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Resumo

O crescimento exponencial da carga de tráfego e a necessidade de acesso ubíquo

provocaram uma expansão da infraestrutura de rede e um rápido crescimento

na demanda do consumo de energia. Portanto, os operadores de redes de tele-

comunicações móveis têm de encontrar formas de atender essa nova demanda

de recursos, enquanto otimiza os custos de energia. A redução do consumo de

energia na estação base pode ser alcançada via ambiente de rede cooperativa

explorando a flutuação da carga de tráfego. Dessa forma, é possível alternar o

modo de operação da estação base (BS).

Em um conglomerado de tecnologias de acesso sem fio pode ocorrer vários

handovers e o desempenho em termos de eficiência de energia e probabilidade

de bloqueio na estação base, pode ser seriamente prejudicado se os recursos não

forem alocados adequadamente, assim são adotados critérios para realização do

handover. Diante da importância de reduzir o consumo de energia nas RSFs,

tem-se este tema como foco principal deste trabalho. Além da confecção de um

modelo baseado em programação linear inteiro misto (PLIM) para otimizar o

consumo de energia nas redes sem fio, dado um ambiente de rede colaborativo,

um estudo é realizado buscando avaliar o impacto da cooperação das redes e

da proporcionalidade existente entre os tamanhos de áreas de coberturas, na

otimização do consumo de energia.

Palavras-chave: Economia de energia, Programação Linear Inteira Mista, Redes

Sem Fio.
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Abstract

Increase in traffic load and the necessity for ubiquitous access has caused an ex-

pansion of network infrastructure and a growing demand for energy. Therefore,

operators of mobile telecommunications networks have to find ways to meet

these new demands for resources while minimizing the costs for energy con-

sumption. Reducing the energy consumption in the base station can be achieved

in the cooperative network environment by exploring traffic load fluctuation.

Thus, it is possible to switch the mode of operation at the base station (BS).

In a conglomerate of wireless access technologies can occur several hando-

vers and performance in terms of energy efficiency and blocking probability

in the base station, may be seriously harmed if the resources are not allocated

properly, so criteria is adopted to perform the handover. Given the importance

of reducing energy consumption in RSFS, this topic has been the main focus of

this work. Besides making a model based on mixed integer linear programming

(MILP) to optimize the energy consumption in wireless networks, given a colla-

borative network environment, a study is conducted by assessing the impact of

cooperation networks and proportionality between sizes of coverage areas, the

optimization of energy consumption.

Keywords: Energy saving, Mixed Integer Linear Programming, Wireless

Networks.
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1
Introdução

Durante a última década, houve um enorme crescimento no mercado de redes

celulares e, no que tudo indica, esse setor continuará crescendo a ritmo ace-

lerado para atender a crescente demanda dos usuários móveis por conteúdos

multimídias, garantindo-os acesso ubíquo com altas taxas de transmissão.

Esse aumento no número de usuários e da demanda de tráfego celular dá-se

basicamente pela introdução de um grande volume de dispositivos móveis e

ao seu barateamento. A expansão na infraestrutura de redes, em virtude desse

aumento, desencadeou o crescimento na demanda de energia impactando dire-

tamente no custo operacional dos operadores das redes celulares e no aumento

do gás de efeito estufa (GEE).

A energia consumida atualmente pela infraestrutura das redes celulares, re-

des de comunicação (wireless e wired) e a internet estão sendo responsáveis por

uma quantidade significativa no consumo mundial de energia [30]. Que é se-

melhante ao exibido pelo setor aéreo global, mas com perspectivas de aumento.

Além disso, se considerar apenas países desenvolvidos esse consumo tende a ser

maior [46].

Percebe-se que esse aumento tem causado um efeito em cadeia que precisa

ser combatido, urgentemente, pois os operadores de serviço celular tem que

encontrar formas de atender essa nova demanda de recursos enquanto minimiza

os custos.

Umas das tendências têm sido o estudo do green network. O objetivo do green

network varia conforme a ótica. Do ponto de vista estritamente ambiental, o

green network visa minimizar a emissão do GEE. Do ponto de vista econômico,

é responsável por reduzir o custo operacional da rede. Já do ponto de vista

da engenharia, é a prática da seleção de produtos e tecnologias de redes com
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eficiência de energia, minimizando o uso dos recursos sempre que possível, ou

seja, tem como meta reduzir o custo do consumo de energia com foco na energia

necessária para operar a rede.

Como o consumo de energia nas redes celulares continua crescendo, a co-

municação de rádio green está atraindo grandes esforços de pesquisas, tanto da

academia quanto da indústria. Assim, demonstrou-se que, com auxílio da coo-

peração de redes, o desempenho da rede celular, em termos de rendimento e de

cobertura pode ser melhorado de forma significativa. Contudo, o potencial de

cooperação para melhorar a eficiência energética da rede celular ainda deve ser

explorada.

Para uma região geográfica onde duas ou mais redes coexistem, a cooperação

entre as redes pode alcançar a economia de energia. Estas redes podem alter-

nadamente ligar e desligar seus recursos explorando a flutuação da carga de

tráfego e a carga de tráfego é transmitida pelos recursos ativos restantes. Nesse

caso, a alocação e a tomada de decisão ótima da troca do modo de operação dos

recursos é necessário para adaptar os recursos disponíveis para as condições da

carga de tráfego para obter a economia de energia enquanto mantém a qualidade

de serviço.

A eficiência de energia nas redes sem fio tem sido estudada há bastante tempo

em dispositivos móveis e sensores sem fio, devido às suas capacidades de ener-

gia limitada. Recentemente, esse estudo foi estendido para incluir as estações

bases das redes celulares, motivado pelas considerações financeiras e ambien-

tais. Boa parte dessa energia é gasta pelos geradores, sistemas de refrigeração e

equipamentos de rede existentes nas estações base, que permanecem em funcio-

namento mesmo em células ociosas. Dessa forma, soluções como a cooperação

de rede sem fio para economizar energia são viáveis e devem ser propostos.

Este trabalho investiga a cooperação celular para otimizar o consumo de ener-

gia nas redes sem fio. Para a modelagem, foi utilizado o modelo de Programação

Linear Inteira Mista (PLIM). O modelo proposto considera a existência de múlti-

plas RSFs e classes de serviços com custo de admissão associado. Ainda, explora

a flutuação da carga de tráfego na rede para determinar o modo de operação

(ativa/inativa) ótimo da RSF.
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1.1. MOTIVAÇÃO

1.1 Motivação

O crescimento exponencial do tráfego de dados e a necessidade de acesso ubíquo

desencadeou uma expansão na infraestrutura de redes e um rápido crescimento

da demanda de energia. O aumento do consumo de energia das redes sem fio,

resulta diretamente no aumento do GEE e, tem sido reconhecido como uma

grande ameaça para a proteção ambiental e desenvolvimento sustentável, além

de impactar diretamente no custo operacional dos operadores de redes celulares.

O grande problema dos equipamentos de rede, atualmente, é o consumo

independente da carga de tráfego, ou seja, 80-90% da energia consumida é gasto

assim que o equipamento (estação base) é ligado e o restante depende do tráfego

[34]. Isso significa que ligar algum equipamento para servir uma quantidade

pequena de tráfego pode ser bastante oneroso do ponto de vista energético.

Por essa razão, desligando alguns componentes da rede em período de baixa

densidade de tráfego, desde que o nível desejado de qualidade de serviço (QoS)

possa ser oferecido com componentes alternativos, permite uma redução no

consumo de energia.

Nesse caso, o sleep mode1 é necessário enquanto o consumo de energia dos ele-

mentos da rede forem independentes da carga. Segundo [21], a análise da carga

de tráfego nas redes sem fio (RSF) mostra que a carga de tráfego é tipicamente

muito desigual entre as redes, pois mesmo no horário de pico, 90% da carga do

tráfego é transmitida por apenas 40% das redes sem fio.

1.2 Objetivos

O principal objetivo do modelo proposto é otimizar a energia nas estações bases

baseadas nas seguintes estratégias: green network e alocação dos recursos de

rádio. A primeira ocorre quando há economia de energia ao realizar handover,

ou seja, é estabelecido critérios para realização do handover. A segunda provê

uma comunicação de rádio green, que consiste em determinar a alocação dos

recursos de rádio mais adequado para otimizar a energia das BSs.

Os objetivos específicos desta dissertação são:

• Minimizar o consumo de energia das estações bases, que é determinada

pelo número de estações bases que estão operando no modo de operação

1Refere-se a um modo de baixo consumo de energia
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1.3. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO

inativo;

• Determinar alocação dos recursos de rádio com base nas diferentes classes

de serviço;

• Maximizar a economia de energia através dos recursos subutilizados das

redes sem fio alternando a troca do modo de operação (ativo/inativo) dos

canais subutilizados, em um determinado período de tempo.

1.3 Organização da Dissertação

Este trabalho se organiza da seguinte forma. O primeiro capítulo apresentou as

considerações iniciais e o contexto no qual se insere este trabalho, a motivação

para o seu desenvolvimento e os seus objetivos.

O Capítulo 2 provê uma revisão geral da área green network, os conceitos

relativos a essa área. Além das definições presentes na literatura, são descritas

algumas características e estratégias para obter a economia de energia nas RSF.

Ainda neste capítulo, conceitos relativos ao gerenciamento de recursos de forma

eficiente, são abordados.

Capítulo 3 a metodologia utilizada para otimizar o consumo de energia nas

RSF é apresentada.

Capítulo 4 apresenta o modelo de otimização do consumo de energia pro-

posto de acordo com arcabouço do problema de otimização.

Capítulo 5 apresenta os resultados numéricos utilizados para análise do im-

pacto da cooperação de diversas redes e do tamanho da área de cobertura para

economia de energia.

Por fim, no Capítulo 6 são apresentadas as conclusões, onde também se dis-

corre sobre algumas possibilidades de trabalhos futuros. Em seguida, sumarizam-

se as contribuições deste trabalho.
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2
Green Network

Este capítulo apresenta as principais estratégias e desafios encontrados em green

network. Na seção 2.1, é mostrado o cenário atual com o aumento no número

de estações bases e, consequentemente, do consumo de energia. Algumas de-

finições de green network que surgiram na literatura são apresentadas na Seção

2.2. Ainda na Seção 2.2, são abordadas estratégias para obter green network. Na

Seção 2.3, é apresentada a arquitetura que pode alcançar a economia de energia

e os mecanismos usados para essa tarefa. Por fim, na Seção 2.4 é apresentada a

revisão bibliográfica.

2.1 Preliminares

Durante a última década, tem havido um enorme crescimento no mercado de

redes celulares devido ao aumento astronômico do número de usuários e da

demanda de tráfego celular. Com a introdução de smartphones Android e iPhone,

uso de tablets como iPad e Kindle e o sucesso das grandes redes sociais como o

Facebook e Twitter, a demanda por tráfego de dados em redes celulares também

cresceu significativamente nos últimos anos. Assim, as operadoras móveis tem

que encontrar formas de atender a essa nova demanda de recursos, enquanto

mantém o mínimo de custos [23].

Com o aumento da demanda por conteúdo multimídias móveis, espera-se

que a próxima geração de redes sem fio garanta a atuação conjunta de diversas

tecnologias de acesso sem fio, novas e atuais, visando cobertura ubíqua, elevadas

taxas de transmissão e provimento de serviços multimídias com garantias de

qualidade de serviço (QoS) para usuários com alto padrão de mobilidade [2][31].

Esse aumento desencadeou uma expansão na infraestrutura de redes e um

5



2.1. PRELIMINARES

rápido crescimento da demanda de energia. O aumento do consumo de energia

das redes sem fio resulta diretamente no aumento do gás de efeito estufa (GEE) e,

tem sido reconhecido como uma grande ameaça para a proteção ambiental e de-

senvolvimento sustentável, além de impactar diretamente no custo operacional

dos operadores de redes celulares.

As tecnologias da informação e comunicação (TIC) estão desempenhando um

papel cada vez mais importante nas emissões globais de GEE, devido o aumento

do consumo de energia, puxado pelo crescimento do número de estação base

(BS) nas regiões em desenvolvimento nos últimos anos, como mostra a Fig.2.1.

Segundo [30], a energia consumida atualmente pela infraestrutura de redes ce-

lulares, redes de comunicações (wireless e wired) e internet são responsáveis por

aproximadamente 3% do consumo mundial de energia elétrica. Este número é

semelhante ao exibido pelo setor aéreo global, mas com perspectivas de aumento.

