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Resumo—A comunicação de ondas milimétricas (mmWave) 
surge como parte essencial para as futuras redes celulares de 
quinta geração (5G), pois adotam frequências portadoras mais 
altas oferecendo maior velocidade, alta largura de banda, menor 
latência, entretanto, o desempenho do sistema degrada 
significativamente devido à sensibilidade dos links para 
obstáculos, por isso torna-se necessário a integração de 
comunicações 5G mmWave em redes sem fio assistidas por UAV. 
Dessa forma, este trabalho apresenta uma análise da Qualidade 
de Experiência (QoE) percebida pelo usuário, na transmissão de 
vídeo num sistema mmWave de comunicação dupla utilizando 
UAV-BS. Os resultados apontam a eficiência desse sistema para 
aplicações multimídia utilizando vídeos, melhorando a QoE dos 
usuários sem fio em 43%. 

Palavras-chaves—5G; mmWave; QoE; streaming vídeo; UAV. 

I.  INTRODUÇÃO 

Devido ao avanço nas comunicações e o crescimento do 
número de dispositivos móveis e diversas aplicações que 
utilizam streaming de vídeo que necessitam de baixa latência e 
altas taxas de dados, a demanda pela comunicação móvel sem 
fio está crescendo rapidamente. O crescimento do tráfego está 
sendo impulsionado pelo número crescente de assinaturas de 
smartphones e pelo aumento do volume médio de dados por 
assinatura, alimentado principalmente por mais visualização de 
conteúdo de vídeo. Em 2026, espera-se que as redes 5G 
transportem 53 por cento do tráfego total de dados móveis [1]. 

O uso de estações base (BSs) no ar utilizando veículos 
aéreos não tripulados (UAVs) ou rede ad hoc voadora 
(FANET), é uma tecnologia promissora para cenários de 
usuários densos fornecendo um complemento importante para 
redes ultradensas de pequenas células, uma das aplicações 
mais importantes é aumentar a cobertura de redes de 
comunicações móveis [2]. Com mais detalhes, as estações 
base podem ser miniaturizadas para caber na carga útil do 
drone, eles podem ser transportados para qualquer área de 
difícil acesso para fornecer cobertura, onde é difícil ou caro 
instalar torres convencionais. Na implantação aérea utilizando 
drones como estações base móveis (BSs), temos a facilidade 
de implantação rápida de uma infraestrutura de rede sem fio e 
fornecer acesso do céu para equipamentos de usuário terrestre 

durante eventos temporários (por exemplo, eventos esportivos 
e festivais) [3]. 

A proposta apresentada em [4] estuda um sistema de 
conectividade dupla UAV-BS em redes sem fio, onde combina 
a alta mobilidade de veículos aéreos não tripulados e 
conectividade dupla para fornecer aos usuários taxas de dados 
e serviços de comunicação onipresentes em cenários de 
usuários densos. Este trabalho propõe uma arquitetura 5G 
mmWave de conectividade dupla (CD) utilizando UAV-BS 
para fornecer garantias de conectividade e qualidade de 
experiência em streaming de vídeo. 

A literatura atual apresenta interessantes estudos sobre a 
utilização eficiente de recursos da rede com a implementação 
de UAV-BS, como em [3] e [4]. De forma complementar, a 
contribuição deste artigo consiste em apresentar um estudo 
sobre a percepção do usuário em relação a qualidade geral do 
serviço de streaming de vídeo em sistema sem fio mmWave 
de comunicação dupla UAV-BS. A abundância de largura de 
banda desocupadas disponíveis na tecnologia de ondas 
milimétricas (mmWave) é uma das principais vantagens das 
comunicações 5G mmWave. 

A introdução da quinta geração de redes celular (5G) 
provavelmente aumentarão a demanda por consumo de vídeos 
com resolução 720p, 1080p e 4K. Devido ao aumento do 
consumo de vídeo em resoluções mais altas, são necessários 
algoritmos de compressão eficientes para fazer a distribuição 
de conteúdo de vídeo em redes 5G. Na transmissão de vídeo, 
por exemplo, alta qualidade pode ser mais importante para um 
usuário do que para outro, ou menos interrupções na 
transmissão, mesmo que sacrificando a qualidade, pode ser 
mais importante para um usuário que assiste uma transmissão 
em tempo real [5]. 

