
  
Abstract — A demanda crescente por maior capacidade do 

trafego de dados, o crescimento escalonar do número de usuários, 
os avanços tecnológicos e novos serviços impulsionam os avanços 
dos sistemas moveis de comunicação e a assim foi compelido o 
desenvolvimento do sistema 5G (IMT-2020). Este artigo expõem 
parte das características mínimas de funcionamento do novo 
padrão. Está características podem ser vista com a garantia do 
QoE, mantem um grande trafego de dados e possibilitando os 
novos serviços. São abordados neste artigo a relação de pico para 
a transferência de dados, QoE propriamente dito, a eficiência 
energética, a capacidade de trafego e a mobilidade do sistema. 

  
Index Terms— IMT-2020, eMBB, Downlink, Uplink 

I. INTRODUCÃO 
OM o aumento da demanda da taxa de dados, qualidade de 
serviço em ambientes internos e externos e levando em 

conta ainda os novos tipos de trafego e conexões que são 
esperado com o avanço do IOT (Internet of The Things), faz-se 
necessário uma qualidade de serviço de rede móvel maior e 
melhor além de uma maior taxa de transmissão de dados. 
 

O avanço das redes moveis deve atender alguns parâmetros 
básicos tais como o aumento da taxa de transmissão, os desafios 
de interoperabilidade entre padrões e dispositivos com uma 
baixa latência, alta confiabilidade e a segurança da informação, 
visando o a economia energética do aparelho. 
 

Na Recomendação UIT-R M.2083, onde se espera que o 
IMT-2020 possua recursos melhores e mais aprimorados do que 
a Recomendação UIT-R M.1645 descreve, sendo estas as novas 
capacidades da tecnologia futura do IMT. Sendo o IMT-2020 
possui várias perspectivas como a de fabricantes, usuários e 
operadoras portanto é necessário que a tecnologia IMT-2020 
possa ser aplicadas em uma variedade de cenários de 
implantação e podem suportar uma variedade de ambientes, 
recursos de serviço e opções de tecnologia 

 

II. CARACTERÍSTICAS IMT-2020 
A descrição das treze características de performance mínima 

do IMT-2020 estão descritas no documento preliminar do ITU 
(5/40-E), aqui se seguem um breve resumo das características 
mais importantes ao ponto de vista do usuário. 

 
____________________________________________________________

P. Bacega, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brasil, 
pbacega@gmail.com.  
Y. Iano, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brasil, 
yuzo@decom.fee.unicamp.br. 

 

A. Relação de Pico de Dados 
A taxa de dados máximos (Relação de Pico de dados) é a taxa 

de dados máxima em condições ideais, dado em bit / s, 
Considerando condições livres de erros para a estação móvel, 
quando excluímos recursos de rádio que são usados para 
sincronização de camada física, sinais de referência ou pilotos, 
bandas de guarda e tempos de guarda. 

 
Rp = W × SEp         (1) 

 

W = O canal da banda 
SEp= O pico de eficiência espectral do canal 
Rp= Ralação de pico de dados. 
 
O requisito é definido para fins de avaliação no cenário de 

uso do eMBB. 
Sendo esperado a taxa máxima de dados como: 

• Download 20 Gbit/s 
• Uplink 10 Gbit/s 

Obs: valores em taxa máxima. 
 

B. Eficiência Espectral de Pico 
Definimos a eficiência espectral com a máxima relação de 
dados sobre um canal de banda sobre condições normais. 
Sendo a taxa máxima de dados a taxa de dados recebida sem 
erros para apenas uma única estação. 
Em um senário eMBB os requerimentos mínimos da eficiência 
máxima espectral é: 

• Downlink de da eficiência máxima espectral é 30 
bit/s/Hz 

• Uplink da eficiência máxima espectral é 15 bit/s/Hz 
 

C. Experiência do Usuário para a relação de dados. 
 

A experiência do usuário é definida por 5% da função de 
distribuição cumulativa (CDF) da taxa de transferência do 
usuário. É definida durante o tempo ativo, a taxa de usuário 
é definido como o número de bits recebidos corretamente, 
sendo este o número de bits dos dados de serviço (SDUs) 
entregues na terceira camada durante um determinado 
período de tempo. 
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   Ruser = W × SEuser       (2) 

 
W = O canal da banda 
SEuser = 5% do uso da eficiência espectral 
Ruser = Raleção da experiência do usuário. 
 