Além disso, se considerar apenas países desenvolvidos como Reino Unido, esse

número sobe para 10% [46]. Essa porcentagem deverá aumentar rapidamente

no futuro próximo. Além dos aspectos ambientais, os custos de energia tam-

bém representam uma parcela significativa dos gastos totais dos operadores de

rede (OPEX). Enquanto a BS conectada a rede elétrica (on-grid) pode custar cerca

de 3.000 dólares por ano para operar, a BS off-grid, geralmente operadas com

geradores de energia a diesel, podem custar dez vezes mais [23].

Figura 2.1 Expansão das estações base nas regiões em desenvolvimento [19].

Para atender aos desafios levantados pelas altas demandas de tráfego sem
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2.2. DEFINIÇÃO DE GREEN NETWORK

fio e consumo de energia, o green network e eficiência energética são temas de

pesquisa que tornaram-se uma necessidade urgente nas redes sem fio [10].

2.2 Definição de Green Network

Antes de iniciar qualquer discussão sobre redes “green”, a primeira pergunta a

ser feita é, o que realmente é “green”? Como é possível medir e definir o grau de

“greenness” em redes de telecomunicações? A emissão de carbono é naturalmente

considerada uma medida green, mas a parcela de emissões de carbono para

redes de telecomunicações é bastante baixa (menos de 1%). Contudo, observa-se

que há outras motivações para obter “green” em tecnologias wireless como os

benefícios econômicos (custo de energia mais baixo) e o melhor uso das baterias

dos aparelhos, isto é, eficiência energética nos sistemas finais. Daí a avaliação de

economia de energia ou medição de eficiência energética parece ser uma escolha

mais apropriada para medir “greenness” [23].

Do ponto de vista estritamente ambiental, o green network visa minimizar a

emissão do GEE. O primeiro passo óbvio nesta direção é fazer cumprir, tanto

quanto possível, o uso de energias renováveis no domínio das TICs. No entanto,

outro caminho natural é projetar componentes de baixa potência, capaz de ofe-

recer o mesmo nível de desempenho. Embora, estas não sejam as únicas formas,

uma outra opção seria reformular a arquitetura da rede em si, como por exem-

plo, trocar a localização dos equipamentos de rede para locais estratégicos, pode

resultar em uma economia substancial de energia, desde que atenda os proble-

mas de perda de energia durante o transporte e o resfriamento dos dispositivos

eletrônicos [6].

Deslocalização geográfica também é uma abordagem promissora do ponto de

vista econômico. O mercado global de energia oferece preços voláteis e variáveis

no tempo. Os preços podem mesmo tornar-se negativo quando um excedente

de produção aparece. A energia não pode ser armazenada de forma eficiente,

e apesar de previsões de consumo baseado no históricos dos dados com alta

precisão, o excesso de produção é sempre possível. Esta variabilidade pode

ser explorada através do deslocamento da computação, onde a energia tem um

custo menor [6].

Finalmente, do ponto de vista da engenharia, pode ser melhor visto como

uma forma de reduzir a energia necessária para realizar uma determinada tarefa,
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mantendo o mesmo nível de desempenho. Pode ser definido também como a

prática da seleção de produtos e tecnologias de redes com eficiência de energia,

minimizando o uso dos recursos sempre que possível. Esse ponto de vista será

adotado no restante deste trabalho, pois relaciona-se profundamente com os

demais [6] [34].

2.2.1 Estratégia Green

Tradicionalmente, os sistemas de redes são projetados e dimensionados de

acordo com princípios que estão inerentemente em oposição com os objetivos

de green network.

Devido à “falta” de QoS na arquitetura da Internet, o excesso de provisio-

namento é uma prática comum. As redes são dimensionadas para suportar o

tráfego no horário de pico, com capacidade extra para permitir eventos ines-

perados. Como resultado, durante os períodos de baixo tráfego, o excesso de

provisionamento das redes significam também excesso de consumo de energia.

Além disso, para resistência e tolerância a falhas, as redes também são projetadas

de forma redundante. Pois os dispositivos extras adicionados à infraestrutura,

muitas vezes tem como único propósito assumir o serviço quando outro dispo-

sitivo falhar, o que aumenta ainda mais o consumo global de energia.

Esses princípios, radicalmente opostos à economia de recursos e energia, faz

o green network, um campo de pesquisa interessante e tecnicamente desafiador.

Uma grande mudança é realmente necessária na pesquisa e desenvolvimento de

redes para introduzir a consciência energética no projeto de rede, sem compro-

meter tanto nem a QoS nem a confiabilidade da rede.

Esta seção ilustra algumas estratégias fundamentais que a infraestrutura de

rede pode explorar para alcançar os objetivos “green”. Apresenta-se três classes

de solução: a consolidação de recursos, conectividade seletiva e computação

proporcional. Estas três categorias representam as três direções de pesquisa [6].

Consolidação dos recursos reagrupa todas as estratégias de dimensiona-

mento para reduzir o consumo global de energia dos dispositivos subutilizados

em um determinado período. Dado que o nível de tráfego numa determinada

rede segue aproximadamente um comportamento diário e semanal bem conhe-

cido, existe uma oportunidade de “adaptar” os recursos ativos disponíveis às

condições atuais da rede. Em outras palavras, ainda será garantido o nível de

desempenho exigido, mas utilizando uma quantidade de recursos que é dimen-

8



2.3. ARQUITETURA: ECONOMIA DE ENERGIA NAS ESTAÇÕES BASE

sionado para atual demanda de tráfego da rede, ao invés de uma demanda por

pico.

Conexão seletiva permite alguns componentes entre no sleep mode por um de-

terminado período de tempo, de forma transparente para os demais dispositivos

da rede, desligando os recursos não utilizados da borda da rede [3].

Computação proporcional pode ser aplicada a um sistema como um todo,

para protocolos de rede, bem como em dispositivos e componentes individuais.

Dessa forma, os projetistas de sistemas e componentes devem procurar desen-

volver equipamentos que tem o consumo de energia proporcional a carga de

trabalho executada [5].

2.3 Arquitetura: Economia de energia nas estações

base

Com o advento do uso intensivo de dados através do celular, o consumo de

energia de cada BS pode aumentar até 1.400 Watts e com carbon footprint de 11

toneladas de CO2 [1]. O típico consumo de energia de diferentes elementos

da atual rede sem fio é apresentado na Fig.2.2. A rede via rádio representa

aproximadamente 80% do consumo total de energia de uma operadora. Por

isso, os fabricantes de equipamento da BS começaram a oferecer uma série de

soluções amigáveis para reduzir a demanda de energia das BSs e suporte as BSs

off-grid com recursos energéticos renováveis [23].

Macrocélulas têm sido usados para fornecer uma ampla cobertura de área e

melhor mobilidade do usuário nas redes celulares. No entanto, com o aumento

da área de cobertura, mais energia para transmissão é necessária para fornecer

uma qualidade de sinal aceitável para usuários da borda da célula,o que aumenta

o consumo global de energia da BS. Recentemente, femtocélulas (femtocells) foram

implantadas para melhorar a cobertura em prédios e proporcionar maiores taxas

de dados. Além disso, a Fig.2.2 mostra o consumo de energia dos diferentes

elementos de uma RSF. Os resultados demonstram que reduzir o consumo de

energia nas BSs e nos APs(Access Point) têm sido um importante elemento desse

campo de pesquisa.

Devido a sua pequena área de cobertura, femtocélulas requerem muito menos

potência de transmissão de uma macrocélula e, portanto, suas BSs consomem

menos energia. No entanto, uma implantação com apenas pequenas células
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Figura 2.2 O consumo de energia de uma típica rede celular sem fio [21].

exigiria um grande número de BSs. Isso aumenta as taxas de handover dos

usuários móveis entre as células adjacentes e também pode degradar a eficiência

energética global da rede devido a sobrecarga de sinalização e de processamento.

Nesse caso, a utilização conjunta de BSs com diferentes tamanhos de células é

desejada [14].

2.3.1 Planejamento Dinâmico

A carga de tráfego em uma rede sem fio (RSF) pode ter variações espaciais e

temporais devido à mobilidade e às atividades dos usuários. A Fig.2.3 mostra

dois perfis de tráfego de uma operadora, em que o tráfego varia muito no período

de 24h, no horário de pico a intensidade do tráfego pode ser 10 vezes maior do

que no período de baixa intensidade de tráfego. Percebendo o potencial nessas

variações de tráfego, os pesquisadores propõem explorar tais flutuações de carga

de tráfego desligando alguns recursos disponíveis quando a carga de tráfego está

baixa [14, 26]. Isto é conhecido como planejamento dinâmico.

A troca do modo de operação da BS (ativo/inativo) pode evitar o sobrepro-

visionamento (overprovisioning) nas condições da carga de tráfego baixa e, con-

sequemente, alcançar a economia de energia. Contudo essa solução é limitada

ao funcionamento de uma única rede, o que torna o provisionamento de serviço

para as células inativas dependentes dos recursos ativos das demais redes. Como

resultado, o aumento na potência de transmissão da BS ativa é necessária para
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Figura 2.3 Típico padrão de tráfego diário de uma BS Celular [24].

aumentar o raio da célula, a fim de proporcionar a cobertura de rádio para as

células inativas. Isto também pode representar falha de cobertura se a potência

máxima de transmissão permitida das células ativas não alcançar a cobertura de

rádio da célula inativa, provocando interrupção de serviço nessa área. Também,

o aumento da potência de transmissão pode resultar em interferência intercelular

[26].

Duas soluções são propostas na literatura para evitar as desvantagens previ-

amente mencionadas no planejamento dinâmico. Uma depende da mobilidade

dos relay nodes para migrar o tráfego das BSs inativas para as BSs ativas. No

entanto, essa solução não é confiável em casos de aplicações sensíveis a atraso,

como a telefonia de voz. A outra solução explora a cooperação entre dois ope-

radores celular para alcançar a economia de energia, pois permite que o tráfego

de uma operadora com BSs inativa seja transmitido através da BS ativa de outra

operadora [28] [26].

As soluções de planejamento dinâmico na literatura focam em desligar algu-

mas BSs ou alguns recursos da BS. É mais benéfico combinar ambas as estratégias,

e não apenas desligar algumas BSs, mas também desligar alguns recursos das

BSs ativas para melhorar ainda mais a quantidade de economia de energia. Além

disso, com a existência de diferentes redes sem fio com diferentes áreas de co-

bertura co-localizada, a cooperação de rede pode alcançar economia de energia

e evitar falhas de planejamento dinâmico.

Para uma melhor compreensão sobre os benefícios das redes cooperativas, a

próxima seção apresenta uma discussão sobre o futuro ambiente de acesso sem

fio heterogêneo e o potencial das redes cooperativas.
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2.3.2 Cooperação de Rede

Atualmente, existem diferentes redes sem fio que oferecem uma variedade de

opções de acesso. Essas redes de acesso sem fio incluem sistema celular de

terceira geração (3G), rede WiFi (IEEE 802.11) e sistema WiMAX (IEEE 802.16).

Na Fig.2.4 é apresentado um cenário típico de RSF heterogêneo. Nas confi-

gurações atuais das redes celulares, as macrocélulas são geralmente projetadas

para fornecer uma ampla cobertura de serviço, mas não são eficientes no forneci-

mento de altas taxas de dados. Para tornar as redes celulares mais eficientes em

termos energéticos e manter o elevado nível de velocidade de transmissão de

dados, solução baseada na implantação de células menores, como micro, pico e

femtocélulas são extremamente promissores, pois fornece serviço com alta taxa

de transmissão à usuários com padrão de baixa mobilidade [23].

Do ponto de vista dos usuários móveis, as soluções de cooperação de rede

para as redes sem fio heterogêneas permitem desfrutar de uma melhor conexão.

A melhor conexão é facilitada pelo handover vertical, que pode ser baseada no

custo de serviço, cobertura, taxa de transmissão, QoS e etc. Além disso, os usuá-

rios móveis, portando terminais multimodais, serão capazes de se conectarem

nas RSF mais adequada [27].

Técnicas multihoming mantêm múltiplas associações simultâneas de um ter-

minal móvel (TM) com diferentes redes de acesso via rádio. Facilitada pela

cooperação em diferentes domínios de rede, o multihoming pode suportar apli-

cações com alta requisição de largura de banda através da agregação da largura

de banda, provendo acesso ubíquo, facilidade de handover suave e melhor confi-

abilidade.

