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Melhorando a capacidade de sistemas 
celulares

• Quando a demanda aumenta, o número de canais atribuídos a 
uma determinada célula pode ser insuficiente para suprir o 
número de usuários. 

• Nesse caso há a necessidade de prover mais canais. Para isso 
são usadas técnicas como: Subdivisão da célula (cell 
splitting) e setorização (sectoring) para expandir a capacidade 
do sistema.



Subdivisão Celular

• Novas células, com raio menor do que as originais, são instaladas 
entre as células já existentes;

• As novas células possuem ERBs próprias;

• A altura da antena e a potência de transmissão são reduzidas; 

• O aumento na capacidade é devido ao aumento do fator de reuso dos 
canais;

• Há aumento no número adicional de canais por unidade de área;

• O custo do sistema aumenta devido ao aumento do número de ERBs;

• Uma redução do raio da célula por um fator k aumenta o número de 
ERBs em k².



Subdivisão Celular

• Por exemplo, para um novo raio, r = R/2, sendo a área de uma célula 
original de raio R dada por,                   , tem-se a área da nova célula 
dada por                 .

• A potência a ser transmitida pelas novas células deverá ser reduzida. A 
potência a ser transmitida pode ser calculada, igualando as potências 
recebidas, Pr, nos limites da nova célula e da célula antiga.

• Para este caso, a potência transmitida deve ser reduzida em 12 dB, 
para preencher a área com microcélulas e manter a razão S/I requerida.
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Subdivisão Celular

• Na prática, em razão da localização, não são todas as células 
que são subdivididas.

• Então, diferentes tamanhos de célula existem 
simultaneamente.

• Nesse tipo de situação, deve-se ter um cuidado especial para 
que seja mantida a distância mínima requerida entre células 
co-canal. A alocação de canais entre as células pode tornar-se 
mais complicada.



Exemplo – Divisão celular interferência co-
canal entre células grandes e pequenas

• A distância entre células co-canais grandes é mantida, sendo igual a D 
= 4,6R, sendo R é o raio das células grandes. Da mesma forma, pelo 
fato da divisão seguir o mesmo arranjo de clusters originais, a 
distância entre duas células co-canais pequenas é de 4,6r, em que r é o 
raio de células pequenas.

Fonte: Prof. Renato Machado



Divisão celular interferência co-canal entre 
células grandes e pequenas

• O nível de interferência entre células co-canais de mesmo 
tamanho é igual ao nível de projeto. Uma ligação em 
andamento em uma célula menor não interferirá na célula 
original. 

• No entanto, uma ligação em andamento na célula original 
interferirá na menor.



Técnica de overlay

• Uma solução possível é dividir a célula grande em duas camadas 
concêntricas. Na camada mais externa não poderá haver canais 
pertencentes ao grupo B, que não estejam sendo usados na célula 
menor (Grupo A de canais), evitando, assim, interferência co-canal. 
Essa solução é conhecida como técnica de overlay.



Técnica cell splitting

• O emprego da técnica cell splitting causa um aumento do número de 
handoffs, gerando aumento de overhead (sobrecarga de controle) para 
a Mobile Switch Center (MSC), que controla as comutações entre os 
troncos da Rede Telefônica Pública Comutada e os canais das ERBs 
vinculadas à CCC.
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Fonte: cell splitting and sectoring.



Setorização

• Uma outra forma de aumentar a capacidade do sistema é 
manter o raio da célula inalterado e procurar métodos que 
reduzam a relação D/R. 

• Nessa abordagem, o aumento de capacidade é obtido através 
da redução do número de células em um cluster e, dessa 
forma, aumentando-se o reuso de frequência. 

• Entretanto, deve-se buscar uma solução para o aumento de 
interferência co-canal gerado pela diminuição do tamanho de 
cluster. 



Setorização

• O método de setorização possibilita aumentar a relação de tal 
forma que o tamanho do cluster possa ser alterado, ainda:
• Utiliza várias antenas direcionais ao invés de antenas 

omnidirecionais;

• Cada célula recebe e transmite interferência apenas em uma fração 
das células co-canais existentes;

• As células são divididas normalmente em setores de 120 ou 60 
graus.



Setorização de 120º: 2 células interferentes



Setorização de 60º: 1 célula interferente 



Redução da interferência das células co-canal



Desvantagem – Setorização 

• Aumento do número de antenas em cada estação base;

• Decréscimo de eficiência de troncalização devido à repartição 
de canais entre os setores;

• Aumento de handoffs.
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Exercício

Um provedor de serviço celular decide usar um esquema TDMA digital 
que pode tolerar uma razão S/I de 15 dB no pior caso. Ache o valor 
ótimo de N para:

a) Antenas omnidirecionais;

b) Setorização de 120º; e

c) Setorização de 60º.

A setorização deve ser usada? Se for, qual caso deve ser usado? 
Considere um expoente de perda de caminho n = 4 e a eficiência do 
entroncamento.                                  



Exercício

Se uma campanha intensa de medição de propagação mostrasse que o 
canal de rádio móvel fornece um expoente de perda no caminho de 
propagação de n = 3 em vez de 4. Como mudaria as decisões de projeto 
em relação ao problema anterior. Qual é o N ideal para o caso de n = 3?
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