Motivado por essa alta demanda relacionada a aplicações 
de vídeo, juntamente com a futura quinta geração de redes 
móveis (5G) tendo como parte essencial a tecnologia de ondas 
milimétricas provendo grandes benefícios como maior largura 
de banda, atrasos mais baixos de ponta a ponta. O objetivo 
deste trabalho é fazer uma avaliação da Qualidade de 
Experiência de uma transmissão de vídeo no cenário de redes 
5G mmWave com conectividade dupla entre o 4G Long Term 
Evolution (LTE) que possui recursos eficientes em termos de 
cobertura e eficiência espectral que a tornam viável para a 
cobertura de grandes áreas e o mmWave habilitado para UAV-
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BS no qual fornece uma alta largura de banda sem fio, 
velocidades super-rápidas, latência ultrabaixa e maior 
conectividade. 

II. TRABALHOS CORRELATOS 

A proposta apresentada em [6], realiza uma análise 
comparativa de streaming de vídeo em rede definida por 
software concentrando principalmente no redirecionamento do 
tráfego, abordagem para melhorar as taxas de bits de streaming 
de vídeo e para reduzir a perda de pacotes no vídeo aprimorado 
proposto, entretanto, não foi considerada a percepção do 
usuário na qualidade geral de serviço considerando os fatores 
de influência mostrados nos resultados. 

De acordo com [7], os autores propuseram uma nova 
estrutura 5G-UHD para alcançar streaming de vídeo adaptável 
tendo em vista um grande desafio técnico para atender à 
crescente expectativa dos usuários de UHD de entrega contínua 
de vídeo de alta qualidade em pontos de acesso 5G, onde é 
comum ocorrer congestionamento. Dentre das principais 
vantagens esperadas nas futuras redes 5G, espera-se lidar com 
streaming de vídeo de ultra alta definição (UHD). 

Em [8] foi proposta uma arquitetura para redes mmWave 
com transmissão de vídeo confiável, com base em 
conectividade múltipla e codificação de rede. Mostrando em 
seus resultados que é possível transmitir vídeo de forma 
confiável por links mmWave celular, utilizando a 
conectividade múltipla que pode suportar alta qualidade de 
vídeo com baixa latência. 

Outros autores como [9], ressaltam o crescente interesse em 
aplicativos baseados em vídeo em que resultou em um rápido 
aumento no tráfego de dados sem fio e atendendo às rigorosas 
demandas de qualidade de experiência. O trabalho apresenta 
modelos de transmissão de tráfego de vídeo em redes 5G com 
base em ondas milimétricas em conjunção com unidades de 
nuvem no limite RAN para descarregar a rede subjacente 
atingindo assim maior eficiência em termos de descarga, 
sobrecarga, cobertura e atraso. 

A proposta apresentada em [10], a multi-conectividade foi 
proposta para resolver o problema de degradação de 
desempenho em mmWave devido a aumento do serviço, tempo 
de inatividade e travamentos, visto que, usuários móveis em 
uma rede celular ultradensa de ondas milimétricas 
experimentam eventos de transferência com mais frequência do 
que em redes convencionais. 

No trabalho de [11] foi estudada a confiabilidade da 
conectividade UAV em Dual-MNO ao utilizar redes móveis 
públicas para tráfego de comando e controle de UAV com 
acesso celular por meio de duas redes LTE. A fim de melhorar 
a confiabilidade da conectividade de UAV, especialmente em 
mais casos de uso críticos, várias redes MNO podem ser 
utilizadas simultaneamente. 

Em [12] foi analisado o limite de atraso de ponta a ponta 
da transmissão uplink em redes mmWave de cache sem fio 
assistida por UAV, onde o UAV atua como o cache de borda 
nó para melhorar a qualidade de serviço para provedores de 
conteúdo. 