Estudos mostram que a utilização conjunta de macrocélulas e picocélulas em

uma rede pode reduzir o consumo de energia da rede em até 60% em relação

a uma rede com somente macrocélulas. Outra vantagem das células menores

é que elas podem operar em faixas de frequências mais altas, adequadas para

fornecer taxas de dados elevadas. A utilização da cooperação de redes entre

diferentes tamanhos e tipos de redes pode obter, além da economia de energia, a

melhora no desempenho da rede, balanceamento da carga de tráfego e alternar

o modo de operação das BSs conforme a flutuação da carga de tráfego. No

entanto, a implantação de muitas picocélulas dentro de uma macrocélula pode

reduzir a eficiência global da BS de macrocélula, uma vez que terá de operar

sob condições de baixa carga. Portanto, a investigação cuidadosa de várias
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estratégias de implantação deve ser feita a fim de encontrar a melhor forma de

implantar as picocélulas [23] [24].

Figura 2.4 Exemplo de implantação heterogênea de rede sem fio [23].

2.3.3 Gerenciamento de recursos de rádio

Em um ambiente de redes de comunicação móvel heterogêneo, a rede Multi-

Acesso (MA) é composta por mais de um RAT (Radio Access Technology) operando

de maneira coordenada com objetivo de prover serviços avançados de comuni-

cação sem fio. Tais redes se beneficiam da combinação das características de

cada RAT visando uma diversidade temporal e geográfica de requisitos como

cobertura, QoS, desempenho e mobilidade, oferecendo maior flexibilidade na

distribuição dos recursos de rádio. Dessa forma, é possível aproveitar a com-

plementaridade das redes de acesso existentes para proporcionar maior taxa de

transmissão e eficiência [35]. Assim, a decisão da RSF mais adequada para alo-

cação dos recursos deve ser realizada levando em consideração diversos fatores,

tais como: preferência do usuário e do operador. Todos os critérios não podem

ser utilizados simultaneamente e há um trade-off entre eles. Alguns desses são

mostrados na Tabela 2.3.3.

Com relação à gerência de tráfego, existem mecanismos que evitam e previ-

nem o congestionamento e os que detectam o congestionamento e restauram o

equilíbrio da rede. Fazem parte do primeiro grupo, o controle de admissão de

chamada (CAC) e o agendamento, enquanto que, o controle de fluxo, adotado

pelo TCP, faz parte do segundo [9].
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Tabela 2.1 Critérios de seleção da RSF mais adequado [16]

Critérios
Preferência do

Usuário
Preferência do

Operador
Requisitos de
aplicação

1
Menor custo de

serviço
Distribuição de
carga uniforme

Capacidade re-
sidual da RSF

2 Melhor QoS
Maximização do

ganho
Capacidade do
terminal móvel

3
Maior área de

cobertura

Otimização do
consumo de

energia

4
Maior

segurança

Minimização da
perda de
handover

5
Menor consumo

de bateria

O gerenciamento de recursos de rádio refere-se a uma série de passos para

determinar o momento, ordem e a quantidade de recursos a ser alocado para

cada usuário em um ambiente de RSF multiusuário [42]. Os recursos de rádio são

frequentemente escassos e dispendiosos. Logo, uma utilização eficiente desses

recursos é uma preocupação primária em redes sem fio. Estes passos devem ser

aplicados devido ao limitado recursos de rádio, como largura de banda, potência

de transmissão e etc. Além disso, o consumo de energia deve ser minimizado

devido às exigências green. Portanto, é muito importante gerenciar esses recursos

e utilizá-los de forma otimizada para aumentar o desempenho global do sistema.

A alocação de recursos de rádio é classificada em vários tipos de acordo com a

função objetivo a ser otimizada. Algumas estratégias adotada para a atribuição

de recursos de rádio são [9]:

• Alocação de canal fixa (FCA): Cada célula de uma área atendida pela

operadora de serviço recebe um determinado número de canais de acordo

com um padrão de reuso.

• Alocação de canal dinâmica (DCA): Todos os canais são disponíveis para

todas as células e sempre que ocorre um evento de chegada de uma nova

chamada, um canal, dentre um conjunto de canais disponíveis, é alocado,

desde que satisfaça uma restrição, mas um critério de otimização deve ser

empregado para selecionar o melhor canal.
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• Alocação de canal híbrido (HCA): Consiste na combinação das duas an-

teriormente descritas. Assim, um conjunto de canais é alocado perma-

nentemente para cada uma das célula, enquanto que, outra parte, será

compartilhada entre as células.

2.4 Revisão bibliográfica

Diversos trabalhos, com adoção de estratégias eficientes de economia de energia,

nas redes celulares sem fio, foram propostos na literatura. Para iniciar, alguns

trabalhos são endereçados à cooperação de rede e exploram a flutuação da carga

de tráfego para alternar o modo de operação das BSs (ativa/inativa). Assim, os

autores em [24] exploram a disponibilidade de múltiplas redes de acesso rádio

celular (radio access networks (RANs)) e propõem dois níveis de cooperação na

rede de acesso: intra-rede e entre-redes. Através da aplicação conjunta dos dois

tipos de cooperação, a BS dentro da RAN bem como as BSs de várias RANs

comunicam e cooperam de forma inteligente minimizando dinamicamente o

número das BSs ativas. O trabalho desenvolvido em [22] explora as transmissões

multipontos coordenados para melhorar a eficiência de energia e discute as

características das futuras redes celulares.

Em [26], um esquema de cooperação de redes é apresentado como forma de

economia de energia na comunicação rádio. Desenvolveu um framework que

permite as redes com cobertura sobreposta cooperar entre si para alcançar a

economia de energia. O autor explora a flutuação da carga de tráfego para

determinar o modo de operação das BSs sob restrição de QoS.

Qian et al. [40] utiliza teoria dos jogos para alocação de potência ótima

multi-usuários em redes de comunicação cooperativa, na alocação de potência é

considerada a transmissão multi-serviço e adotado o algoritmo de jogo Stackel-

berg.

O [48] implementa o método de comunicação green nas redes Long Term

Evolution (LTE) desligando as BSs com baixa carga de tráfego, leva em conta QoS

dos usuários, alocação de recursos uplink (UL) e downlink (DL) e a interferência

intercelular.

Alocação de recursos green em sistemas celulares OFDMA (Orthogonal Fre-

quency Division Multiple Access) são abordados nos trabalhos [12, 42]. Para iniciar,

os autores em [12] propuseram um algoritmo de solução ótima baseado em oti-
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mização inteira não linear formulada para estação base minimizar a energia de

recepção do terminal móvel. Em [42], propôs uma função de recursos de rádio

multi-objetivo com objetivo de maximizar a eficiência de energia na requisição

da taxa de dados. A função considera a atribuição dinâmica de subportadora a

diferentes usuários.

Oh e Krishnamachari [37] elaboram uma estratégia básica para alternar o modo

de operação das BSs em redes homogêneas baseado no tráfego senoidal. Em [36]

é proposto duas estratégias de previsão e gerenciamento de tráfego, a primeira

abordagem é baseada em medições de recursos de tempo real que são explorados

pela comunicação, a segunda baseia-se na previsão de tráfego.

Os autores em [7] propõem abordagem de introdução e suporte primitivo de

standby nos elementos de rede de backbone para reduzir pela metade o requisito

energético do núcleo da rede. Isso é possível através da reconfiguração periódica

dos nós e links para atender a entrada do volume de tráfego e as restrições

operacionais da rede, tais como confiabilidade, estabilidade, QoS e o tempo

de re-convergência. A idéia principal da abordagem é explorar as principais

características dos dispositivos da arquitetura do backbone, bem como a pilha de

protocolo de rede.

Chen e Wu[11], propõem um esquema que minimiza a troca de operação

on/off da femtocell mantendo-a no modo ocioso tanto quanto possível e utiliza o

protocolo de decisão de handover para reduzir o número de handover e o custo de

sinalização durante a mobilidade do terminal móvel (TM). Em [25], os autores

discutem os possíveis mecanismos de handover aplicável a uma estrutura multi-

camadas e propõe um mecanismo de handover “forçado” que deve ser executado

de forma a minimizar as falhas de handover.

Destinados ao estudo de novas técnicas green, nos trabalhos [14, 21, 34],

os autores discutem novas técnicas e os possíveis impactos da pesquisa green

network direcionada às BSs e TMs para reduzir o consumo de energia na rede,

incluindo as técnicas transmissão multi-hop, redes mesh ad-hoc, comunicação

terminal-terminal e arquiteturas multipontos cooperativos.

Em [10] propôs um framework de pesquisa de rádio green, a estrutura do

framework consiste dos seguintes fundamentos do trade-off : eficiência de implan-

tação – eficiência energética, eficiência de espectro – eficiência energética, largura

de banda – potência e delay – potência.

No Capítulo 4 deste trabalho, é apresentado um framework de comunicação de
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rádio green ótimo, destinado a otimizar o consumo de energia nas diversas RSFs.

Para o desenvolvimento do modelo, utilizou-se problema de otimização baseado

em programação linear inteira mista (PLIM) como ferramenta matemática. O

modelo proposto explora a flutuação da carga de tráfego na rede para determinar

o modo de operação (ativa/inativa) ótimo da RSF.

Neste trabalho, considera-se a existência de múltiplas RSFs e classes de ser-

viço, com custos de admissão associados. Diferentemente dos apresentados na

literatura, aqui é otimizada a alocação dos recursos para múltiplas classes de

serviços com adoção de green handover. Uma das principais contribuições deste

estudo é determinar uma estratégia de handover, baseado no tempo de perma-

nência de um usuário móvel em um RSF, em função da proporcionalidade dos

raios de cobertura das diversas RSFs co-localizadas.

A Tabela 2.2 trás uma visão geral dos principais artigos adotados neste traba-

lho.
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Tabela 2.2 Taxionomia de green network

Referência Cenário Objetivos Abordagem

[7] Núcleo da rede

Introduzir o standby
primitivo nos

dispositivos de
próxima geração

Virtualização

[10] Green radio

Demonstrar os
principais

indicadores de
desempenho/custo

da rede

Fundamentos
trade-offs

[11] Rede celular
Minimizar a troca do

modo de operação
da femtocélula

Simulação

[12], [42] OFDMA

Otimizar a energia
na recepção do TM e
na requisição da taxa

de dados

Problemas de
otimização

[14], [21], [34] Rede celular
Estudar o impacto do
green network nas BSs

Discussão de
green network

[22], [24] Rede celular
Minimizar o número

de BSs ativas

Discussão das
técnicas green e
Simulação

[25] Rede celular
Minimizar as falhas

de handover
Simulação

[26] Rede celular
Maximizar a

economia de energia
sob restrições de QoS

Problema de
otimização
através de
algoritmo de
busca

[36], [37] Rede celular

Gerenciar o tráfego
baseado na previsão
de tráfego e alternar
o modo de operação
das BSs baseado no

tráfego senoidal,
respectivamente

Modelo mate-
mático e simu-
lação

[40]
Rede de

comunicação
cooperativa

Alocação de potência
ótima para

multi-usuários

Modelo mate-
mático e simu-
lação

[48] Redes LTE
Implementar

comunicação green
nas redes LTE

Modelo mate-
mático e simu-
lação

18



3
Bases Metodológicas: Problema de

Otimização

O objetivo desde capítulo é apresentar a metodologia empregada para modela-

gem analítica. Este capítulo apresenta os métodos matemáticos que foram em-

pregados para a formulação do modelo de otimização. Inicialmente, na Seção

3.1 apresenta brevemente o Processo de Poisson que é um dos mais importante

dentre os processos estocásticos. Em seguida, o modelo de Erlang B utilizado

para calcular a probabilidade de bloqueio em sistema sem fila, é apresentado na

Seção 3.2. A definição de problemas de otimização, bem como outros conceitos

relativos a essa metodologia, são apresentados na Seção 3.3.

3.1 Processo de Poisson

O processo de Poisson é um dos mais simples e mais importante dentre os

processos estocásticos. Isto não se deve apenas às inúmeras aplicações desse

processo mas, também à utilidade na construção de processos mais complexos.

Nas aplicações de processos estocásticos são comuns as situações nas quais o

interesse é observar eventos que ocorrem no decorrer do tempo. Para tanto,

utiliza-se o processo de contagem {N(t), t ≥ 0} que representa o número total de

eventos [38].

Um processo de contagem {N(t), t ≥ 0} é chamado de processo Poisson com

parâmetros λ > 0 se as seguintes condições são satisfeitas [13] [38] [41]:

i ) N(0) = 0.

ii ) Um processo possui incrementos independentes e estacionários.

iii ) P{N(h) = 1} = λh+ o(h).
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3.1. PROCESSO DE POISSON

iv ) P{N(h) ≥ 2} = o(h).

Onde o(h) denota uma função f (h) tal que:

lim
h→0

f (h)
h
= 0.