Em um cenário de teste eMBB, possui o valor target para 

experiência de usuário de: 
 

• Downlink de 100Mbit/s 
• Uplink de 50 Mbit/s 

 

D. Capacidade de trafego da Área. 
Sendo o trafego total do throughput de uma determinada 

área geográfica mensurado em Mbit/s/m2. O throughput nada 
mais é que o número de bits contidos no SDUs entregues na 
terceira camada (layer 3) em um determinado período de 
tempo. Temos que TRxP é o ponto de transmissão e recepção 
e densidade do TRxP é ρ, definido por TRxP/m2. 

 
Carea = ρ × W × SEavg           (3) 
 

W = O canal da banda 
ρ = TRxP/m2. 
SEavg = Range de eficiência espectral 
Carea = Capacidade de trafego da área. 

 

E. Latência do Plano do Usuário. 
 A latência do plano do usuário é definida com o tempo, em 

ms, que o destino recebe um pacote enviado pela fonte via 
rede de rádio. Sendo definido com o tempo em sentido único, 
necessário para entregar com êxito um pacote de camada de 
aplicação / mensagem da camada de protocolo de rádio 2/3 
ponto de entrada SDU para a camada de protocolo de rádio 2/3 
SDU ponto de saída da interface de rádio em uplink ou 
downlink na rede em determinado serviço considerando que a 
estação móvel está em estado ativo.  

O plano de latência do usuário é usado como definição para 
fins de avaliação nos cenários de uso de eMBB e URLLC. 
Sendo os requisitos mínimos para a latência do plano do 
usuário são 

• 4 ms para eMBB 
• 1 ms para URLLC  
 

F. Latência do Plano de Controle. 
A latência do plano de controle refere-se ao tempo de 

transição de um estado inativo ao início da transferência 
contínua de dados, estado ativo. Sendo que a latência do plano 
de controle é usado para a avaliação nos cenários de uso de 
eMBB e URLLC.  

O requisito mínimo para a latência do plano de controle é de 
20 ms, porém as operadoras e fabricantes deveram considerar 
a latência do plano de controle inferior à 10 ms. 

 

G. Eficiência Energética. 
 A eficiência energética da rede é a capacidade de um RIT / 
SRIT (Radio interface technology/ Set of radio interface 
technologies), ou seja a tecnologia de interface de rádio pelo 
conjunto de tecnologias de interfaces de rádio, para diminuir 
ao mínimo o consumo de energia da rede de acesso de rádio 
em relação à capacidade de tráfego fornecida. Sendo que a 
eficiência energética do dispositivo é definida pela a 
capacidade do RIT / SRIT para minimizar a energia 
consumida pelo modem do dispositivo levando-se em conta as 
características do tráfego. 

Podem ser relacionados a eficiência energética da rede e a 
eficiência energética do dispositivo com o suporte para os dois 
aspectos: 

 
• Transmissão eficiente de dados em um caso 

carregado; 
• Baixo consumo de energia quando não há dados. 

 
A eficiência média espectral demonstra a transmissão 

eficiente de dados em um caso carregado. O consumo baixo de 
energia, quando não há dados, pode ser estimado pela 
desativação do rádio ou “hibernação”.  
A proporção de “hibernação” é definido quando o tempo que a 
rede está desocupada ou o tempo inativo do dispositivo e um 
tempo determinado, que corresponde ao ciclo de sinalização 
de controle para rede ou o ciclo de recepção descontinua para 
o dispositivo, sendo que o período de tempo contínuo sem 
transmissão (para rede e dispositivo) e recepção (para o 
dispositivo) deve ser suficientemente longo. Os parâmetros 
aqui definidos são para a avaliação no cenário de uso do 
eMBB. 