Diferentes dos trabalhos acima, consideramos um sistema 
5G mmWave de conectividade dupla utilizando UAVs como 
estações-bases voadoras para cenários de redes 5g mmWave 
fornecendo cobertura, transmissão sem fio de alta capacidade 
aos usuários terrestres em serviço de streaming de vídeo. 

III.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A. Quinta Geração de Redes Móveis (5G)  

Com os problemas atuais que a tecnologia 4G vem 
enfrentando relacionados a requisitos de desempenho como 
alta latência, baixa transferências de dados, com a quinta 
geração de redes celulares 5G, espera-se cenários flexíveis, 
possuindo uma baixa latência de aproximadamente 1ms, 
número massivo de conexões e altas taxas de transferências de 
dados. A tecnologia de quinta geração (5G) é esperada, visando 
transformar fundamentalmente o papel que tecnologia de 
telecomunicações desempenha na sociedade. 

A quinta geração de redes móveis (5G) visa resolver os 
requisitos substancialmente aumentados de taxa de dados e 
avalanche de volume de tráfego, crescimento maciço em 
dispositivos conectados a casos de uso e requisitos muito 
diversos. Para atender a este enorme aumento da capacidade de 
tráfego de dados sem fio, há três métodos: um é para melhorar 
a eficiência espectral, outro é para melhorar a reutilização do 
espectro, e a última é aumentar a largura de banda. Entre os 
métodos mencionados, o mais direto e promissor é aumentar a 
largura de banda para transmissão de dados sem fio. Uma das 
soluções promissoras é usar a banda de frequência de ondas 
milimétricas para obter um amplo espectro disponível [13]. 

Com o desenvolvimento intenso da tecnologia 5G que foi 
projetada para interconectar não apenas pessoas, mas espera-se 
que as cidades no futuro tenham um sistema totalmente 
interligado, onde teremos um grande número de itens 
inteligentes e componentes de softwares conectados.  A 
Internet das Coisas (IoT) em sistemas sem fio 5G será uma 
virada de jogo na geração futura, isso abrirá uma porta para 
uma nova arquitetura sem fio e serviços inteligentes. Esta 
tecnologia emergente terá um papel vital papel na evolução dos 
aplicativos de hoje que ainda precisam de melhorias [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.  Especificações Tecnologia 5G. 
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As principais pesquisas relacionadas ao sistema 5G 
ilustradas na Fig. 1 focam principalmente nos problemas como 
a taxa de dados, em que a transferência de dados deve ser 10 
vezes mais do que as tecnologias existentes, baixa latência, a 
latência deve ser 10 vezes menor em comparação com as atuais 
redes LTE, temos também a alta largura de banda e eficiência 
de espectro, a tecnologia 5G exigem alta largura de banda, o 
que pode ser alcançado através do uso de antena MIMO e 
tecnologias de ondas milimétricas [15]. 

B. Tecnologia Millimeter Waves 

Atualmente, aplicações intensivas de largura de banda 
emergentes estão presentes nas rotinas diárias de dispositivos 
móveis usuários. Com a sobrecarga do espectro LTE na faixa 
de frequência abaixo de 6 GHz surge com as redes 5G o 
interesse de se utilizar bandas mmWaves que são 
caracterizadas por seus pequenos comprimentos de ondas, alta 
frequência e grande largura de banda. 

Embora a comunicação por ondas milimétricas tenha um 
excelente potencial para transmissão de alta taxa de dados, suas 
características são muito diferentes do wireless convencional. 
As desvantagens de mmWaves incluem curto tempo de 
propagação e baixa penetração. Devido à grande perda 
caminho e sua sensibilidade aos fatores ambientais, o alcance 
do sistema MmWave é muito menor comparado ao sistema de 
micro-ondas [16]. 