☛
✡

✟
✠3.1

A condição ii) significa que dados t0< t1< ... < tn, os incrementos N(t0),N(t1)−

N(t0), ...N(tn)−N(tn−1), chamados de tempos inter-ocorrência ou tempos de es-

pera, são variáveis aleatórias independentes. Além disso, os incrementos são es-

tacionários. A condição iii) implica que, em intervalos de tempo suficientemente

pequenos, a probabilidade de ocorrência de um evento é aproximadamente igual

a λh, onde h é o comprimento do intervalo e λ é uma constante positiva, que se

denomina a taxa de ocorrência ou a intensidade do processo. A condição iv) é

equivalente a afirmar que dois eventos não podem ocorrer simultaneamente.

A partir da definição do processo de Poisson, pode-se derivar a seguinte

probabilidade: Para qualquer t ≥ 0,

Pk(t) = P{N(t) = k|N(0) = 0} (k = 0,1,2, ...),
☛
✡

✟
✠3.2

denota a probabilidade de que k eventos ocorram no intervalo de tempo (0, t].

Notando que Pk(t) é a função densidade de probabilidade para um t fixo,

∞
∑

k=0

Pk(t) = 1,
☛
✡

✟
✠3.3

uma vez que a probabilidade total é igual a um. Aplicando o processo de Poisson

de incremento estacionário, tem-se

P{N(t+ s)−N(s)= k} = P{N(t) = k| N(0) = 0} = Pk(t) ∀t,s ≥ 0
☛
✡

✟
✠3.4

Usando a lei da probabilidade total pode-se determinar

Pk(t) =
(λt)k

k!
e−λt (k = 0,1,2, ...)

☛
✡

✟
✠3.5
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3.1. PROCESSO DE POISSON

que é a distribuição de Poisson com média λt. Note que λ representa a taxa

esperada do evento.

3.1.1 Distribuição do Tempo entre Chegadas e de Espera

Considere o processo de contagem {N(t), t≥ 0}. Seja X1 o tempo de ocorrência do

primeiro evento. Para qualquer k ≥ 1, X(k) representa o tempo entre a ocorrência

dos eventos k− 1 e k. X(k),k = 1,2, ... é chamado de sequência dos tempos entre

ocorrências ou chegadas [38].

Seja ainda Sk o tempo de chegada ou ocorrência do k-ésimo evento, isto é

Sk = X1+X2+ ...+Xk (k = 1,2, ...)
☛
✡

✟
✠3.6

S0 = 0

Para um processo de Poisson com parâmetro λ > 0, os tempos entre chegadas

Xn são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas (iid),

seguindo uma distribuição exponencial, com média 1/λ [41].

P(X1 > t) = P{N(t) = 0} =
(λt)0

0!
e−λt = eλt

☛
✡

✟
✠3.7

Observa-se que o evento X1 > t acontece se e somente se nenhum evento do

processo de Poisson ocorre no intervalo [0, t]. X1 é distribuído exponencialmente

com média 1/λ.

Para X2 tem-se a distribuição condicional que o primeiro evento ocorreu no

tempo s, isto é, X1 = s. Assim,

P(X2 > t|X1 = s) = P{N(t+ s)−N(s)= 0|X1 = s}
☛
✡

✟
✠3.8

Através da propriedade do incremento independente e estacionário, tem-se

[41] [38]

P{X2 > t|X1 = s} = P{N(t+ s)−N(s)= 0}
☛
✡

✟
✠3.9

P{X2 > t|X1 = s} = P{N(t) = 0} = e−λt
☛
✡

✟
✠3.10
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3.2. SISTEMA DE PERDA DE ERLANG B

respectivamente. X2 também é distribuído exponencialmente com média 1/λ e

é independente de X1.

Se o processo tem incrementos independentes e estacionários é equivalente

dizer que o processo, em qualquer ponto no tempo, se renova, ou seja, a partir de

qualquer ponto no tempo, o processo é independente de tudo que previamente

ocorreu (incrementos independentes) e possui a mesma distribuição do processo

original (incrementos estacionários).

O tempo de chegada, espera ou ocorrência do k-ésimo evento, Sk, é compu-

tado observando que

Sk ≤ t⇔N(t) ≥ k
☛
✡

✟
✠3.11

o tempo de espera do k-ésimo evento é menor que ou igual a t, é equivalente a

assertiva que o número de eventos até o tempo t é maior ou igual a k.

Pk(t) =
(λt)k

k!
e−λt.

☛
✡

✟
✠3.12

3.2 Sistema de Perda de Erlang B

Um sistema de perda é um sistema de fila em que as chegadas que encontram

todos os servidores ocupados não entra e ainda são perdidas para o sistema. O

sistema, conhecido também como fórmula B de Erlang, é utilizada no estudo de

sistemas com perdas, fornece a probabilidade de bloqueio de uma chamada num

sistema M/M/k com perda e tem um papel importante em muitos problemas da

teoria do teletráfego [41].

Em outras palavras, no sistema de perda, ou modelo de Erlang B, ou fórmula

de perda de Erlang, as chamadas chegam de acordo com um processo de Poisson

de taxa conhecida, λ, que é uma medida do número médio de chamadas por uni-

dade de tempo. Os tempos de serviços seguem a distribuição exponencial, com

taxa µ. O tráfego é caracterizado pela relação λ/µ. Em um sistema composto

por k recursos, uma chamada é bloqueada e perdida se todos os recursos estive-

rem ocupados. Caso contrário, a chamada é aceita e utiliza um recurso durante

o seu tempo de retenção. As equações de equilíbrio para este sistema são [4] [41].
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3.3. PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO

Estado Taxa de Saída = Taxa de Entrada
0 λP0 = µP1
1 (λ+µ)P1 = 2µP2+λP0
2 (λ+2µ)P2 = 3µP3+λP1

0 < i < k (λ+ iµ)Pi = (i+1)µPi+1+λPi−1
k kµPk = λPk−1

e usando
∑k

0 Pi = 1, onde Pi é a probabilidade de bloqueio, a fórmula de Erlang-B

é dada por

Pi =
(λ/µ)i/i!

∑k
j=0(λ/µ) j/ j!

, i = 0,1, ...,k
☛
✡

✟
✠3.13

3.3 Problema de Otimização

A Programação Matemática (que inclui a Programação Linear, a Programação

Não-Linear, Programação Inteira, Programação Dinâmica, Programação Geomé-

trica, Programação Estocástica, etc.) pode ser vista como um conjunto de técnicas

matemáticas utilizadas na modelagem e solução de problemas de otimização [29]

[33].

Considerando os números inteiros m e n, tais que 0<m<n. Dados uma matriz

numérica com coeficientes reais A, m×n , e vetores b ∈ ℜ e c ∈ ℜn, o problema

de programação matemática no formato padrão é o problema de otimização:

otimizar z = cTx
☛
✡

✟
✠3.14

Sujeito a : Ax = b

x ≥ 0.

As definições associadas ao problema 3.14 [4]:

• A função linear x 7→ z = cT é chamada função objetivo.

• O conjunto X = {x ∈ ℜn ;Ax = b,x ≥ 0} é chamado conjunto viável, e um

ponto x ∈ X é denominado ponto viável.

• O conjunto X = {x∗ ∈X;cTx∗ ≤ cTx}, é chamado conjunto de soluções ótimas

e um ponto x∗ ∈ X é denominado solução ótima.
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3.4. PROGRAMAÇÃO LINEAR INTEIRA MISTA (PLIM)

• O problema 3.14 será chamado problema ilimitado quando existir uma

sequência (xk), tal que (xk ∈ X) e cTxk→−∞, quando k→∞.

• O problema 3.14 será chamado problema inviável quando X for vazio.

Em outras palavras, um problema de programação matemática é um pro-

blema de otimização no qual o objetivo e as restrições são expressas como funções

matemáticas e relações funcionais [8].

otimizar z = f (x1,x2, ...,xn)
☛
✡

✟
✠3.15

Sujeito a :

g1(x1,x2, ...,xn)

g2(x1,x2, ...,xn)

· · · · · ·

gm(x1,x2, ...,xn)
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Na Eq.3.15, x1,x2, ...,xn são as n variáveis de decisão, pois são elas que terão

valores determinados para otimizar o modelo. A função f (x1,x2, ...,xn) é a função

objetivo a ser otimizada (maximizado ou minimizado), gi(x1,x2, ...,xn), para i =

1,2,3, ...,m são as m restrições do problema.

Dessa forma, os problemas de programação matemática abrangem a análise

e estudo de sistemas de forma a determinar o programa de ação mais adequado

ao alcance de certo objetivo, tendo em conta as restrições que limitam o seu

comportamento. Assim, um problema de otimização é determinado por um

conjunto de variáveis ou parâmetros independentes, e frequentemente incluem

condições que definem valores aceitáveis para as variáveis. Esses problemas po-

dem ser modelados como problemas de maximizar (ou minimizar) uma função

cujas variáveis podem ou não obedecer a certas restrições.

3.4 Programação Linear Inteira Mista (PLIM)

Programação inteira ocorre quando um modelo de otimização constitui um pro-

blema de programação linear inteira, ou seja, programação inteira pura, ou

simplesmente programação inteira, é uma variação da programação linear, nos

quais todas as variáveis de decisão no problema estão restritas a assumir so-

mente valores inteiros. Este tipo de modelo também é adequada para solução
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3.4. PROGRAMAÇÃO LINEAR INTEIRA MISTA (PLIM)

de problemas que envolvam programação mista (estrutura linear com caracte-

rísticas inteiras e não-inteiras), e particularmente para problemas que envolvam

escolhas que possam ser representadas por variáveis binárias 0 e 1.

De maneira geral, a modelagem de programação matemática [18] passível de

solução por programação inteira deve apresentar as seguintes características:

1. Função objetivo linear;

2. Restrições lineares ou restrições tecnológicas;

3. Variáveis positivas;

4. Algumas (ou todas) variáveis inteiras.

Um problema de programação linear inteira mista (do inglês mixed integer

program - MIP) pode ser representado como:

Z(X) =min
(x,y)
{cx+ f y : (x, y) ∈ X}

☛
✡

✟
✠3.16

onde:

Z(x) é o valor ótimo da função objetivo (minimizar/maximizar);

x e y são, respectivamente, o vetor coluna n-dimensional de variáveis reais

não-negativas, e o vetor coluna p-dimensional de variáveis inteiras não

negativas;

c ∈ Rn e f ∈ Rp são vetores linhas dos coeficientes da função objetivo;

b ∈ Rm é o vetor coluna dos termos independentes das m restrições;

A e B são as matrizes dos coeficientes reais das variáveis x e y nas restrições, de

dimensões (m×n) e (m×p), respectivamente.

A seguir, serão apresentados os principais métodos exatos usados para solu-

cionar problemas de programação inteira mista.
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3.4. PROGRAMAÇÃO LINEAR INTEIRA MISTA (PLIM)

3.4.1 Branch and Bound

Um dos métodos mais utilizados para resolução de problemas do tipo PLIM é

a separação e avaliação ou Branch and Bound (B&B). Existem diversas variantes

deste método para tratamento de diversos tipos de problemas específicos. O

B&B baseia-se na idéia de desenvolver uma enumeração inteligente dos pontos

candidatos à solução ótima inteira de um problema, ou seja, divide o conjunto

de soluções viáveis em subconjuntos sem interseções entre si, calculando-se

os limites superiores e inferiores para cada subconjunto e eliminando certos

subconjuntos de acordo com regras preestabelecidas [18] [29].

O termo branch refere-se ao fato de que o método efetua partições no espaço

das soluções e o termo bound ressalta que a prova da otimalidade da solução

utiliza-se de limites calculados ao longo da enumeração [18]. No B&B, diversos

subproblemas PV serão gerados, cujos valores da função objetivo serão dados

por: Z(PV) =min
(x,y)
{cx+ f y : (x, y) ∈ V}. Se o subproblema PV gerado for inviável,

por convenção Z(PV) = +∞.

Como mencionado anteriormente, o B&B calcula limite superior e inferior.

Assim, qualquer solução viável (x, y) do problema original fornecerá um limi-

tante superior Z = cx+ f y para a solução do problema (Z(X) ≤ Z). A solução

ótima do problema relaxado1 é um limitante inferior para solução ótima do

problema original (Z(PX) ≤ Z(X)).

Os princípios de funcionamento do Branch and Bound são, segundo [39]:

1) O limitante inferior da solução ótima do problema Z(X) é fornecido pelo valor

da solução ótima do problema de programação linear relaxado (LR) Z(PX).

