 

imatges, àudio, vídeo, correu electrònic i altres aplicacions multimèdia, va portar la necessitat de 

crear una nova generació de comunicacions mòbils. En conseqüència, la 3GPP (Third Generation 

Paterntship Project) va començar a finals de 2004 la primera especificació del sistema LTE (Long 

Term Evolution) que va ser finalitzada a finals del 2008 i ha evolucionat posteriorment a LTE-

Advanced. 

El sistema LTE va ser dissenyat amb la idea d'incrementar en gran mesura les capacitats que 

oferien els sistemes de comunicacions mòbils anteriors. En aquest sentit, LTE és el primer sistema 

en oferir tots els serveis, inclosa la veu, sobre el protocol IP, deixant enrere la commutació de circuits 

per passar a un nou sistema basat completament en commutació de paquets. A més, les velocitats de 

pic que introdueix LTE superen àmpliament aquelles aconseguides en els sistemes anteriors, 

suportant velocitats d'almenys 100 Mbps en el downlink i 50 Mbps en el uplink3. Les claus per oferir 

aquestes velocitats de pic cada vegada més elevades es deuen a la tecnologia MIMO (Multiple-Input 

Multiple-Output) i a l’ús de canalitzacions cada vegada més grans. El sistema LTE utilitza diversos 

tipus de modulació en funció de l'estat del canal ràdio, variant entre QPSK, 16QAM i 64QAM 

(Quadrature Amplitude Modulation). 

És important esmentar també que la tecnologia GSM i HSPA seguiran convivint uns quants 

anys amb LTE, cadascuna per motius diferents. La tecnologia GSM seguirà en ús fins que les 

operadores decideixin retirar-la perquè ja han desplegat les xarxes que la substituiran. HSPA seguirà 

perquè té marge de millora i encara que no pugui assolir les prestacions que ofereix el sistema LTE, 

pot donar un rendiment més que suficients per les necessitats actuals. La qual cosa fa que les 

operadores vagin desplegant les seves xarxes LTE a un ritme més lent. 

 

  

                                                
3 (LTE: Nuevas tendencias en comunicaciones móviles, 2010) 
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3. Metodologia 

En aquest capítol es descriuen breument les diferents fases que comprèn aquest projecte amb 

una visió general, sense entrar en detall sobre la seva realització. 

 

3.1. Investigació teòrica 

En la primera etapa es va realitzar una investigació teòrica sobre l'evolució dels sistemes de 

comunicacions mòbils per veure el desenvolupament dels mateixos al llarg dels anys. Es va prestar 

més atenció a aquells desenvolupats per la 3GPP per després aprofundir en el sistema LTE, entendre 

el seu principi d'operació i les diferències amb els sistemes antecessors. 

També es va estudiar el municipi on es duria a terme la planificació, investigant les dades 

sobre el cens, la superfície, les edats i les densitats de la població, etc. Finalment es va decidir que 

la planificació es realitzaria al municipi de Cervera. 

 

3.2. Aprenentatge de l'eina ATOLL 

La segona fase va consistir en aprendre a manejar l'eina ATOLL en la versió 3.1.0, per això 

va ser necessari fer una lectura del manual "User Manual Radio" per tal de repassar els termes 

relacionats a les xarxes LTE i familiaritzar-se amb els paràmetres del programa. Posteriorment es 

van estudiar els algoritmes emprats per ATOLL per realitzar les simulacions i prediccions d'interès 

en aquest projecte, així com les fórmules implicades en aquests càlculs. Per això va ser necessari el 

manual "Technical Reference Guide" que conté les descripcions detallades dels models, algoritmes 

i conceptes adoptats en ATOLL. 

Posteriorment, i en base a unes pràctiques anteriorment desenvolupades pel Grup de Recerca 

en Comunicacions Mòbils (GRCM) del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC) 

de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), es van realitzar uns estudis per tenir una primera 

aproximació de l'ús pràctic del ATOLL. L'objectiu d'aquestes pràctiques consistia en comprovar el 

comportament de la xarxa mitjançant la realització de diverses simulacions i prediccions. El propòsit 

d’aquestes era apreciar de manera general l'impacte en modificar diferents paràmetres de la xarxa, 

tals com: els valors de llindars de selecció i les eficiències espectrals dels Ràdio Bearers, pèrdues de 

propagació, configuració de la tècnica ICIC, modificació de la canalització, estratègies de Packet 

Scheduling, combinació d'estratègies de gestió de recursos ràdio, ús del Fractional Power Control, 

entre d'altres. 

 

3.3. Planificació i optimització de la xarxa LTE al ATOLL 

Un cop conegut el mode de funcionament, els diferents paràmetres, simulacions i 

prediccions que ens permet fer ATOLL, es va procedir a desenvolupar la planificació de la xarxa 

LTE al municipi de Cervera, estudiar el seu comportament i analitzar les diferents estratègies de 

Packet Scheduling. 

Posteriorment es va dur a terme l'optimització de la xarxa i es van realitzar diverses 

simulacions i prediccions per a cadascuna de les estratègies sota diferents condicions de la xarxa. 
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Per exemple, es va comparar la capacitat de la xarxa LTE abans i després del procés d'optimització, 

es van estudiar els diferents paràmetres dels schedulers i es van modificar certs valors per ajustar els 

resultats a la realitat, i finalment es van emprar diverses tècniques de diversitat per observar l'impacte 

d'aquestes en la xarxa. 

 

3.4. Anàlisi dels resultats obtinguts 

L'última fase va consistir en el processament i anàlisi de les dades. Es van establir 

comparacions entre les diferents estratègies de Packet Scheduling i es va comprovar l'impacte que 

té aplicar la tecnologia de multiplexació MIMO a la xarxa. Finalment, es van analitzar els resultats 

i es van establir conclusions en base als mateixos.  
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4. Desenvolupament 

En aquest capítol s'explicarà el procés de planificació de la xarxa LTE en ATOLL.  