Em relação ao uso de bandas acima de 6 GHz para 
comunicação, tem havido pesquisas substanciais nos últimos 
anos em relação ao potencial de comunicação celular em 
bandas de ondas milimétricas que abrangem o intervalo entre 
30 e 100 GHz. Essas frequências estão sujeitas a uma maior 
perda de caminho em comparação com as bandas sub-6 GHz 
usadas atualmente [17]. A abundância de largura de banda 
desocupadas disponível em frequências mmWave é uma das 
principais vantagens das comunicações 5G mmWave, a largura 
de banda maior se traduz em taxas de dados extremamente 
altas, atingindo rapidamente as taxas de pico de dados de 10 
Gbit/s. 

Os avanços na modelagem analítica da tecnologia 
mmWave que foram realizados são de vital importância no 
grande impulso nas simulações em nível de sistema. Um dos 
vários desenvolvimentos bem-sucedidos levados à conclusão 
pelos pesquisadores foi a rede celular 5G semelhante a LTE 
implementada na ferramenta de simulação NS-3. Este ambiente 
de simulação utiliza modelos analíticos existentes para perda 
de caminho, consistência espacial e desvanecimento em 
pequena escala [18]. 

A tecnologia de ondas milimétricas possui suas vantagens 
técnicas e desafios, seu uso para serviços de celular se tornou 
uma realidade. No entanto, suas oportunidades promissoras 
para comunicações 5G, por exemplo, alta largura de banda, 
velocidades super-rápidas, latência ultrabaixa e maior 
conectividade, visto que as comunicações 5G mmWave 
enfrentam desafios e limitações significativas. O efeito de 
bloqueio é um dos principais desafios técnicos, os sinais 
mmWave são bloqueados por obstáculos físicos em seus 
caminhos de propagação, sinais mmWave também são afetados 

por atenuação atmosférica restringindo sua faixa de 
transmissão no espaço livre. 

IV.  COMUNICAÇÃO 5G MMWAVE ASISTIDA POR UAV 

As comunicações 5G mmWave podem trazer vários 
benefícios para conectividade sem fio e melhorar o 
desempenho de redes celulares. Além disso, ao associar UAV 
com mmWave, podemos criar um novo tipo de redes celulares, 
dinâmico e com acesso aéreo para fornecer alta capacidade de 
serviços sem fio. 

O sistema 5G está sendo desenvolvido e aprimorado para 
fornecer conectividade incomparável para conectar tudo e 
todos, em qualquer lugar. A primeira versão do Sistema 5G, 
baseado na versão 15 ("Rel-15") das especificações 
desenvolvido pela 3GPP, compreendendo o 5G Core (5GC) e 
5G Novo Rádio (NR) com Equipamento de Usuário 5G (UE), 
está sendo implantado comercialmente em todo o mundo em 
frequências abaixo de 6 GHz e mmWave [19]. 

Atualmente, aplicativos emergentes com uso intensivo de 
largura de banda como vídeo de ultra alta definição (4K), 
inteligência artificial, realidade aumentada (AR), realidade 
virtual (VR), fazem parte da rotina diária de dispositivos 
móveis e têm impulsionado o explosivo crescimento do tráfego 
móvel. Com isso, temos a sobrecarga no espectro das redes 
celulares LTE que usam o faixa de frequência abaixo de 6 
GHz. 

Infraestrutura de comunicações terrestres e estações bases 
celular podem muitas vezes ser comprometida durante 
desastres, em tais cenários, há uma grande necessidade de 
comunicações, por exemplo, entre vítimas e resgate. A 
implantação de UAVs como estações base voadoras neste tipo 
de cenário é mais apropriada, pois suas posições e altitudes 
podem ser ajustado dinamicamente para fornecer links de 
comunicação ar-solo em tempo real. A Tab. I apresenta uma 
comparação feita entre estações base UAV e estações base 
terrestre. 

TABELA  I.    UAV-BS X BS TRADICIONAL  

V. MATERIAS E MÉTODOS 

Os experimentos foram conduzidos sobre simulações 
criadas utilizando o Network Simulator 3 (NS3) usando o 
módulo mmWave que é capaz de realizar simulações com 
dispositivos móveis (UEs) conectados a um eNB LTE e para 
um eNB mmWave [20]. 