Seja (x∗, y∗) a solução ótima do problema relaxado.

2) Se y∗ ∈ Zp, então a solução é possível para PLIM com (x∗, y∗) ∈ X e também

fornecerá um limitante superior para a solução. Por ser, ao mesmo tempo,

um limitante inferior e superior, a solução encontrada é a ótima (cx∗+ f y∗ =

Z(PX) ≤ Z(X) ≤ Z = cx∗+ f y∗).

3) Ramificação. Caso contrário, y∗ <Zp e a solução encontrada x∗, y∗ não é viável

para o problema original. Esta inviabilidade é contornada pela adição de

restrições lineares ao problema. Seja y j, j ∈ {1, ...,p} uma variável com valor

1É o problema de programação linear obtido ao desconsiderar as restrições de integralidade
das variáveis inteiras.
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3.4. PROGRAMAÇÃO LINEAR INTEIRA MISTA (PLIM)

não inteiro na solução (x∗, y∗) de LR. O conjunto PX será substituído pela

união de dois conjuntos disjuntos P0
X

e P1
X

:

P0
X = PX∩{(x, y) ∈Rn

+×R
p
+ : y j ≤ [y∗j]} e

P1
X = PX∩{(x, y) ∈Rn

+×R
p
+ : y j ≥ [y∗j]}.

A variável y j é chamada de variável de ramificação (branching variable) e

a restrição y j ≤ [y∗
j
] e y j ≥ [y∗

j
] são chamados de restrição de ramificação

(branching constraints).

4) O passo seguinte, é procurar a melhor solução inteira em alguma das formu-

lações contidas na lista L = {P0
X
,P1

X
}.

A principal iteração do método B&B consiste em: dada uma lista L de

formulações, e o valor da melhor solução inteira já encontrada Z (caso ainda

não tenha sido encontrada nenhuma solução inteira, Z = +∞), selecionar

um problema PV da lista e resolver o problema linear, obtendo a solução

(xV, yV) cujo o valor é Z(PV), que será um limitante inferior para a melhor

solução inteira do problema PV. Alguns casos podem ocorrer:

Eliminação

[a.] Se Z(PV) ≥ Z, então a solução ótima do problema PV é pior do que

o melhor limitante superior já encontrado, não sendo necessário explorar

soluções inteiras em PV. Este subproblema seria retirado da lista L, por

exceder o limitante (pruning by bound).

[b.] Um caso particular é quando o problema PV não tem solução

viável, obtém-se Z(V) = +∞≥ Z e a eliminação de PV da lista L é feito pela

inviabilidade (pruning by infeasibility).

[c.] Se Z(PV) < Z e yV ∈ ZP , então uma solução viável (xV, yV) para

o problema original foi encontrado e o limitante superior será atualizado

para Z = Z(PV). Não haveria necessidade de incluir o problema PV na lista

L, devido à integralidade da solução encontrada (pruning by integrality).

Com isso, todos os problemas PW em L, tal que Z(PW) ≥ Z poderão ser

removidos da lista.

[d.] Se Z(PV) < Z e yV < ZP, então a solução ótima do problema de

programação linear PV é um valor não inteiro, e o problema PV deverá
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ser removido da lista L, dando lugar dois subproblemas P0
V

e P1
V

, obtidos

conforme descrito no passo b.

5) Término. O algoritmo finaliza quando a lista L fica vazia.

Tempo de execução. Teoricamente, o algoritmo branch-and-bound requer

um certo número de iterações que é exponencial do número de variáveis

inteiras (p).

Na Fig.3.1 tem-se o pseudo código do método B&B.

3.4.2 Branch and Cut

O método Branch and Cut (BC) é um método B&B em que uma técnica de corte é

aplicada ao longo da árvore B&B. Esse método é classificado como uma técnica

híbrida, pois utiliza técnica de enumeração e técnica de corte. O método BC

além de melhorar a resolução do problema através do número reduzido de nós

da árvore pelo corte, ainda tenta acrescentar a cada nó um pré-processamento,

uma heurística primal, dentre outros recursos [47] [18]. A seguir é descrito o

método BC segundo [39].

Em muito casos, quando o número de desigualdades válidas (VI) necessárias

para restringir adequadamente o espaço de solução cresce de forma exponencial,

a adição de todas estas desigualdades podem dificultar a resolução do problema

relaxado. Baseado no fato que para resolver o problema relaxado à otimalidade

em PX são necessárias no máximo n+p desigualdades (onde n e p são o número

de variáveis reais e o número de variáveis inteiras de um PLIM, respectivamente),

pode-se fazer uso das desigualdades de maneira alternativa, através do conjunto

de soluções viáveis de um PLIM (X = {(x, y) ∈Rn
+×Z

p
+ : Ax+By≥ b}) e do problema

de programação linear relaxado associado (PX = {(x, y) ∈ Rn
+×Z

p
+ : Ax+By ≥ b}).

Como o método BC é uma extensão do método B&B, que inclui uma família

C de desigualdade válidas e, para não adicionar inicialmente todas as desigual-

dades válidas de C à formulação do problema, é utilizado a formulação inicial

PX para resolver o problema relaxado LR. Em seguida, a medida que algu-

mas desigualdades válidas forem violadas na solução ótima de LR, estas serão

incorporadas à formulação.

Problema de separação SEP((x∗, y∗)|C) é o processo que identifica quais desi-

gualdades da família C foram violadas para uma solução (x∗, y∗), que consiste em

verificar se (x∗, y∗) ∈ C. Esta análise é feita por um algoritmo de separação, que
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Algoritmo Branch and Bound
#1. INICIO

L = {PX}

Z := +∞
#2. TÉRMINO

se L = ∅ então

se Z = +∞ então X = ∅ (problema viável)
se Z < +∞ então a solução (x, y) ∈ X com Z = cx+ f x é ótima
fim

#3. SELEÇÃO DE UM NÓ E SOLUÇÃO DO PROBLEMA
SelecionarPV ∈ L e fazer L = L\{PV}

Achar a solução ótima (xV, yV) e o valor Z(PV) do problema PV

#4. ELIMINAÇÃO
se Z(PV) ≥ Z então ir para o passo 2 (PV é inviável ou dominado pela

melhor solução inteira já encontrada
se Z(PV) < Z então

se yV
j
∈Z∀ j = 1, ...,p então (a solução é integral)

atualizar o limitante superior fazendo Z := Z(PV)
atualizar a lista L removendo os problemas dominados
(para cada PV ∈ L : se Z(PW) ≥ Z, então L = L\{PW})
ir para o passo 2

#5. RAMIFICAÇÃO
(ocorre apenas quando PV não foi eliminado: Z(PV) < Z e yV <Z para

j ∈ {1, ...,p})
Selecionar j tal que yV

j
<Z

Atualizar a lista L:
L = L∪{P0

V
,P1

V
} onde:

P0
V
= PV∩{(x, y) ∈ Rn

+×R
p
+ : y j ≤ [yV

j
]}

P1
V
= PV∪{(x, y) ∈ Rn

+×R
p
+ : y j ≤< yV

j
>}

Ir para o passo 2

Figura 3.1 Pseudo código do algoritmo Branch and Bound [39].
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Algoritmo Plano de corte
#a. INICIALIZAR W := V

Calcula Z(W), a solução ótima do problema de programação linear relaxado,
sem incorporar VIs de C Seja (x∗, y∗) a solução ótima relaxada

#b. Resolver o problema de separação SEP((x∗, y∗)|C)
se todas as desigualdades em C são satisfeitas em (x∗, y∗), então

(x∗, y∗) ∈ V∩C e é solução ótima com valor Z(V∩C)
fim

se não // SEP devolveu alguma desigualdade violada (α jx+β jy ≥ γ j)
Adicionar (α jx+β jy ≥ γ j) à formulação:

W :=W∩{(x, y) ∈ Rn×Rp|α jx+β jy ≥ γ j}

Calcular a solução ótima relaxada Z(W)
Seja (x∗, y∗) a solução ótima relaxada
Ir para b
fim

Figura 3.2 Pseudo código do algoritmo Plano de Corte [39].

avalia cada desigualdade de C. Estes algoritmos podem ser de dois tipos: exatos,

quando garantem que toda desigualdade violada será identificada, ou heurística,

quando se faz necessário reduzir o tempo de processamento da solução.

O algoritmo de planos de corte, apresenta o mecanismo de separação, resol-

vendo o problema relaxado PX sem adicionar, a priori, as desigualdades válidas

de C. A solução relaxada obtida é submetida ao processo de separação, que

identifica as desigualdades violadas, incorporando-as à formulação corrente V,

V ⊆ PX. O algoritmo de planos de corte é mostrado na Fig.3.2.

Ao selecionar um determinado problema V da lista L para ser resolvido

(passo 3 do algoritmo B&B), a solução obtida pela resolução da programação

linear é submetida ao processo de separação, visando introduzir restrições que

limitem o espaço de solução, possibilitando que limitantes inferiores de melhor

qualidade sejam obtidos, ao mesmo tempo que o espaço de solução é reduzido.

O BC, listado na Fig.3.3, é uma alternativa à estratégia de reformulação a priori,

quando todas as VIs são adicionadas previamente.

Assim, conclui-se a abordagem metodológica empregada neste trabalho.

Essa abordagem é adotada porque ao longo dos anos, os modelos matemáti-

cos foram desenvolvidos visando prover métodos e mecanismos para análise de

redes complexas. Com esse objetivo, foi adotado os problemas de otimização

que, abrangem a análise e estudo de sistemas de forma a determinar o programa

de ação mais adequado para o alcance de um certo objetivo, tendo em conta as
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Algoritmo de Branch and Cut
#1. INICIALIZA

L = {PX}

Z = +∞
Assumir que LR é limitado (Z(PX) > −∞)

#2. TÉRMINO
se L = ∅, então

se Z = +∞, então X = ∅ (Problema inviável)
se Z < +∞, então a solução (x, y) ∈ X com Z = cx+ f y é ótimo
fim

#3. SELEÇÃO DE UM NÓ E SOLUÇÃO DO PROBLEMA COM ALGORITMO
DE PLANO DE CORTE

Selecionar V ∈ L e fazer L = L\{V}
3a. Achar a solução ótima (xV, yV) e o valor Z(V) do problema V
3b. Resolver o problema de separação SEP((xV, yV)|C)

se todas as desigualdades em C são satisfeitas em Z(V∩C)
(xV, yV) ∈ V∩C é solução ótima com valor Z(V∩C)
ir para o passo 4

se não // SEP devolveu alguma desigualdade violada
adicionar (α jx+β jy ≥ γ j) à formulação:
V := V∩{(x, y) ∈ Rn×Rp|α jx+β jy ≥ γ j}

Calcular a solução ótima relaxada Z(V) e a solução (xV, yV)
Seja (x∗, y∗) a solução ótima relaxada
ir para o passo 3b

#4. ELIMINAÇÃO
se Z(V) ≥ Z, então, ir para o passo 2 (V é inviável ou dominada pela

melhor solução inteira já encontrada)
se Z(V) < Z, então

se yV ∈ Zp, então (solução é integral)
atualizar o limitante superior fazendo Z = Z(V)
atualizar a lista L removendo os problemas dominados
(para cada W ∈ L : se Z(W) ≥ Z, então L = L\{W})
ir para o passo 2

#5. RAMIFICAÇÃO
(ocorre apenas quando V não foi eliminado: Z(V) < Z e yV < Zp)
Selecionar j tal que yV

j
< Z

Atualizar a lista L:
L = L∪{V0,V1} onde:
V0 = V∩{(x, y) ∈ Rn

+×R
p
+ : y j ≤ [yV

j
]}

V1 = V∩{(x, y) ∈ Rn
+×R

p
+ : y j ≥< yV

j
>}

Ir para o passo 2

Figura 3.3 Pseudo código do algoritmo Branch and Cut [39].
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restrições que limitam o seu comportamento. Ainda em alguns casos, quando

não há o sistema a ser analisado ou até mesmo quando se utiliza a solução

analítica para otimização dos recursos ou para avaliação de desempenho do sis-

tema, deve-se projetar um modelo, que consiste em uma abstração do sistema,

incluindo os principais elementos e eventos condizentes ao comportamento do

sistema e que ao mesmo tempo devem ser relevantes na sua análise.
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4
Otimização do consumo de energia

nas redes sem fio cooperativas

O objetivo deste capítulo é apresentar o modelo analítico proposto para otimizar

o consumo de energia nas RSFs via cooperação multicélulas. O modelo apresen-

tado é formulado através da programação linear inteira mista, no qual é possível

a obtenção do ótimo global. A descrição do modelo considerado, é apresentado

na Seção 4.1. As considerações de tráfego utilizadas no modelo são descritos na

Seção 4.2. O modelo de otimização, baseado em PLIM, é apresentado na Seção

4.3.2.