A continuació es detallen, en un diagrama i a mode de resum, els principals apartats alhora 

de realitzar aquesta planificació: 

 

Il·lustració 3: Organigrama de la planificació de la xarxa LTE. 

 

4.1. Paràmetres de la xarxa 

Aquest projecte està emmarcat en el municipi de Cervera, que és on es vol realitzar el 

desplegament. Es tracta d'una zona coneguda, que té una geografia variada (amb zones muntanyoses 

i planes) i una edificació heterogènia. 

Per planificar una xarxa amb una eina software de planificació ràdio es necessita una 

representació que simuli, de la manera més realista possible, l'escenari de desenvolupament. Per 

això s'ha de treballar amb models digitals d'elevació (Digital Terrain Models, DTM). Aquests 

models són una representació visual i matemàtica dels valors d'alçada respecte el nivell mitjà del 

mar que permeten caracteritzar les formes del relleu. Aquests valors s'utilitzaran també pel càlcul 

de la difracció en els models de propagació, que són un conjunt d'expressions matemàtiques i 

algoritmes usats per representar les característiques ràdio de propagació d'un ambient donat. 

Per tant, el primer pas en la planificació de la xarxa LTE va ser la importació del mapes 

d'altimetria corresponents, amb una resolució de 20m. 

A continuació i observant les característiques dels models de propagació que ens 

proporciona ATOLL, es va optar per l'elecció de l’Standard Propagation Model (SPM). 

L'SPM és un model especialment indicat per a les prediccions en freqüències que oscil·len 

entre 150 MHz i 3500 MHz i per a llargues distàncies (1 km <d <20 km). Aquest model utilitza el 
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perfil del terreny, els mecanismes de difracció i té en compte les altures efectives de les antenes per 

tal de calcular la pèrdua de trajectòria (path loss). Per tant, sembla el model idoni per a la realització 

d'aquest projecte. 

Amb el propòsit de no definir les característiques dels transmissors un a un, es va crear una 

plantilla LTE basada en la plantilla existent LTE: 10 MHz - FDD - Urban (3 sectors) amb les 

característiques globals que tindrien tots els transmissors de la xarxa. Es va decidir usar la Banda 1 

amb un ample de banda de canal de 10 MHz com a banda de freqüència de treball. 

Les característiques de la plantilla són les especificades en la següent taula: 

 Paràmetre Valor 

General 
 

Sectors 3 

Hexagon radius 0 m 

1st sector azimuth 0º 

Height/ground  30 m 

Mechanical downtilt 0º 

Additional electrical downtilt 0º 

Main antenna model 65deg 18dBi 4Tilt 2100MHZ  
Number of antenna ports (transmission) 2 

Number of antenna ports (reception) 2 

Main propagation model Default Model (SPM) 

Main radius 4000 m 

Main resolution 20 m 

Transmitter 
 

TMA Default TMA Equipment 
Feeder ½” at 2100 MHz  
Transmitter equipment Default e-nodeB Equipment 
Feeder length (transmission) 5 m 

Feeder length (reception) 5 m 

Miscellaneous losses (transmission) 0 dB 

Miscellaneous losses (reception) 0 dB 

Total losses (transmission) 1,51 dB 

Total losses (reception) -2,09 dB 

Noise figure  4 dB 

LTE 
 

Max power 40 dBm 

SS, PBCH, PDCCH, PDSCH offsets 0 dB 

Frequency band E-UTRA Band 1 - 10 MHz 
Reception equipment Default Cell Equipment 
Scheduler Proportional Fair 

Max number of users - 

Min RSRP -140 dBm 

Diversity support (DL) - 

Diversity support (UL) - 

DL traffic load 100% 

Max DL traffic load 100% 

UL traffic load 100% 

Max UL traffic load 100% 

UL noise rise (intra-technology) 20 dB 

Neighbours 
 

Max number of neighbours  

(intra-technology) 

16 
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Max number of neighbours  

(inter-technology) 

16 

Taula 1: Paràmetres de la plantilla LTE. 

En el procés inicial de la configuració de la xarxa hem de fixar els paràmetres relatius als 

serveis disponibles, la mobilitat dels usuaris i les característiques dels terminals.  

Les diferents característiques dels serveis utilitzats a la xarxa LTE estan reunides en la 

següent taula: 

 High Speed 

Internet 

Mobile Internet 

Access 

Video 

Conferencing 
VoIP  

Type Data Data Voice Voice 

Priority 1 0 2 3 

Activity factor (DL) 1 1 0,5 0,6 

Activity factor (UL) 1 1 0,5 0,6 

Average requested 

throughput (DL) 
256 kbps 64 kbps 64 kbps 12,2 kbps 

Average requested 

throughput (UL) 
32 kbps 32 kbps 64 kbps 12,2 kbps 

Highest bearer (DL) 15 15 15 15 

Highest bearer (UL) 15 15 15 15 

Lowest bearer (DL) 4 4 4 4 

Lowest bearer (UL) 4 4 4 4 

Max throughput demand 

(DL) 
1024 kbps 128 kbps 64 kbps 12,2 kbps 

Max throughput demand 

(UL) 
128 kbps 64 kbps 64 kbps 12,2 kbps 

Min throughput demand 

(DL) 
0 kbps 64 kbps 64 kbps 12,2 kbps 

Min throughput demand 

(UL) 
0 kbps 32 kbps 64 kbps 12,2 kbps 

Scaling factor 95% 95 % 95 % 95% 

Offset 0 kbps 0 kbps 0 kbps 0 kbps 

Body loss 0 dB 0 dB 0 dB 3dB 
Taula 2: Paràmetres dels serveis de la xarxa. 

S'ha fixat l'altura del receptor a 1,5 metres i les antenes que utilitzen els mòbils s'han deixat 

per defecte. 