Estação Base UAV Estação Base Tradicional 

A implantação é naturalmente 
tridimensional. 

A implantação normalmente é 
bidimensional. 

Curto prazo, implantações mudando 
com frequência. 

Principalmente implantações 
permanentes de longo prazo. 

Quase em todos os lugares, sem 
restrições. 

Poucos locais selecionados. 

Dimensão de mobilidade. Fixa e estática 
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TABELA  II.  PARÂMETROS GERAIS DA SIMULAÇÃO  
 

Parâmetros Valor 

Número de UEs 20 
Qtde. Estação Base 2 (LTE) / 2 (UAV mmWave) 

Área de Cobertura (km2) 4 
Potência de Transmissão (dBm) 40 (LTE) / 20 (UAV mmWave)  
Frequências (GHz) 2.6 (LTE) / 26 (mmWave) 

Tempo de Simulação 250 s 
 

 
 

Fig. 3.  Média SSIM. 
  

TABELA  III.  VALORES DA MÉTRICA SSIM 
 

Valores SSIM – 5G mmWave (DC) SSIM – LTE 

Valor Mín. 0,991059 0,524945 
Valor Máx. 0,988992 0,558369 
Valor Médio 0,988596 0,557932 
 

 
 

Fig. 4.  Média VQM. 
  

Consideramos dois cenários neste estudo, onde temos a 
conectividade dupla utilizando a tecnologia mmWave 
habilitadas para UAV e a rede LTE, durante a simulação o 
UAV-BS está conectado ao UE por links mmWave que vai ter 
transmissão multimídia. Simulamos um cenário tradicional 
utilizando apenas a interface 4G para fazer um comparativo da 
qualidade de experiência utilizando as métricas (Structural 
Similarity Index – SSIM e Video Quality Metric – VQM) [21]. 
Ambos os cenários possuem aplicação do tipo vídeo 
(streaming) no formato 4K sobre os dispositivos móveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.  Arquitetura de Conectividade Dupla UAV-BS. 

A Fig. 2 descreve o diagrama da arquitetura 5G mmWave 
com conectividade dupla proposta onde, sistemas mmWave 
enfrentam muitos problemas como alta variabilidade do canal, 
bloqueio humano e provavelmente usarão a conexão dupla. 
Neste cenário a implantação de UAV-BS foi necessário com 
objetivo de maximizar a área de cobertura. 

Analisamos a arquitetura que consiste no eNB LTE, no 
UAV-BS mmWave e nos UEs utilizando aplicação do tipo 
vídeo (streaming) (Fig. 2). O módulo de comunicação dupla do 
NS3 assume que as redes centrais do LTE e do mmWave são 
integrados, sendo assim, os eNBs do LTE e o mmWave 
compartilham a mesma rede de backhaul, isto é, ambos estão 
conectados uns aos outros através de links X2.  

VI.  RESULTADOS 

Os resultados das métricas SSIM e VQM foram obtidos 
executando 10 simulações e calculando a média com o 
objetivo de avaliar o sinal de vídeo degradado em relação ao 
de referência. No primeiro cenário utilizando a interface com 
conectividade dupla, criamos um contêiner com 20 UEs com 
mobilidade aleatória próximo de duas BS LTE localizadas no 
mesmo local e duas UAV-BS. O segundo cenário em vez de 
usar conectividade dupla temos apenas a interface LTE, os 
parâmetros de simulação são apresentados na Tab. II . 

 

 

 

 

 

O fluxo dos vídeos foi ponta a ponta e o cenário foi 
controlado, isto é, sem nenhum tráfego de dados adicional que 
pudesse influenciar nas avaliações realizadas (os demais 
dispositivos não são consumidores). A métrica SSIM estima a 
similaridade entre o vídeo original e o vídeo degradado e, seus 
valores variam no intervalo de 0 a 1, quanto maior for a média 
melhor será sua visualização. Conforme a Fig. 3, a média geral 
SSIM para o cenário utilizando a interface com conectividade 
dupla foi de 0,98 mostrando uma alta qualidade de transmissão. 
Já no cenário utilizando apenas o LTE o vídeo recebido pelo 
dispositivo obteve média SSIM igual a 0,55 mostrando uma 
alta degradação na qualidade do vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Com base nos resultados da Tab. III e no gráfico da Fig. 3, 

fica claro que a média geral do SSIM do vídeo 4K simulado no 
sistema proposto é próximo a 1, sendo que valores altos são 
melhores para a métrica, o que significa uma correlação 
perfeita de duas imagens semelhantes. 