4.1 Descrição do Sistema

O sistema a ser analisado consiste de um conjuntoJ de Redes Sem Fio (RSF) dis-

postas de maneira co-localizada com diferentes tecnologias de acesso disponível

(do inglês Radio Access Technology - RAT),J = {1,2, ..., J}. Neste cenário, diversas

redes sem fio (Wifi, 3G, WiMAX, etc) estão localizadas numa região geográfica

formada por um conjunto de áreas de serviço, N com N = {1,2, ...,N}. Como

resultado, cada área de serviço n ∈N é coberta por diferentes RSF co-localizadas,

formada por macrocélulas, microcélulas e picocélulas. Um exemplo de tal in-

fraestrutura é apresentado na Fig. 4.1. O exemplo é constituído de BS Celular

implantadas como microcélulas, que são totalmente cobertas pela BS WiMAX

implantada como macrocélula e parcialmente pelo AP WLAN implantado como

picocélula. No exemplo da Fig. 4.1, são consideradas duas áreas de serviço,

n(n = 1,2 ∈ N). Na área 1, todas as RSFs estão disponíveis. Na área 2, a rede

Celular e WiMAX estão disponíveis. O TM na área 1 pode obter recursos em
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todas as RSFs (WiMAX, Celular e WLAN), ou seja, o número de RSF disponível

é j ≥ 2. Na área 2, o TM tem acesso a rede Celular e WiMAX (i.e j ≥ 1).

Celular

WIMAX

WLAN

Figura 4.1 Região de redes sem fio co-localizadas.

Neste cenário de redes co-localizadas, a j-ésima RSF consiste de um enlace

sem fio com b j recursos de rádio, os quais são compartilhados entre as requisições

dos usuários. Ainda nesse cenário, tem-se vários tipos de redes de acesso, com

áreas de cobertura diversificada, além de diferentes capacidades e custos. É

adotado neste trabalho, que uma unidade de recursos de rádio, b j, é o número

de canais disponíveis na j-ésima RSF ( j ∈ J). Cada canal tem uma largura de

banda fixa B. Para facilitar a definição do modelo matemático, são feitos os

seguintes pressupostos.

1. É definido que uma chamada requer somente um canal de uma das redes

para o seu serviço.

2. Cada rede é operada por um único provedor de serviço.

3. O holding time é independente do congestionamento da rede e é descrito na

Seção 4.2.

Os usuários móveis, de posse de terminais multimodais, ao chegarem na

área de serviço n, formado pelo ambiente de redes cooperativo, poderão ser

atendidos na RSF mais adequada, de acordo com os critérios pré-estabelecidos

como: custo de serviço, classe de serviço e economia de energia.

A Fig.4.2 mostra de maneira conceitual, a visão do sistema. Um usuário,

demandando uma conexão característica pela classe de serviço da aplicação, será

alocado conforme os critérios pré-estabelecidos. Para cada evento de chegada
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Custo-Serviço Classe-Serviço Energia

Picocélula Microcélula Macrocélula

Critérios de Seleção

Figura 4.2 Visão conceitual do sistema.

de um usuário, deverá ser decidido qual a RSF mais adequada. Assim, o sistema

sob consideração consiste de j redes sem fio (RSFs) dispostas de maneiras co-

localizadas, como apresenta a Fig.4.3.

RSF1
RSF2RSFJ

...

Figura 4.3 Redes sem fio co-localizadas.

Nos projetos de rede, geralmente, as macrocélulas são projetas para fornecer

uma cobertura ampla e não são eficientes no fornecimento de altas taxas de

dados. Em regiões com alta demanda de serviço, as macrocélulas também são

implantadas para prover capacidade adicional. As microcélulas são projetadas

para fornecer cobertura e capacidade média e as picocélulas são células de baixo

consumo de energia que abrange uma pequena área de cobertura e que fornece

alta taxas de dados. Desta forma, busca-se otimizar o consumo de energia através
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da cooperação das células1 co-localizadas.

4.2 Modelo de Tráfego

É considerado a existência de I(I = {1,2, ..., I}) tipos de classes de serviços. As

requisições dos usuários móveis são classificadas em três classes de serviço:

classe de serviço handover, classe de serviço de tempo real e classe de serviço de

melhor esforço.

4.2.1 Classes de Serviços

O handover refere-se ao processo de transferência de uma chamada em curso de

uma rede para outra. Quando o TM muda a conexão entre rede de mesmo tipo,

o handover é chamado de handover horizontal. Quando o TM muda a conexão

entre diferentes tipos de redes, o handover é chamado de handover vertical. As

conexões da classe de serviço de tempo real (ex. voz, stream vídeo, etc.) são

tolerantes a um certo grau de perdas, sensíveis ao atraso e variações de atraso

e requisitam largura de banda constante a fim de serem servidas com garantias

de QoS. Já a classe de serviço de melhor esforço, é um tráfego elástico e possui

requisitos menos rigorosos que a classe de serviço de tempo real e handover, ou

seja, pode tolerar variações na taxa de serviço.

De acordo com a literatura [11][17][43][45], o padrão de chagada das classes

de serviços seguem um processo de Poisson, onde uma conexão da classe de

serviço i chega na área de serviço n com parâmetro λi.

O tempo de duração de uma chamada da classe de serviço (Tdi) é exponenci-

almente distribuído com valor médio 1/µi, i ∈ I. Além do tempo de duração, é

considerado o tempo de residência (Trn) na n-ésima área de serviço, que repre-

senta o tempo na qual o TM permanece conectado na n-ésima área de serviço.

Este tempo é definido de acordo com o modelo de mobilidade considerado em

[20].

O tamanho dos raios de cobertura da área de serviço n(n = 1,2) é o mesmo

da área de cobertura das RSFs j( j = 1,2) ∀n ∈ N , j ∈ J . Dessa forma, o tempo

de residência em cada área de serviço n(n = 1,2) é igual o tempo de residência

j( j= 1,2). Portanto, o tempo de residência em cada área de serviço é diferenciado

1Os termos “rede sem fio” e “célula” são usados de forma indiscriminado neste trabalho.
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pelo tamanho do raio da área de cobertura. Dado a disposição das RSFs de

maneira co-localizadas, a velocidade de um TM é a mesma ao longo das diversas

áreas de coberturas [15].

1
µrn+1

= ω
1
µrn

☛
✡

✟
✠4.1

ω =
Rn+1

Rn

☛
✡

✟
✠4.2

A Eq.(4.1), relaciona os tempos de residência das áreas de serviço n(n ∈ N), a

partir da proporcionalidade ω dos seus raios da área de cobertura, Eq.(4.2) [15].

O tempo de retenção Th (do inglês holding time) é o tempo decorrido entre o

instante em que um canal é atribuído para servir uma chamada em uma RSF j

qualquer e o instante em que o canal é liberado pelo TM, seja por completar a

chamada ou por exceder a área de cobertura da RSF. Assim, tem-se:

Th =min{Td,Tr j}.
☛
✡

✟
✠4.3

De acordo com Eq.(4.4) e dado que tanto Td quanto Tr j são exponencialmente

distribuídos, o tempo de retenção das conexões das classes de serviços i, na RSF

j, definido pela variável Thi j, também será exponencialmente distribuído com

valor médio [15]:

µhi j
= µdi

+µr j
, i ∈ I,∀ j ∈ J

☛
✡

✟
✠4.4

Finalmente, a intensidade de tráfego das classes de serviço, destinada a j-

ésima RSF, é definida por

ρi j = λi j/µhi j
i ∈ I,∀ j ∈ J

☛
✡

✟
✠4.5

Estas considerações de tráfego são amplamente utilizados na literatura como

mostra os seguintes artigos [15] [26] [32] [37] [43].
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4.3 Formulação do Modelo

Esta seção mostra o modelo analítico proposto para otimizar o consumo de

energia no ambiente de redes sem fio cooperativo. O modelo apresentado é

formulado através de problema de otimização, baseado em Programação Linear

Inteira Mista e, como tal, pode ser resolvido por um algoritmo híbrido (branch and

Cut), por meio do qual é possível, otimizar o consumo de energia determinando

o modo de operação das RSFs e dos recursos ativos.

4.3.1 Estratégia Green Handover

A principal função da estratégia green handover é fazer uma decisão inteligente

dos recursos de rádio para o tráfego de handover. Esta estratégia é baseada na

predição do tempo de residência, Tr, e do tempo médio de transmissão esperado,

Te, para a classe de serviço handover.

Devido a mobilidade do TM, handover horizontal (entre duas redes de mesma

tecnologia) e vertical (entre redes de diferentes tecnologia) podem ocorrer no

ambiente de rede heterogêneo. O handover é considerado green handover quando

há economia de energia durante o período de handover. A idéia básica do green

handover é alocar a conexão de handover na RSF mais adequada e com menor

consumo de energia, quando possível.

O green handover (GH) ocorre obedecendo alguns critérios pré-estabelecidos,

demonstrado na Eq.(4.6). Por definição, o GH acontece da seguinte forma, a

classe de serviço handover, ao chegar na área de serviço n, pode ser alocado, pre-

ferencialmente, na picocélula. Mas para evitar perdas de pacotes desnecessária,

o GH ocorre nas seguintes situações [11].

GH =























1, Tr j ≥ Te, lav j ≥ lreq

0, Caso contrário

☛
✡

✟
✠4.6

• Se o tempo de residência, Tr j, for maior ou igual o tempo de transmissão

médio esperado, Te.

• Se a quantidade de recursos disponível (número de canais), lav j é maior ou

igual a quantidade de recursos solicitado para atender a classe de serviço
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handover, lreqi.

• Caso contrário, a classe de serviço handover não será alocada na picocélula.

onde Tr j é o período do tempo em que a classe de serviço handover inicia e finaliza

a comunicação na RSF j, j( j ∈ J) e Te é o tempo médio de transmissão esperado

entre a classe de serviço e a picocélula, j. O tempo médio de transmissão

esperado é calculado pelo tempo restante do tráfego que falta ser transmitido, β.

Portanto, Te = Tdi ·β.

A aplicação do green handover permite obter economia de energia com aloca-

ção de recursos de baixo consumo de energia e de largura de banda relativamente

alta para chamadas de handover além de manter o nível de QoS, pois a classe de

serviço dentro dos critérios pré-estabelecidos é alocado na picocélula.

Dessa forma, o consumo de energia é maior se uma conexão de handover é alo-

cado na picocélula e a mesma não poder ser completamente transmitida através

da picocélula, o que demandará recursos de outra RSF para completar a trans-

missão. Além de evitar o aumento do consumo de energia, essa estratégia evita

perdas desnecessárias de pacotes, desta forma, prevenindo uma possível perda

de chamada. Uma vez que estudos comprovam que a perda de uma chamada

causa uma insatisfação maior, ao usuário, quando comparada ao bloqueio de

uma nova requisição [44]. Diante disso, é assumido que uma nova chamada alo-

cada na macro/microcélula da área de serviço n não executará handover quando

o TM se mover para picocélula. É assumido também que todo o tráfego de

handover e de nova chamada de tempo real e melhor esforço, são agregadas em

uma única classe de serviço cada. As novas chamadas são alocadas na RSF que

podem ser completamente transmitida.

A probabilidade do tráfego de handover ser alocado na picocélula é calculado

utilizando a distribuição de Poisson,

P(k,Γ) =
(λΓ)k

k!
e−λΓ

☛
✡

✟
✠4.7

onde k é número de handover, Γ é o período de tempo e λ é a média de ocorrer

handover. O P(k,Γ) é a probabilidade de ocorrer k handover no período de tempo

Γ. É assumido que a probabilidade do tráfego de handover não ser alocado na

picocélula no período de tempo Γ j, Γ j = Tdwell j, onde k = 0 é:
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P(k,Γ) = P(0,Γ j) = PnJ = e−λ jΓ j
☛
✡

✟
✠4.8

onde λ j = 1/Te é o número médio de handovers alocados no tempo Te. Dessa

forma, a probabilidade do handover ser alocado na picocélula é:

1−Pn j = 1− e−λΓ
☛
✡

✟
✠4.9

4.3.2 Modelo de Otimização de Energia

O modelo de otimização proposto, formulado através do modelo de progra-

mação inteira mista, tem como objetivo otimizar o consumo de energia via

cooperação celular. Assim, o ambiente de redes cooperativo explora a flutuação

temporal da carga de tráfego para alcançar a economia de energia. São utiliza-

dos dois tipos de flutuação de carga de tráfego. A primeira é a flutuação de

grande-escala, que é a carga de tráfego que alterna significativamente de um

período para o outro durante o dia. O segundo é a flutuação de pequena-escala,

em que a carga de tráfego alterna ligeiramente em torno de algum valor médio.