A continuació s'especifiquen les característiques dels terminals mòbils utilitzats: 

 Mobile Terminal MIMO Terminal 
Min power -40 dBm -40 dBm 

Max power 23 dBm 23 dBm 

Noise figure 8 dB 8 dB 

Losses 0 dB 0 dB 

LTE equipment Default UE 

Equipment 

Default UE 

Equipment 

UE category UE Category 5 UE Category 5 

Antenna model - - 

Diversity support None MIMO 
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MIMO Number of transmission antenna 

ports 
1 2 

MIMO Number of reception antenna ports 1 2 
Taula 3: Característiques dels terminals. 

Es va afegir un nou tipus de mobilitat, 120 km/h, per ser utilitzat en les autovies que 

travessen el municipi. Els altres tipus es van mantenir amb els valors definits per defecte en ATOLL 

per a totes les simulacions i prediccions. 

Ara anem a veure les característiques dels diferents tipus de mobilitat: 

Mobility Type Speed 

50 km/h 50 km/h 

90 km/h 90 km/h 

120 km/h 120 km/h 

Fixed 0 km/h 

Pedestrian 3 km/h 
Taula 4: Tipus de mobilitat d'usuaris. 

També es va crear un nou perfil d'usuari, Driver, el qual majoritàriament farà ús del servei 

de veu, però també de la descàrrega de dades (Mobile Internet Access). Els usuaris Driver són 

aquells que simulen als usuaris de telefonia mòbil en un cotxe i, per tant, tenen una mobilitat major 

a la resta d'usuaris.  

A banda del perfil d'usuari creat, es tenen dos tipus més d'usuaris proporcionats per ATOLL, 

que s'han deixat amb els seus paràmetres per defecte. Aquests són el Business User i l'Standard User. 

Aquestes són les seves configuracions: 

 Service Terminal Calls/hour Duration 

(sec.) 
UL 

Volume 

(KBytes) 

DL 

Volume 

(KBytes) 
Business 

User 
High Speed 

Internet 

MIMO 

Terminal 

0,05 - 2000 15000 

Video 

Conferencing 
MIMO 

Terminal 

0,01 600 - - 

VoIP Mobile 

Terminal 

0,2 240 - - 

Mobile 

Internet 

Access 

MIMO 

Terminal 

0,1 - 700 4500 

Driver Mobile 

Internet 

Access 

MIMO 

Terminal 

0,1 - 700 4500 

VoIP Mobile 

Terminal 

0,6 60 - - 

Standard 

User 
Mobile 

Internet 

Access 

MIMO 

Terminal 

0,1 - 700 4500 

VoIP Mobile 

Terminal 

0,2 240 - - 

Taula 5: Característiques dels perfils d'usuari de la xarxa LTE. 
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4.2. Computation Zone 

En ATOLL s'usa el concepte de Computation Zone per especificar la zona de treball, 

definida per l'usuari, on es realitzen els estudis de cobertura. A l'hora d'efectuar els càlculs, ATOLL, 

considera les estacions base, tant externes com internes a la zona de càlcul, sempre que aquestes 

afectin els resultats dins de la zona. D’aquesta manera s’aconsegueix reduir l'àrea de càlcul i, per 

tant, el temps de càlcul.  

Per al desenvolupament d'aquest projecte es va decidir representar una zona de treball molt 

semblant al municipi de Cervera. Per aconseguir-ho es va utilitzar un lloc web4 que proporciona la 

cartografia, per visualitzar a Google Earth, de qualsevol territori municipal d'Espanya. Modificant 

l’arxiu proporcionat per la web en qüestió es van obtenir les coordenades, en latitud i longitud, en 

un format que la Computation Zone del ATOLL pogués reconèixer.  

En la següent il·lustració es mostra l’elevació del terreny i la Computation Zone definida 

pel polígon de línia vermella: 

 

Il·lustració 4: Computation Zone. 

 

4.3. Creació dels mapes de trànsit i llindars d’ús dels portadors ràdio 

Una vegada definida la Computation Zone es va procedir a crear els mapes de trànsit de la 

zona. Aquest mapes defineixen la densitat d’usuaris presents i la distribució dels serveis, terminals 

mòbils i mobilitats.  

A partir de la informació disponible al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 

Cervera5 es van determinar els mapes de trànsit de tot el municipi. A Cervera hi ha empadronades 

unes 9000 persones aproximadament, tenint en compte que no tots els habitants són usuaris 

                                                
4 (Gastón, 2008)  

 
5 (POUM Cervera, 2015) 
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potencials, que hi ha usuaris amb més d’un dispositiu connectat a la xarxa, que passen dos autovies 

transitades i que hi ha petits municipis agregats, el nombre d’usuaris als que es preveu que s’ha de 

donar servei oscil·la entre els 9000 i 10000 en tot el municipi.  

La distribució de serveis, terminals i mobilitats bàsicament es basa en el centres urbans, les 

autovies, les zones agrícoles i el polígon industrial. Pel que fa a les diferents densitats d’usuaris, 

s’han considerat fixes en tots els usos del terreny excepte en els centres urbans, on hi ha gran 

variabilitat depenent de, per exemple, si ens trobem en una zona residencial o comercial de la capital 

o en un petit municipi agregat. La imatge inferior mostra els mapes de trànsit de la zona d'estudi: 

 

Il·lustració 5: Mapes de trànsit definits. 

En aquest mapa podem comprovar la diferència d'entorns en els que treballem. La diferència 

de color resideix en el canvi de densitats, és a dir, de nombre d’usuaris per kilòmetre quadrat. 

