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Resumo 

Este projeto propõem a implementação de nós retransmissoes para o simulador de redes de acesso LTE-A, LTE-Sim. 
Com o objetivo de facilitar o desenvolvimento de algoritmos e teste de arquiteturas de redes que utilizam o nó 
retransmissor. Um diagrama de classes foi desenvolvido que permite a implementação de nós retransmissores no 
simulador, além da arquitetura dos canais físicos do nó e o mapeamento de bearers. 
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      Introdução      
O aumento no consumo do uso de banda larga móvel 
requer mecanismos cada vez mais eficientes  de 
alocação de recursos, especialmente em cenários com 
mobilidade e baixa qualidade de sinal, onde  o  
dispositivo se encontra movendo  em altas velocidades 
ou situado na borda da célula. A rede de acesso Long- 
Term Evolution Advanced (LTE-A) é o padrão proposto 
pelo Third Generation Partnership Project (3GPP) para 
atender os requisitos de sistemas de rede celular, que 
tem o objetivo de alcançar altas taxas de transferência e 
uso eficiente do espectro. No LTE-A foram introduzidas 
diversas técnicas para melhorar capacidade e 
cobertura, uma delas é o uso de retransmissão de sinal 
pelo uso de Nós Retransmissores (Relay Node - RN). O 
RN basicamente é uma estação base de  baixo  custo 
que pode ser usado para estender a cobertura de uma 
determinada região e seu custo é relativamente menor 
que o de uma estação base tradicional. Existem 
diferentes tipos de nó retransmissor, entre eles, o tipo 2 
realiza a demodulação e decodificação  do  sinal  
recebido e realiza  novamente a  modulação e 
codificação para reduzia o ruido na recepção pelo 
dispositivo móvel. 

Figura 1. Conceito de nó retransmissor 

 
Este projeto tem como objetivo implementar nós 
retransmissores no simulador de redes de acesso LTE-A, 
LTE-Sim por Piro et. al [1]. 

 

  Resultados e Discussão  
Em um modelo proposto por Santos e Guardieiro [2], é 
feita a modelagem dos canais Uu e Un e a arquitetura 
para mapeamento dos bearers no LTE-Sim. Este modelo 
será usado como base para implementação de nós 
retransmissores do tipo 2. 

 
 

 
Os componentes modificados no LTE-Sim estão 
representados no diagrama de classes definido por Santos 
e Guardieiro [2] mostrado a seguir. 

 
Figura 2. Diagrama de classes LTE-Sim 

 

 

   Conclusão  
A modelagem dos nós retransmissores foi definida. O 
próximo passo é a implementação do modelo proposto  
no simulador. 
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