Dessa forma, o tempo de flutuação da carga de grande-escala é dividido em um

conjunto de períodos,T = {1,2, ...,T}, de duração constante τ horas, T = 24/τ. Já o

tempo de flutuação da carga de pequena-escala divide cada período t(t ∈ T ) em

um conjunto de períodos menores, D = {1,2, ...,D}, cada um com uma duração

constante Λ, D = τ/Λ, como mostra a Fig. 4.4 [26].

A flutuação de grande-escala na carga de tráfego pode ser explorada des-

ligando a RSF que estiver operando em uma condição de carga baixa ou sem

carga. Por outro lado, a flutuação de pequena-escala pode ser explorada desli-

gando alguns canais em cada RSF ativa para reduzir a quantidade de energia

consumida.

A solução para o problema de otimização do consumo de energia determina:

• O ótimo modo de operação das RSFs;

• A alocação dos recursos de rádio das RSFs;

• A quantidade de recursos de rádio ativo.
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Encontra a ótima decisão 

do modo de operação 

das BSs (ativa/inativa)

Período de grande escala

Período de pequena 
escala

d

t

Encontra o número ótimo de canais 

ativos para as BSs ativas

Figura 4.4 Sequência temporal da otimização do consumo de energia [26].

A ótima utilização dos recursos da RSF e decisão do modo de operação da RSF,

feita no momento inicial de cada período t, pode ser obtido usando o seguinte

modelo baseado em programação linear inteira mista:

min



















α

















J
∑

j

I
∑

i

(xi j · ci j)+ (y j ·P j)+Po f f j

















☛
✡

✟
✠4.10

+(1−α)

















J
∑

j

∆P j



































s.a.

I
∑

i=1

xi j ≤ b j · y j ∀ j ∈ J
☛
✡

✟
✠4.11

J
∑

j=1

xi j = ρi ∀i ∈ I
☛
✡

✟
✠4.12
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J
∑

j=1

y j ≥ 1
☛
✡

✟
✠4.13

xi j > 0, y j ∈ {0,1},∀i ∈ I,∀ j ∈ J
☛
✡

✟
✠4.14

A função objetivo Eq.(4.10) representa a minimização do consumo de energia

no ambiente de redes cooperativo. As variáveis xi j e y j são variáveis de decisão

que determinam o número de recursos alocados em cada RSF e o modo de

operação da RSF (determina o número de RSF ativa), respectivamente.

O parâmetro ci j define o custo de admissão de cada classe de serviço i, no RAT

j. O parâmetro P j e Po f f j
define o consumo de energia em cada RSF, que depende

do modo de operação da RSF. O P j é o consumo total de energia da RSF ativa e

Po f f j
é o consumo de energia de uma RSF inativa. O parâmetro ∆P j determina o

consumo de energia adicional necessário para ativar a BS. O parâmetro α, com

α ∈ (0,1), é um fator peso que dá uma determinada importância entre o consumo

de energia e custo da troca do modo de operação da RSF, quando a RSF passar

de inativa para ativa. Este parâmetro é necessário para minimizar a frequência

com que o modo de operação da RSF é alternada. Assim, reduz o custo da troca

do modo de operação devido o consumo de energia adicional necessário para

ativar a RSF.

Na definição da função objetivo, há um trade-off entre a redução do consumo

de energia – alcançada por alternar o modo de operação da RSF – com o custo de

troca do modo de operação, devido o consumo de energia adicional necessário

para ativar a RSF quando o modo de operação muda de inativa para ativa. A

restrição da Eq.(4.11) garante que a quantidade de recursos requisitados por

cada classe de serviço em cada RSF, xi j, não ultrapasse a capacidade individual

de cada RSF e total do ambiente de rede cooperativo,
∑J

j=1 b j.

A restrição da Eq.(4.12) define que a quantidade de recursos alocados por

cada classe de serviço a uma determinada RSF é igual a demanda do tráfego

de grande-escala, ρi, no tempo t. O modo de operação da RSF é determinado

na restrição da Eq.(4.13), onde o modo de operação é representado pelo binário

0 e 1 que indica a BS inativa e ativa, respectivamente. Neste ambiente de rede

cooperativa há sempre, no mínimo, uma RSF ativa para garantir serviço de rede
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ao TM.

A restrição da Eq.(4.14) determina que a variável de decisão xi j e y j seja posi-

tiva e binária, respectivamente. Dessa forma, as Eqs.(4.10–4.14), determinam o

ótimo modo de operação para as RSFs no ambiente de rede cooperativo; mini-

miza o consumo de energia na RSF durante um período de tempo t; determina a

alocação dos recursos das RSFs baseado no tipo de tráfego e limita a frequência

de troca do modo de operação das RSFs.

É possível ainda, explorar a flutuação de pequena-escala da carga de tráfego

e, otimizar o número de canais ativos para maximizar a economia de energia

na RSF ativa. Este valor é calculado no início de cada período d ∈ D usando o

seguinte problema de otimização baseado no modelo [26]:

max
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∑
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∀ j ∈ J
☛
✡

✟
✠4.15

onde y j e obtido na solução da Eqs.(4.10 – 4.14). O problema de otimização da

Eq.(4.15) está sujeito a restrições das Eqs.(4.11 – 4.12). O consumo de energia

total P j é formado por dois componentes: O primeiro é um componente fixo que

representa a fonte de alimentação da RSF e a central de refrigeração, determi-

nado por P f j. O segundo componente depende do número de canais ativos na

RSF e conta para o amplificador de potência, feeder loss e potência transmitida,

determinado por Pv j. O n j, com n j = xi j, é número de canais ativos na RSF j,

j ∈ J . Dessa forma, o consumo de energia da RSF é:

P j = P f j+n j ·Pv j

☛
✡

✟
✠4.16

4.3.3 Métricas de desempenho

Nesta seção, são dadas as medidas de desempenho utilizadas para avaliar o

modelo proposto:

• Economia de energia através do framework dado nas Eqs.(4.10–4.15).

• Probabilidade de bloqueio das conexões da classe de serviço i na RSF j no

tempo t, ∀i ∈ I,∀ j ∈ J ,∀t ∈ T , pode ser calculada utilizando a fórmula de

Erlang B da Eq.(4.17).
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• Utilização dos recursos da RSF definida como a relação entre o número total

de canais e o número médio de canais ocupados. Dessa forma, é calculado

a utilização dos recursos de cada RSF j(∀ j ∈ J), dado na Eq.(4.18).

Pbi =

(ρi j)
Sj

S j

S j
∑

s=1

ρi j

s!

∀i ∈ I.
☛
✡

✟
✠4.17

Onde S j ≤ b j · y j. S j determina o número de canais na RSF j ∈ J .

U j =
1
B j

I
∑

i=1

xi jy j ∀ j ∈ J .
☛
✡

✟
✠4.18

Em resumo, o objetivo 1 minimiza o consumo de energia das RSFs via coo-

peração multicélulas, otimizando a utilização dos recursos de rádio. O objetivo

2 maximiza a economia de energia, determinando o número ótimo de canais

ativos.
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5
Resultados

O objetivo deste capítulo é avaliar o desempenho de cooperação das RSFs para

economia de energia, quando se tem redes co-localizadas com diferentes tama-

nhos de áreas de cobertura, utilizando as métricas apresentadas na Seção 4.3.3.

Este capítulo está organizado da seguinte forma: a parametrização do modelo

é apresentada na Seção 5.1. A Seção 5.2 mostra o resultado do impacto da

cooperação de redes e do tamanho de áreas de coberturas das diferentes redes

cooperativas, na otimização do consumo de energia baseada em duas escalas.

5.1 Parametrização do Modelo

O modelo de otimização foi implementado usando o GAMS (General Algebraic

Modeling System), solver CPLEX 12.4 (modelo MIP). Todos os experimentos foram

executados em um computador pessoal (notebook) com processador Intel Core

i5, 4G de memórias RAM e sistema operacional Windows 7.

Para obtenção dos resultados apresentados aqui são considerados dois ce-

nários com três RSFs co-localizadas, ou seja, J = 3. Isso devido a existência de

sistemas de telecomunicações dispostos dessa forma, como por exemplo, rede

WLAN, Celular e WiMAX [32]. No cenário 1, o ambiente de rede analisado é for-

mado por pico, micro e macrocélula. No cenário 2, o ambiente de rede analisado

é formado por pico e microcélula, como mostra a Fig.4.3. Também é considerada

a existência de três classes de serviço.

O ambiente de rede cooperativo formado porJ = {1,2,3} com a cobertura do

WLAN, Celular e WiMAX indexado como 1, 2 e 3 respectivamente. É assumido

que todas as RSFs iniciam no modo de operação ativo. É considerado três classes

de serviço no sistema I = {1,2,3} handover, nova chamada de tempo real e nova
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chamada de melhor esforço indexado como 1, 2 e 3 respectivamente. Os serviços

de handover e tempo real são de alta prioridade, o serviço de melhor esforço

tem baixa prioridade. Sendo que handover tem maior prioridade sob a classe de

tempo real, pois parte do princípio que a perda de uma chamada causa uma

insatisfação maior ao usuário, quando comparada ao bloqueio de uma nova

chamada.

O tempo de residência na área 1 e 2 é igual ao tempo de residência da WLAN

e Celular, respectivamente. Para o mecanismo de prioridade, é definido na RSF

diferentes custos para alocação das classes de serviço, ci j. O valor α determina

igual importância para minimizar o consumo de energia e reduzir o custo na troca

do modo de operação das BSs [26]. O tempo de duração para a classe de serviço

handover1, tempo real e melhor esforço é igual a 1/µd1 = 10, 1/µd2 = 3 e 1/µd3 = 10,

respectivamente. O tempo de residência µr2 = µ
′
d1
/4 e ω = 5 [15]. Os parâmetros

do Cenário-1 e Cenário-2 são adaptados de [11] [26] e são apresentados na Tabela

5.1. Contudo, no Cenário-2 o parâmetro P3 = 275 e Pv3 = Pv2 que é calculado

pela Eq.4.16. A proporção do tráfego na área 1 e 2 é 4:1, respectivamente. Na

próxima seção, é avaliado o desempenho da cooperação das RSF para economia

de energia usando o modelo apresentado no capítulo anterior.

Tabela 5.1 Parâmetros de Configuração
Parâmetros Valores
[P1,P2,P3] [10, 200, 500] W
[Po f f1 ,Po f f2 ,Po f f3] [2, 10, 30] W
[∆P1,∆P2,∆P3] [1, 20, 50] W
[P f1,P f2,P f3] [6, 125, 200] W
[c11,c12,c13] [0.2, 0.5, 0.8]
[c21,c22,c23] [0.4, 0.4, 0.7]
[c31,c32,c33] [0.4, 0.3, 0.7]
[b1,b2,b3] [10, 20, 40]
α 0.5
β 0.3
τ 1 hour
Λ 15 minutes

A Fig.5.1 mostra a taxa de chegada das conexões da classe de serviço i na área

geográfica n no período de 24h, baseado em [24]. Há uma intensidade de tráfego

1Para calcular a taxa de chega do tráfego de handover é utilizado o novo tempo de duração da
chamada Td′1 = Td1 ·β, ou seja, Td′1 = Te1.
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Figura 5.1 Taxa de chegada das classes de serviço.

maior durante o período de 12-19h, já nos períodos mais cedo e mais tarde a

intensidade do tráfego é menor. As classes de serviço apresentam diferentes

taxas de chegadas devido ao tempo de serviço de cada classe de serviço e o

tempo de residência de cada RSF.

5.2 Resultados Numéricos

5.2.1 Economia de Energia

A Tabela 5.2 mostra a decisão ótima do modo de operação da RSF por diferentes

períodos. O modo de operação da BS varia de acordo com a flutuação da carga

de tráfego alocada em cada RSF, o que possibilita a otimização do consumo de

energia, no ambiente de rede cooperativo. O AP (ponto de acesso) da RSF-1 é

mantido ativo durante todo o período t = 24h, isso ocorre devido a rede ser do

tipo picocélula, que tem como característica baixo consumo de energia, e com

isso obter a utilização máxima da rede, como mostra a Fig.5.2. Ainda, é possível

perceber que pelo menos uma BS é mantida ativa, ao longo do período de 24h,

para atender a demanda de serviço. O modo de operação das RSFs é o mesmo

para ambos os cenários apresentados.