A continuació una taula on es mostren les distribucions de serveis, terminals i mobilitats per 

cada tipus d’ús del terreny: 

 Autovies Polígon 

Industrial 

Centres 

urbans 

Zona 

agrícola 

Services (%) High Speed 

Internet 

5 18 30 28 

Mobile Internet 

Access 

15 30 40 30 

Video 

Conferencing 

0 2 2 2 

VoIP 80 50 28 40 

Terminals 

(%) 

MIMO Terminal 60 60 60 60 

Mobile Terminal 40 40 40 40 

50 km/h 0 20 20 5 
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Mobilities 

(%) 

90 km/h 10 0 0 40 

120 km/h 90 0 0 5 

Fixed 0 30 40 30 

Pedestrian 0 50 40 20 
Taula 6: Característiques dels mapes de trànsit. 

Per tal d’usar els recursos del sistema es defineixen una sèrie de portadors ràdio (Radio 

Bearers). 

En la següent taula es poden apreciar les diferents característiques dels Radio Bearers de la 

xarxa. Es comprova que està definit des del Bearer 1, que és el de menor qualitat, al Bearer 15, que 

ofereix la màxima eficiència que es pot aconseguir. Observant les columnes de Channel Coding 

Rate o Bearer Efficiency es comprova que a mesura que es puja el nivell del Bearer assignat 

s'augmenta l'eficiència a nivell de bit transmès. 

Radio Bearer 

Index 
Name Modulation Channel coding 

rate 
Bearer 

efficiency 

(bits/symbol) 
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 16 QAM 1/3 16 QAM 0,369141 1,4766 
8 16 QAM 1/2 16 QAM 0,478516 1,9141 
9 16 QAM 3/5 16 QAM 0,601563 2,4063 
10 64 QAM 1/2 64 QAM 0,455078 2,7305 
11 64 QAM 1/2 64 QAM 0,553711 3,3223 
12 64 QAM 3/5 64 QAM 0,650391 3,9023 
13 64 QAM 3/4 64 QAM 0,753906 4,5234 
14 64 QAM 5/6 64 QAM 0,852539 5,1152 
15 64 QAM 11/12 64 QAM 0,925781 5,5547 

Taula 7: Característiques dels Radio Bearers. 

L’ús d’un o un altre Radio Bearer depèn de la relació portadora-soroll més interferents 

(C/(I+N)) que s’observa en la posició que es troba el terminal. Com més gran sigui aquesta relació, 

més alt podrà ser el número de radio bearer usat. A la següent imatge es mostren els Bearers 

Selection Thresholds, definits en base a unes pràctiques desenvolupades pel GRCM, utilitzats per a 

totes les simulacions i prediccions. 
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Il·lustració 6: Bearers Selection Thresholds per a totes les mobilitats de la xarxa LTE. 

 

4.4. Emplaçament de les estacions base 

Per a decidir la ubicació de les estacions base es va pretendre fer servir els mateixos 

emplaçaments que fan servir les tecnologies d'accés mòbil anteriors. Però, com que no es va poder 

aconseguir la posició exacta d’aquestes estacions, aquesta hipòtesi va ser modificada de la manera 

següent: dins dels centres urbans les antenes s’ubicarien en els edificis més alts per afavorir la 

propagació de la senyal i, en canvi, en les zones agrícoles s’intentarien emplaçar, dins del possible, 

on hi hagués algun tipus d’edificació per facilitar-ne la seva instal·lació. 

A més, també es van ubicar estacions base fora de la Computation Zone per veure el seu 

efecte dins de la zona de càlcul i, així, simular les condicions de cobertura més realistes possibles. 

El desplegament de la xarxa en l'àrea d'estudi decidida és el següent: 
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Il·lustració 7: Ubicació de les estacions base a tot el municipi i al centre de Cervera. 

Per comprovar que el desplegament de la xarxa fos l’adequat es va realitzar un estudi de 

cobertura per nivell de senyal del tipus Coverage by Signal Level per una sensibilitat igual a ─110 

dBm. Aquest tipus de prediccions mostra la potència que hi ha a cada píxel del mapa, sense tenir en 

compte a quin transmissor pertany aquesta potència. Per tant, és una predicció idònia per a 

visualitzar si hi ha zones del mapa que no tenen senyal o aquesta és insuficient. En el cas que hi hagi 

píxels amb un color diferent dels inclosos en la llegenda vol dir que en aquest punt no tindrem 

cobertura. El resultat de la predicció es mostra a la següent imatge: 
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Il·lustració 8: Resultat de la predicció Coverage by Signal Level municipal i al centre de la ciutat. 

Com es pot observar les estacions base desplegades cobreixen la major part de la zona 

d'interès amb nivells de senyal per sobre de la sensibilitat definida, exceptuant alguns marges, amb 

uns desnivells força acusats, de les zones agrícoles. Com que la sensibilitat mínima dels terminals 

LTE és inferior als -110 dBm definits i en aquestes zones és difícil que hi hagi usuaris potencials, 

es va decidir procedir a la fase d'optimització de la xarxa. 
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4.5. Optimització de la xarxa LTE 

En aquest apartat es mostra com s’optimitza la xarxa mitjançant la modificació de diversos 

paràmetres. Aquest procés d'optimització es fa en base a determinar els veïns de cada cel·la, 

l'assignació de freqüències i l'assignació d'identificadors de cel·la (Physical Cell IDs). Finalment es 

calcula, mitjançant ACP, la configuració de xarxa òptima en termes de cobertura i de qualitat. 

 

4.5.1. Assignació de veïns 

Els veïns són els transmissors o estacions base que les seves àrees de cobertura es solapen 

amb l'àrea de cobertura d'una estació base de referència. Aquests poden ser assignats de forma 

manual o automàtica, aquesta última definint uns criteris al software. Els veïns es fan servir per a 

càlculs d'assignació de freqüències i per a càlculs d'assignació de recursos a usuaris, és a dir, a quines 

cel·les es poden connectar durant la simulació. 