 

 

 

 

 

Considerando a métrica VQM, os vídeos que registram 
valores próximos de zero são considerados de boa qualidade e 
valores afastados de zero demostram uma qualidade de 
transmissão ruim, sua escala de resultado varia entre 0 a 5 
sendo 0 o melhor valor possível. 
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TABELA  IV.  VALORES DA MÉTRICA SSIM 
 

Valores VQM – 5G mmWave (CD) VQM – LTE 

Valor Mín. 0,498391 3,924853 
Valor Máx. 0,537418 4,372938 
Valor Médio 0,499727 4,339472 
 

 
 

Fig. 5.  Frames do Vídeo Transmitido. 
  

A Fig. 4 apresenta os resultados da métrica VQM, em que 
identificamos valores próximos de 0 no cenário 5G mmWave – 
CD obtendo 0,49 de VQM demostram uma ótima qualidade de 
transmissão. A transmissão no cenário LTE o vídeo obteve 
média 4,33 de VQM mostrando maior perda de qualidade e 
confirmando o quanto foi ruim a qualidade de transmissão do 
vídeo. 

De acordo com os dados apresentados na Tab. IV, os 
valores mínimos da métrica no sistema proposto e usando a 
interface LTE obtiveram 0,49 e 3,92 de VQM respectivamente. 

 

 

 

 

 

Levando em consideração a perspectiva do usuário em 
relação ao vídeo recebido, os frames (quadros) dos vídeos 
transmitido são comparados na Fig. 5. Os frames dão um 
auxílio visual e consequentemente um parecer sobre a 
qualidade do vídeo, permitindo comparar o desempenho de 
cada cenário. 

 

 

 

 

 

 

 

A Fig. 5 mostra o frame do vídeo transmitido pelo sistema 
mmWave de comunicação dupla UAV-BS proposto e pela 
interface LTE. No cenário 2, usando apenas a interface LTE a 
qualidade do vídeo recebido é ruim, sofrendo maior 
degradação, a qualidade dos frames ficou bastante distorcida. A 
transmissão no cenário 1 com conectividade dupla, a qualidade 
do vídeo é visível para o usuário, apresentando com excelente 
qualidade em comparação com o cenário 2. 

VII.  CONCLUSÃO 

Sabendo da crescente demanda da utilização de aplicações 
de vídeo, a internet do futuro depende da adequada utilização 
de arquiteturas e da integração de redes de acesso capazes de 
tratar a crescente demanda de tráfegos apresentada pelos 
usuários. 

Os resultados mostraram que a transmissão do serviço de 
streaming de vídeo no sistema mmWave de comunicação 
dupla UAV-BS é mais eficiente melhorando a QoE em 43 %. 
Percebemos que o vídeo 4K sofreu bastante dano na imagem 
tornando-se na maioria das vezes ruim ou pobre a qualidade 
do vídeo usando apenas da interface LTE. Os benefícios que 
as redes 5G mmWave proporcionarão para aplicações 
multimídia utilizando vídeos como qualidade de transmissão, 
entrega confiável, menor distorção de quadros, permitindo 

uma melhor percepção do usuário, os resultados deste estudo 
mostram a viabilidade do uso da tecnologia. Nossas avaliações 
mostram claramente que as estações base voadoras podem 
fornecer um complemento importante para as redes celulares e 
mostraram que a transmissão usando a conectividade UAV-BS 
dupla é bastante eficaz. Como trabalho futuro, pretende-se 
verificar a qualidade de acordo com a mobilidade do usuário e 
como ele se conecta a vários BS (avaliando o handover). 
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