O RIT / SRIT deverá suportar uma relação de hibernação 
rápida e de longa duração. 

 

H. Mobilidade. 
A mobilidade é a velocidade máxima (em km / h), da estação 

móvel na qual uma QoS definida pode ser alcançada, ou seja a 
máxima velocidade onde é mantido uma qualidade de serviço 
aceitável. 

São definidas as seguintes classes de mobilidade: 
• Estacionário: 0 km / h 
• Pedestre: 0 km / h a 10 km / h 
• Veículo: 10 km / h a 120 km / h 
• Veículo de alta velocidade: 120 km/h a 500 km/h 

 
A Tabela 1 define as classes de mobilidade que devem ser 

suportadas nos respectivos ambientes de teste 
 

Tabela1 
Classes de Mobilidade 

 Teste em eMBB 

Indoor Hotspot  Urbano Denso  Rural  

Classe de 
Mobilidade  
Suportada 

Estacionário, 
Pedestre 

Estacionário, 
Pedestre, 

Veículos (até 
30 km/h) 

Pedestre, Veículos, 
Veículos em alta 

velocidade  
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Supondo que o usuário está se movendo na velocidade 

máxima nessa classe de mobilidade em cada um dos ambientes 
de teste, classes essas que são limitadas pela taxas de dados do 
link do canal de tráfego normalizadas por largura de banda 
(Bit/s/Hz), conforme mostrado na Tabela 2, fazendo o 
enquadramento em determinada classe, sendo que estas valores 
são definidos para fins de avaliação no cenário de uso do 
eMBB. 

Tabela2 
Classes de Mobilidade 

Ambiente de Teste Taxas de dados do link do 
canal de tráfego normalizadas por 
largura de banda (Bit/s/Hz) 

Mobilidade 
(km/h) 

Indoor Hotspot – eMBB 1.5 10 

Urbano Denso – eMBB 1.12 30 

Rural – eMBB 0.8 120 

0.45 500 

 
A partir de uma configuração de antena conforme descrito no 

Relatório UIT-R M. [IMT-2020.EVAL] foram adquiridos os 
valores supracitados. 

Em relação à prestação de serviços, devem ser considerados 
as taxas de dados de link de canal mais normalizadas no uplink 
e o desempenho de mobilidade de downlink 

 

I. Tempo de interrupção em Movimento. 
O tempo de interrupção de mobilidade é a mais curta duração 

de tempo suportada pelo sistema sem que o qual um terminal 
do usuário troque pacotes de plano de usuário com qualquer 
estação base durante as transições. 

O procedimento de rede de acesso de rádio, protocolo de 
sinalização de controle de recursos de rádio ou outras trocas de 
mensagens entre a estação móvel e a rede de acesso de rádio 
estão inclusos no tempo de interrupção da mobilidade. 

O tempo de interrupção de mobilidade é definido para 
avaliação nos cenários de uso de eMBB e URLLC, sendo o 
requisito mínimo é de 0 ms. 

III. CONCLUSÃO 

A nova geração de do Sistema de comunicação móvel objetiva 
um serviço de transmissão de dados mais eficiente e com 
maior capacidade. Com a possibilidade de maiores de taxas de 
transmissão e recepção de dados, viabiliza a inserção de novos 
serviços que requeiram maior capacidade de trafego, 
possibilita serviços os quais podemos chamar de suporte como 
alta capacidade de processamento em nuvem.  
O advento do 5G (IMT-2020) abre um grande leque de 
possibilidades de serviços e novas tecnologias 
 

A.  Abbreviations and Acronyms 
CDF Cumulative distribution function 
eMBB Enhanced mobile broadband 
LMLC Low mobility large cell 

mMTC Massive machine type communications 
PDU Protocol data unit 
QoS Quality of service 
RIT Radio interface technology 
SDU Service data unit 
SRIT Set of radio interface technologies 
TRxP Transmission reception point 
URLLC Ultra-reliable and low-latency communications 
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