Es va realitzar una assignació automàtica de veïns establint un nombre màxim de 16 veïns 

per la mateixa tecnologia (Intra-technology) amb una distància màxima entre veïns de 4000 m. Es 

va imposar que l'algoritme realitzés els càlculs considerant shadowing per a una probabilitat de 

cobertura del 85%, un marge d'histèresi (RSRP Margin) de 5 dB entre la zona de cobertura de la 

cel·la servidora i les cel·les veïnes i un percentatge del 10% de solapament (% Min Covered Area) 

entre les cel·les servidora i veïna per ser considerades veïnes. 

 

4.5.2. Planificació de freqüències 

Amb l'objectiu de reduir la interferència Inter-cel·lular de la xarxa, l'eina d'assignació 

automàtica de freqüències (Automatic Frequency Planning, AFP) té en compte matrius 

d'interferència, distàncies de reutilització i la llista de veïns de cada cel·la per determinar la 

planificació de freqüències. Aquesta distribució de freqüències es fa sobre les portadores de la banda. 

La banda que s'usa en aquest projecte és la 1, com ja s'ha esmentat, i té un ample de banda total de 

60 MHz pel que, amb una canalització de 10 MHz, es tenen 6 canals o portadores, les quals 

s'assignarien als transmissors. 

Es va realitzar una planificació automàtica de freqüències tenint en compte l'assignació dels 

veïns realitzada prèviament. 

 

4.5.3. Planificació del Physical Cell ID 

El Physical Cell ID és un nombre enter que varia entre 0 i 503, la seva funció és que el 

terminal mòbil sàpiga identificar cada cel·la. 

Es va realitzar una assignació automàtica per a cada cel·la tenint en compte els veïns definits 

en el punt anterior i permetent assignar IDs dins de tot el domini. Es va establir com a restricció 

forçar que totes les cel·les d'un mateix Site obtinguessin el mateix SSS ID per facilitar la cerca als 

terminals. 
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4.5.4. Optimització dels paràmetres de la xarxa utilitzant ACP  

L'eina Automatic Cell Planning (ACP) de ATOLL permet calcular automàticament la 

configuració òptima en termes de cobertura de la xarxa i de qualitat. 

Amb l'objectiu d'optimitzar la xarxa proposada, es va fer ús d'aquesta eina. Perquè l'usuari 

visualitzi com generar aquestes millores, ATOLL proporciona una taula amb les modificacions a 

realitzar sobre els transmissors. Aquestes modificacions estan marcades en verd sobre la taula.  

La següent imatge mostra algunes modificacions proposades per aconseguir aquesta millora. 

 

Il·lustració 9: Modificacions proposades per millorar la cobertura de la xarxa LTE. 

No es van observar variacions significatives degut a que la xarxa ja gaudia d'una bona 

cobertura, excepte en el centre de Cervera, on el guany va ser especialment notori després de les 

modificacions, tal i com es pot observar en la següent imatge: 

 

Il·lustració 10: Resultat de la predicció LTE RS CIRN Variation al centre de Cervera. 
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5. Anàlisis 

En aquest capítol es mostren tots els estudis realitzats sobre la xarxa LTE a ATOLL amb 

l'objectiu d'analitzar l'impacte de les diferents estratègies de Packet Scheduling així com de les 

tècniques de diversitat disponibles.  

 

5.1. Comparació de les estratègies de Packet Scheduling 

Les quatre estratègies de scheduling que té per defecte ATOLL són: Round Robin, 

Proportional Fair, Proportional Demand i Max C/I. Les diferències entre els diferents schedulers es 

poden trobar a l'annex 1 del projecte. 

Les prediccions realitzades en aquest punt es van fer amb l'objectiu de comparar les diferents 

estratègies de Packet Scheduling, mitjançant prediccions del tipus Coverage by Throughput DL i 

UL, tenint en compte l’optimització de la xarxa feta prèviament: assignació de veïns, planificació 

de freqüències, assignació dels Physical Cell IDs i l’optimització de paràmetres utilitzant ACP. Les 

condicions de càrrega (Load Conditions) emprades per als càlculs de les prediccions van ser preses 

dels resultats de simulacions que es van realitzar prèviament, de manera que es van tenir en compte 

els mapes de trànsit amb les seves densitats, els perfils d'usuaris i tots els paràmetres de la xarxa 

establerts en la planificació de la xarxa LTE. 

Es van realitzar 4 grups de simulacions (una per a cada estratègia de Packet Scheduling) 

amb els següents paràmetres: 

- Max Traffic Load DL: 100 % 

- Max Traffic Load UL: 100 %  

- Generator initialisation: 1  

- Number of simulations: 10 

- Global Scaling Factor: 1 

Un cop obtinguts els resultats de les simulacions es van realitzar 8 prediccions del tipus 

Coverage by Throughput (una per a cada scheduler en el DL i en el UL) amb les següents propietats: 

- Resolution: 20 m 

- Load Conditions: (segons cada cas es va seleccionar una de les 4 simulacions realitzades 

prèviament) 

- Terminal: Mobile terminal 

- Service: Mobile Internet Access 

- Mobility: Pedestrian 

- Layer: Best 

- Shadowing taken into account: Cell edge coverage probability 85% 

- Display Field: Peak RLC Channel Throughput (kbps) 

Per a l'anàlisi dels resultats, cal tenir en compte que el Peak RLC Channel Throughput s'ha 

d'interpretar com el màxim throughput que podria obtenir un usuari si se li assignessin tots els 

recursos disponibles. La diferència entre un usuari i un altre està associada al diferent Radio Bearer 

que es pot escollir en cada posició depenent de les condicions de C/(I+N). 