A Tabela 5.3 mostra e compara a economia de energia nos dois cenários

propostos através do modelo de otimização de consumo de energia, no período
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Tabela 5.2 Modo de operação das RSFs

Período 1 – 10 11 – 13 14 – 18 19 20 – 24
RSF-1 On On On On On
RSF-2 On Off On Off On
RSF-3 Off On On On Off

de 24h. As colunas ’F. Obj. 1’ do Cenário-1 e Cenário-2 apresentam os resultados

do problema de otimização de minimização do consumo de energia, ou seja, a

economia de energia nas RSFs através da troca do modo de operação da RSF com

todos os canais ativos. Nas colunas ’F. Obj. 2’ apresentam a economia de energia

do problema de otimização de maximização de economia de energia quando os

canais das RSFs são otimizados.

Tabela 5.3 Economia de energia

Cenário 1 (%) Cenário 2 (%)
F. Obj. 1 F. Obj. 2 F. Obj. 1 F. Obj. 2

RSF-1 0 15,83 0 6,66
RSF-2 15,83 24,67 15,83 26,90
RSF-3 58,75 64,38 59,37 65,86

Para ambos os cenários, a RSF-1 não obteve economia de energia através

do problema de otimização de minimização do consumo de energia, devido a

rede permanecer ativa, durante todo o período de 24h. Esse comportamento se

deu devido ao baixo consumo de energia da rede. Nesse sentido, o modelo de

otimização opta por manter a rede ativa para atender a demanda de serviço e

melhorar o desempenho das demais RSFs.

Os resultados demonstram que explorar a flutuação da carga de tráfego das

multi-classes de serviços, macro-escala e pequena-escala, melhora a economia

de energia no ambiente de rede cooperativo para ambos os cenário apresentados.

Dessa forma, otimizar número de canais ativos após definir o modo de operação

das RSFs melhora de forma significativa a economia de energia nas RSFs. Ainda,

o cenário 2 se mostrou mais eficiente em economia de energia para RSF-2. Em-

bora a diferença de economia de energia de um cenário para o outro, no período

de 24h, tenha sido pequena, ainda assim, se pensar a médio e longo prazo, essa
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economia pode se tornar significativa no custo operacional dos operadores de

rede e, consequentemente, impactará na diminuição do gás de efeito estufa.

5.2.2 Utilização dos recursos de rádio e probabilidade de blo-

queio

A estratégia de economia de energia proposta passa obrigatoriamente por manter

os recursos de rádio menos tempo ociosos. Para isso, adota-se as estratégias de

troca do modo de operação das RSF e a otimização do número de canais ativos.

Com isso, a Fig.5.2 mostra que a utilização dos recursos de rádio da RSF-1, para

ambos os cenários, é alta. É perceptível que a utilização dos recursos de rádio

da RSF-1 no Cenário-2 é maior no período t = 4, 7, 8, 21 e 22 e o tempo de

utilização dos 100% dos recursos de rádio também é maior, o que implica em

maior economia de energia na RSF-2, como mostra a Tabela 5.3. Isto é atribuído

ao fato do modelo de otimização determinar alocação do tráfego de melhor

esforço na RSF-1, o que não ocorre no Cenário-1.
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Figura 5.2 Utilização dos recursos de rádio da RSF-1.

As Figs.5.3 e 5.4 mostram a utilização dos recursos de rádio da RSF-2 e RSF-3.

Conforme a configuração adotada, os recurso da RSF-2 e RSF-3, quando ativos,

são utilizados, de modo que, os recursos sejam mantidos menos tempo ociosos.

A Fig.5.3 mostra que RSF-2 do Cenário-2 tem menos recursos alocados nos

períodos t = 4, 7, 8, 21 e 22h do que no Cenário-1. Este comportamento é corro-
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borado por meio da análise feita na Fig.5.2, onde a RSF-1 do Cenário-2 tem uma

maior utilização dos recursos que a RSF-1 do Cenário-1. Este comportamento

favorece o aumento na economia de energia na RSF-2 do Cenário-2.

Percebe-se que no período t = 14–18 a utilização dos recursos de rádio da

RSF-2 alcança 100%, em ambos os cenários. No período t = 11, 12 e 13 a RSF-2

trocou o modo de operação da rede de ativo para inativo, isso explica o aumento

da utilização dos recursos de rádio da RSF-3 nesse mesmo período, como mostra

a Fig.5.4.

No período t = 14 a utilização dos recursos de rádio na RSF-3 decai. Este

comportamento é atribuído a troca do modo de operação da RSF-2 (de inativo

para ativo). Contudo, a partir do período t= 15, a utilização dos recursos de rádio

volta a crescer, novamente, para ambos os cenários. Isso se deve ao horário de

pico, como mostrado na Fig.5.1. Na Fig.5.4, o período de 11–13 e 19h é o momento

que a RSF-2 está desligada, ou seja, alternou o modo de operação de ativa para

inativa. A RSF-3 em ambos os cenários apresenta o mesmo comportamento e

no período das 11–19h alternou o seu modo de operação de inativa para ativa

permanecendo ativa.
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Figura 5.3 Utilização dos recursos de rádio da RSF-2.

A Fig.5.5 mostra a probabilidade de bloqueio de cada classe de serviço no

ambiente de rede cooperativo quando todos os canais estão ativos. Como a taxa

de chegada e o número de recursos são os mesmos para ambos os cenários, a

probabilidade de bloqueio para ambos os cenários também é a mesma. Como
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Figura 5.4 Utilização dos recursos de rádio da RSF-3.

pode ser observado, a probabilidade de bloqueio para cada classe de serviço se

mantém abaixo de 10−1, o que garante QoS para as classes de serviço.
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Figura 5.5 Probabilidade de bloqueio para cada classe de serviço.

A próxima análise será feita de forma conjunta. As Figs.5.6 – 5.8 mostram

a probabilidade de bloqueio para cada classe de serviço quando o número de

canais estão otimizados. Para ambos os cenários, a probabilidade de bloqueio é

aproximadamente a mesma, dessa forma a probabilidade de bloqueio nos perío-

dos extremos, ou seja, no período mais cedo e no período mais tarde apresenta
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uma maior probabilidade de bloqueio devido os recursos de rádios otimizados,

sendo obtido, nesse período, uma maior economia de energia. No horário de

pico, há um número maior de recursos ativos para atender a demanda de ser-

viço e, consequentemente, tendo uma baixa economia de energia. Dessa forma,

percebe-se um trade-off entre o número de recursos de rádio otimizados para

maximizar a economia de energia e a probabilidade de bloqueio das classes de

serviço (canal otimizado X probabilidade de bloqueio). Assim conclui-se que,

mesmo com a otimização dos recursos de rádio o modelo garante uma probabi-

lidade de bloqueio baixa no horário de pico.
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Figura 5.6 Probabilidade de bloqueio da classe de serviço handover.

E por fim, a Fig.5.9 mostra a análise de sensibilidade feita para determinar

o impacto do parâmetro α na economia de energia. Para isso, é assumido

α = 0.25,0.50 e 0.75, ao longo do período t = 24h. Percebe-se que α = 0.25 obtém

o menor consumo de energia das RSFs, no entanto, atribuir um valor baixo para

α significa que o peso atribuído ao custo da troca do modo de operação é alto,

o que pode degradar significativamente o desempenho do sistema em termos

de probabilidade de bloqueio, pois ocorrerá uma frequência alta na troca do

modo de operação das RSFs. Já α assumindo um valor alto, aumenta o consumo

de energia do ambiente cooperativo. Dessa forma, conclui-se que o fator peso

deve ser atribuído de forma igual para o consumo de energia e a troca do modo

de operação das RSFs, ou seja, α = 0.50, para que haja igual importância entre

minimizar o consumo de energia e o custo da troca do modo de operação.

52



5.2. RESULTADOS NUMÉRICOS

0 4 8 12 16 20 24
10

−2

10
−1

10
0

 Tempo (hr)

 P
b

tr

 

 

 Cenário 1

 Cenário 2

Figura 5.7 Probabilidade de bloqueio da classe de serviço de tempo real
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Figura 5.8 Probabilidade de bloqueio da classe de serviço de melhor esforço
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Figura 5.9 Análise de sensibilidade do fator peso
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6
Considerações Finais

Neste capítulo, vemos as conclusões acerca do trabalho desenvolvido. Ainda,

uma indicação de possível trabalho futuro no problema abordado. Em seguida,

as contribuições do trabalho.

6.1 Conclusões

Em meio ao crescimento exponencial do tráfego celular que desencadeou uma ex-

pansão na infraestrutura de rede e consequentemente o crescimento da demanda

de energia, o aumento do consumo de energia tem impactado diretamente no

custo operacional dos operadores de redes celulares. Diante disso, neste traba-

lho é desenvolvido um modelo de otimização do consumo de energia em um

ambiente de redes cooperativo.

As estratégias de economia de energia nas redes sem Fio (RSF) devem, além

de economizar energia, garantir que o nível desejado de qualidade de serviço

(QoS) possa ser oferecido com componentes alternativos. O modelo proposto

teve por objetivo a modelagem analítica com cunho em otimização por meio do

arcabouço de Programação Linear Inteira Mista (PLIM).

Os experimentos utilizados para otimização do consumo de energia no mo-

delo proposto foram apresentados no Capítulo 5. Um estudo foi realizado

visando analisar o impacto da cooperação das redes e do tamanho das áreas

de cobertura das diferentes redes co-localizadas, na otimização do consumo de

energia baseado em duas escalas. Na grande escala, as BSs tem o seu modo de

operação alternado (ativo/inativo) de acordo com a flutuação da carga de tráfego

no período longo. Na pequena escala, cada RSF ativa alterna o modo de opera-

ção (ativo/inativo) dos canais de acordo com a flutuação da carga de tráfego no
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período curto.

Assim, o sistema foi modelado para que haja controle sobre o modo de

operação da RSF, havendo um trade-off entre a minimização do consumo de

energia e a troca no modo de operação da BS. Foi definido também uma estratégia

de handover, de modo que a execução de vários handover não venha impactar

no desempenho do sistema, sendo determinados os critérios para realização do

handover, o qual foi intitulado de green handover. A partir desses experimentos, foi

possível concluir que a cooperação de redes e a proporcionalidade dos tamanhos

de áreas de cobertura das RSF co-localizadas impactam diretamente na economia

de energia. Ainda, os resultados numéricos demonstram a eficiência do modelo

para alocar múltiplas classes de serviços e a grande porcentagem de economia

de energia alcançada nas RSFs.

Para a realização dos experimentos, a parametrização do modelo proposto

considerou três RSFs, contudo, o modelo é extensível e pode ser customizado,

afim de prover insights necessários ao projeto de heurísticas cuja implementação

em um sistema real possa ser mais barato. Além disso, lidar com sistemas

amplamente complexos, semelhantes às redes sem fio atuais e do futuro, é uma

tarefa bastante difícil. Assim, um modelo que pode auxiliar no projeto de redes

sem fio, durante a fase de planejamento, otimização e operação do sistema, torna-

se uma ferramenta válida e indispensável. Isto também é um fator que justifica

a confecção deste modelo.

Uma das dificuldades encontradas no desenvolvimento deste trabalho, foi a

definição das métricas de Qualidade de Serviço (QoS) para avaliação de desem-

penho do modelo proposto, uma vez que as métricas tradicionais de QoS não

se mostraram satisfatórias. Isso, a priori, gerou dificuldade para avaliação do

modelo.

Como trabalho futuro, o próximo passo a considerar, é estender o modelo

para otimizar o consumo de energia quando a carga de tráfego estiver baixa e

balancear a carga quando o tráfego estiver intensa, utilizando o gerenciamento

de recursos através de threshold para definir o melhor limiar de transição entre a

economia de energia e balanceamento da carga de tráfego.

6.2 Contribuições

As principais contribuições deste trabalho são:
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• O modelo de otimização desenvolvido para otimizar o consumo de energia

nas RSF cooperativas, considerando fatores característicos a preferência do

usuário e dos operadores, como mostrado na Tabela 2.3.3, por meio da

estratégia de green handover.

• Além disso, uma investigação é dirigida afim de obter conclusões de como

a cooperação das RSFs e a relação entre os tamanhos da área de cobertura,

impactam na economia de energia.

• Por fim, o modelo desenvolvido é altamente customizável, para que possa

ser empregadas características de diversas tecnologias de acesso sem fio.

Dessa forma, os resultados derivados podem ser usados para o planeja-

mento e gestão das RSFs.
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