En les següents gràfiques es mostren els resultats de les corbes Inverse CDF per les 

prediccions en el DL i UL respectivament. La Inverse CDF és la funció de distribució acumulada 
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inversa (o funció quantil) que s’utilitza en aplicacions estadístiques i mètodes de Monte Carlo. El 

que ens diuen aquest tipus de corbes és la probabilitat d’obtenir un valor inferior al de l’eix 

d'abscisses que estem observant. Per entendre-ho millor ens fixarem en la gràfica que hi ha a 

continuació, en el scheduler Max C/I. Per un valor de 42 Mbps tenim una probabilitat del 100%, és 

a dir, que amb total seguretat el throughput que obtindrem serà menor que 42 Mbps. 

S'observa que les estratègies RR, PD i Max C/I obtenen pràcticament els mateixos resultats 

en els dos enllaços i la única estratègia que posseeix un comportament diferent és PF, essent molt 

millor que les altres tres. 

 

Il·lustració 11: Comparació d'estratègies de Packet Scheduling pels resultats de Coverage by Throughput DL. 

 

Il·lustració 12: Comparació d'estratègies de Packet Scheduling pels resultats de Coverage by Throughput UL 
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Les següents il·lustracions mostren els resultats de cobertura per throughput corresponents 

a les estratègies RR i PF en el DL i l'UL respectivament. Les cobertures de les estratègies PD i Max 

C/I són quasi idèntiques a les de l'estratègia RR, tal com s'ha comentat prèviament. S'observa en 

cada cas que el UL obté millors throughputs respecte al DL i que el PF cobreix més àrea que el RR. 

 

Il·lustració 13: Coverage by Throughput DL per RR (esquerra) i PF (dreta). 
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Il·lustració 14: Coverage by Throughput UL per RR (esquerra) i PF (dreta). 

En vista que els resultats de les prediccions són exactes per RR, PD i Max C/I, es va decidir 

analitzar en detall els resultats de les simulacions. La següent taula conté les estadístiques de les 

quatre simulacions per la xarxa LTE en els dos enllaços. Cal tenir present que per a cada grup de 

simulacions es van realitzar deu simulacions i les dades presentades són la mitjana del grup complet 

de simulacions. 

 Proportional 

Fair 

Round Robin Proportional 

Demand 

Max C/I 

 Demand Results Demand Results Demand Results Demand Results 

Users 9603,7 9542,9 9612,7 9550,6 9645,7 9590,8 9618,1 9560,6 

Active DL 1314,3 1302,9 1312,9 1302 1319 1310,1 1314,4 1303,3 

Active UL 1299 1288,1 1313,3 1302,4 1313,9 1303,1 1313,9 1303,5 

Active 

DL+UL 

6118,1 6088,3 6113,7 6081 6133,5 6104,7 6093,2 6063,7 

Inactive 872,3 863,6 872,8 865,2 879,3 872,9 896,6 890,1 

No 

Coverage 

- 1 - 1,6 - 1 - 1,1 

No Service - 59,8 - 60,5 - 53,9 - 56,4 

Scheduler 

Satur.  
- 0 - 0 - 0 - 0 

Resource 

Satur. 
- 0 - 0 - 0 - 0 

Max 

Through. 

Demand 

(DL) 

2093,2 

Mbps 

- 2118 

Mbps 

- 2109,3 

Mbps 

- 2104,7 

Mbps 

- 
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Max 

Through. 

Demand 

(UL) 

417,1 

Mbps 

- 419,7 

Mbps 

- 418,5 

Mbps 

- 416,8 

Mbps 

- 

Effective 

RLC Cum. 

Through. 

(DL) 

- 1525,5 

Mbps 

- 1498,5 

Mbps 

- 1535,9 

Mbps 

- 1543,6 

Mbps 

Effective 

RLC Cum. 

Through. 

(UL) 

- 251,4 

Mbps 

- 244,9 

Mbps 

- 258,3 

Mbps 

- 255,9 

Mbps 

Taula 8: Estadístiques de les simulacions realitzades per diferents schedulers. 

És interessant apreciar a l’anterior taula que per a cada un dels grups de simulacions la 

demanda de trànsit per downlink és molt més gran que per uplink. La raó és evident, ja que amb els 

actuals smartphones l'usuari tendeix a navegar per internet per descarregar informació des del mòbil 

i això implica molt més trànsit de downlink que de uplink. 

Per a les quatre simulacions hi ha el mateix nombre relatiu d'usuaris rebutjats (0,6%), que 

són expulsats per les mateixes causes però cap d'ells a causa de "Resource Saturation", és a dir, que 

tots els usuaris simulats aconsegueixen almenys el mínim throughput demandat.  

Revisant les dades per cel·les s'obté que pels diferents schedulers el Traffic Load en 

downlink és menor del 90% en el 98,25% (224) de les cel·les per PF, en el 96,93% (221) de les 

cel·les per PD i en el 97,37% (222) de les cel·les per RR i Max C/I. Això vol dir que hi ha un marge 

suficient per satisfer les demandes de Max Throughput dels usuaris sense que s'esgotin els recursos 

de la cel·la, aconseguint d'aquesta manera el Max Throughput Demand. D'altra banda, en el UL 

s'aconsegueix que la totalitat de les cel·les tinguin un Traffic Load per sota del 35% per a les quatre 

estratègies, motiu pel qual la cobertura i la capacitat del sistema es troben limitades per l'enllaç 

descendent. 

Cal esmentar que el fet que cap usuari sigui rebutjat a causa de "Scheduler Saturation" es 

deu a que no es va fixar cap límit de Max Number of Users a la taula de cel·les, amb la qual cosa en 

cada simulació el scheduler en qüestió selecciona tots els usuaris generats per realitzar la repartició 

dels recursos. 

 

5.2. Anàlisi de la cobertura aplicant tècniques MIMO 

En aquest apartat i després de comparar les estratègies de Packet Scheduling, es vol 

considerar, de forma breu, l'impacte que suposaria introduir tècniques MIMO a la xarxa. És a dir, 

en les configuracions que veurem més endavant s'ha considerat la següent estratègia: aplicar 

tècniques MIMO (Diversitat, SU-MIMO, MU-MIMO i una combinació de totes) per als schedulers 

RR i PF, perquè, com hem vist, les estratègies PD i Max C/I en aquetes condicions es comporten 

igual que RR. Per a cada configuració descrita es van realitzar un grup de simulacions amb els 

mateixos paràmetres que a l’apartat anterior. Amb les dades obtingudes de la mitjana de les 

simulacions es van efectuar les prediccions corresponents amb les següents propietats: 

- Resolution: 20 m 

- Load Conditions: (segons cada cas es va seleccionar una de les simulacions realitzades 

prèviament) 

- Terminal: MIMO terminal 
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- Service: High Speed Internet 

- Mobility: Pedestrian 

- Layer: Best 

- Shadowing taken into account: Cell edge coverage probability 85% 

- Display Field: Peak RLC Channel Throughput (kbps) 

Cal esmentar que es van incloure a les estacions base 4 antenes tant en transmissió com en 

recepció i es van utilitzar únicament els usuaris de terminals MIMO ja que disposen de 2 antenes 

transmissores i 2 de receptores, com s’ha comentat anteriorment.  

Es va realitzar l'estudi considerant dos casos diferents, en el primer s’utilitzava el scheduler RR i en 

el segon PF. El tipus de predicció que es va realitzar és el mateix que a l’apartat anterior, que depèn 

exclusivament del tràfic de dades, és a dir Coverage by Throughput tant en DL com en UL. 

En les següents gràfiques es mostren els resultats de les corbes Inverse CDF per les 

prediccions usant l’estratègia de Packet Scheduling RR en el DL i UL respectivament.  

 

Il·lustració 15: Comparació de tècniques MIMO amb scheduler RR pels resultats de Coverage by Throughput DL. 
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Il·lustració 16: Comparació de tècniques MIMO amb scheduler RR pels resultats de Coverage by Throughput UL. 

Observant l’enllaç de baixada podem veure que la tècnica que obté millor resultats en quan 

a cobertura és la de diversitat, juntament amb la combinació de totes, ja que a velocitats del 

throughput no molt elevades predomina la primera. Això es degut a que la tècnica de diversitat el 

que fa és enviar la mateixa informació per diversos camins diferents, el que provoca que en la 

recepció, si en lloc d'utilitzar un antena, s'utilitzen diverses, el sistema arriba a transmetre 

correctament la informació pel multicamí , augmentat la zona de cobertura. Però, com es pot veure, 

no augmenta mai la velocitat màxima del throughput, que inclús resulta inferior respecte al cas 1x1 

o SISO (Single Input, Single Output). 

Abans d’analitzar el comportament del SU-MIMO i MU-MIMO s’explicarà en que 

consisteix cadascuna d’elles. En el cas de la tècnica SU-MIMO, s’utilitza més d'una antena en 

transmissió per enviar diferents senyals. El receptor al seu torn pot emprar més d'una antena per 

rebre les diferents senyals. Amb això s'aconsegueix augmentar la capacitat del canal per a unes bones 

condicions de C/(I+N). Pel que fa a la tècnica MU-MIMO, pot ser utilitzada en el uplink en aquelles 

cel·les que tenen més d'una antena receptora. Consisteix en multiplexar a dos usuaris que presentin 

bones condicions de canal en un mateix recurs en el domini freqüència-temps. Aquesta tècnica 

proporciona un increment considerable en les capacitats de les cel·les en el uplink i pot ser emprada 

amb només una antena transmissora en els terminals dels usuaris. 

Tot i les diferencies en el mode de funcionament, ja que una pot servir simultàniament a 

més d’un dispositiu i l’altra ho ha de fer individualment, els resultats d'aplicar la tècnica SU-MIMO 

(SU) són molt parells amb la tècnica de MU-MIMO (MU), tant per DL com per UL. El nivell de 

cobertura disminueix respecte al cas SISO en el DL i es manté en el UL. També, com era d’esperar, 

augmenta el throughput màxim en els llocs propers a les antenes.  

Les similituds dels resultats de la combinació de tècniques amb els resultats de la diversitat 

i les SU/MU són a causa de la commutació de les tècniques en funció de l'estat de la relació senyal 

a soroll del canal. Si el canal té una C/(I+N) bona, la tècnica utilitzada és SU, mentre que si el canal 

té una relació C/(I+N) dolenta es farà servir la diversitat.  

Per al cas de l’uplink podem apreciar a la gràfica que no que hi ha una gran diferència a 

l'hora d'obtenir un cert nivell de cobertura perquè a la xarxa, en general, hi ha una relació senyal a 
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soroll molt bona per a totes les cel·les. Les diferents tècniques obtenen quasi el mateix resultat a 

nivell de cobertura, no tant així en les tècniques de SU i MU, que com ja s'ha esmentat una de les 

seves propietats és la d'augmentar la capacitat. 

Si realitzem les mateixes prediccions però aplicant l’estratègia de Packet Scheduling PF 

obtenim els següents resultats: 

 

Il·lustració 17: Comparació de tècniques MIMO amb scheduler PF pels resultats de Coverage by Throughput DL. 

 

Il·lustració 18: Comparació de tècniques MIMO amb scheduler PF pels resultats de Coverage by Throughput UL. 

Com es pot observar la tècnica de diversitat segueix sent la que millors resultats de cobertura 

ofereix. Tot i això es fa més evident la disminució del throughput màxim respecte a utilitzar SISO. 

De forma general s’extreuen les mateixes conclusions que en el cas de RR tot i que en aquest les 
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velocitats són superiors com a conseqüència d’utilitzar el scheduler PF que, com ja s’ha vist 

anteriorment, proporciona millors taxes de transferència.  

Per acabar, a continuació es mostren els resultats de les prediccions de cobertura per 

throughput corresponents a les estratègies RR i PF, en el DL i l'UL respectivament, per a la 

combinació de tècniques MIMO, que és el que millors resultats ofereix: 

 

Il·lustració 19: Resultats per Combinació MIMO de Coverage by Throughput DL per RR (esquerra) i PF (dreta). 
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Il·lustració 20: Resultats per Combinació MIMO de Coverage by Throughput UL per RR (esquerra) i PF (dreta). 
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6. Conclusions i línies futures 

La primera tasca que requereix un operador de telefonia per instal·lar una xarxa nova és la 

de realitzar un pla nominal. Aquest ha estat l'objectiu d'aquest projecte. Mitjançant l'ús de l'eina 

professional ATOLL es va simular el disseny d'una xarxa i estudiar l'impacte que suposaria instal·lar 

un sistema de quarta generació (4G) en el municipi de Cervera. Ha estat basat en una fase de 

desplegament de la xarxa i configuració dels seus paràmetres, una segona fase de comprovació i 

optimització del rendiment i una tercera fase de comparació entre les estratègies de Packet 

Scheduling i les diferents tècniques MIMO esmentades anteriorment. 

En la primera fase es van configurar els paràmetres de radiofreqüència i els de la xarxa, com 

els serveis a utilitzar, els usuaris, els Ràdio Bearers disponibles, etc, per posteriorment crear els 

mapes de trànsit que s’utilitzarien per analitzar el correcte funcionament de la xarxa. Un cop 

elaborats els mapes de trànsit es va procedir a ubicar les estacions base amb l'objectiu de donar 

cobertura a tota la zona d'estudi amb el menor nombre de transmissors possible. 

En la segona fase, un cop realitzat el desplegament de la xarxa, es va realitzar un estudi de 

cobertura (Coverage by Signal Level) per a visualitzar si totes les zones rebien un nivell de potència 

acceptable o no. Es va observar que hi havien unes zones concretes on no hi havia presència de 

senyal o que aquest era escàs. Aquest fet estava relacionat amb l'orografia del terreny, és a dir, en 

llocs amb desnivells pronunciats que impedien la correcta propagació del senyal radioelèctric, fent 

així una funció d'obstacle. Tot i això, com que les zones amb poca cobertura eren molt escasses i el 

nivell de sensibilitat mínim establert era força optimista es va procedir a l’optimització de la xarxa. 

Es va fer ús de les assignacions automàtiques de veïns, freqüències i Physical Cell ID, juntament 

amb ACP, per minimitzar així l'efecte de les interferències i millorar la propagació del senyal 

radioelèctric. Es va comprovar la millora d’utilitzar ACP però no es va obtenir una millora apreciable, 

excepte en el centre de la ciutat. 

En la tercera i última fase es van realitzar prediccions del tipus Coverage by Throughput per 

poder comparar tant el rendiment dels diferents schedulers com de les tècniques MIMO. Per dur a 

terme aquestes prediccions va ser necessari realitzar grups de simulacions que intentessin 

representar el comportament de la xarxa en un moment donat. Per poder contrastar de forma senzilla 

es va fer ús de les corbes Inverse CDF, esmentades anteriorment. 

Dels resultats obtinguts es va poder concloure que amb l'estratègia PF s'obtenia el major 

throughput de la xarxa gràcies al guany de diversitat multiusuari (MUG). Tot i que, en teoria, 

l'estratègia Max C/I es caracteritza per tenir aquest objectiu, es va comprovar que aquesta tenia un 

rendiment molt semblant a les estratègies de RR i PD.  

Posteriorment, es va realitzar el mateix estudi comparant diferents tècniques MIMO. Es va 

comprovar quin efecte tenia aplicar tècniques MIMO amb el scheduler RR per després comprovar 

si l’efecte era similar usant PF. S’ha de tenir en compte que segons la tècnica MIMO utilitzada els 

objectius són diferents. En el cas d'escollir Diversitat, es busca donar un major nivell de cobertura, 

no com SU o MU, que el que es busca és augmentar la velocitat de l'enllaç. Usant les dos estratègies 

de Packet Scheduling diferents el comportament de les tècniques va ser semblant, augmentant el 

throughput en el cas de PF respecte RR. Com era d’esperar, utilitzant Diversitat s'augmenta la 

cobertura, donant un millor servei global als usuaris de la cel·la, en canvi, si s'utilitza SU o MU 

s'augmenta la velocitat d'aquells que presenten millor relació senyal a soroll, que seran els que 

estiguin més a prop de les antenes. La millor opció es la combinació de les tècniques, ja que així 
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garantim un throughput més que suficient per la majoria d’usuaris i aquells que tenen unes bones 

condicions de C/(I+N) poden tenir unes velocitats més elevades. 

Un cop s'han considerat les conclusions, els aspectes que es podrien millorar en posteriors 

projectes podrien ser els següents. En primer lloc, es recomana realitzar futures investigacions que 

abastin els temes de coordinació d'interferència intercel·lular (ICIC) i control de potència fraccional 

(Fractional Power Control). També es podria realitzar un pla nominal considerant l'evolució 

temporal dels terminals ja que les simulacions són només en un instant determinat, sense considerar 

l'escala temporal, podria ser útil veure si en el transcurs d'una descàrrega de dades o d'una trucada, 

el volum de trànsit podria provocar la desconnexió, per exemple. Una altra de les possibles línies 

futures d'investigació seria realitzar l'estudi aprofitant la canalització variable segons el trànsit del 

que disposa el sistema LTE. En aquest projecte s'ha considerat un ample de banda de 10 MHz, podria 

ser una possibilitat veure què passaria amb els diferents usuaris si tinguessin una canalització variant 

(5, 10, 20 MHz). Finalment, seria interessant també aprofitar les eines de ATOLL per realitzar 

projectes que combinin múltiples tecnologies d'accés ràdio. 
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