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Destaques  do  país

Principais  conclusões

•  A  Finlândia  tem  as  redes  de  células  LTE  mais  densas,  mas  abaixo  da  média

desempenho  (particularmente  lidando  com  cargas  de  pico  de  tráfego)  do  que  o  número  de  

bandas  de  espectro  implantadas

•  Alguns  países  se  destacam  na  taxa  de  transferência  LTE  média,  mas  têm  uma  ocorrência  

comparativamente  alta  de  amostras  de  velocidade  de  download  abaixo  de  3  Mbit/s
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•  As  operadoras  que  até  agora  dependiam  fortemente  da  cobertura  LTE  baseada  em  banda  

baixa  (800  MHz)  enfrentarão  maiores  desafios  na  implantação  de  cobertura  interna  5G  

baseada  em  3,5  GHz  de  alta  capacidade  consistente  do  que  aquelas  que  investiram  em  

uma  banda  relativamente  mais  densa  e  centrada  em  banda  superior  ( LTE  1800,  2100,  2600  

MHz)  grades  de  site  macro

Cinco  dos  seis  países  com  a  maior  carga  relativa  de  tráfego  de  dados

EU28+NO+CH  e  17x  a  carga  de  tráfego  alemã,  normalizada  para  a  população

número  de  bandas  de  espectro  implantadas  por  site  LTE  e  supera  a  maioria  dos  países  

europeus  nas  principais  métricas  de  desempenho  LTE  -  mesmo  nas  horas  mais  carregadas  

do  dia  -  apesar  de  ter  8x  mais

•  Diferenças  drásticas  no  volume  de  tráfego  de  dados  (Finlândia  x  Alemanha)  não  levam  

necessariamente  a  problemas  de  congestionamento,  pelo  menos  não  na  forma  de  

download  reduzido  ou  desempenho  de  latência  em  horários  de  pico.

Grades  de  local  de  célula  LTE  e  também  relativamente  poucas  bandas  LTE  implantadas  

por  local  de  célula  -  sem  surpresa,  está  ficando  para  trás  no  desempenho  de  LTE

•  A  Play  Poland  tem  o  maior  número  de  bandas  LTE  implantadas  por  estação  de  celular  em

Desempenho  LTE  médio  EU28+CH+NO

•  A  Alemanha,  o  maior  mercado  móvel  europeu,  tem  o  mais  fraco

(Finlândia,  Áustria,  Estônia,  Dinamarca,  Suécia)  têm  mais  de

•  Ao  contrário  da  narrativa  frequentemente  ouvida  sobre  o  lançamento  de  5G  centrado  em  

pequenas  células,  não  temos  conhecimento  de  nenhuma  operadora  europeia  que  esteja  

planejando  realizar  um  lançamento  significativo  de  pequenas  células  5G

Estudo  público  Rewheel-Tutela,  18  de  fevereiro  de  2019

•  A  Telenor  Norway  tem  o  maior  número  de  transmissores  de  banda  LTE  implantados  

normalizados  para  população  (locais  x  banda  por  local/pop)

•  Uma  grade  LTE  densa  é  um  preditor  mais  forte  de  consistentemente  bom

média

A  densidade  do  site  é  fundamental  para  o  desempenho  da  rede  LTE  –  e  crítica  para  5G
Análise  de  99  redes  móveis  na  UE28,  Noruega  e  Suíça,  principais  impulsionadores  de  desempenho  de  rede  
e  implicações  na  infraestrutura  5G  e  estratégias  de  investimento  em  espectro
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A  proliferação  de  dados  móveis  ilimitados

*
Hutchison-3  no  Reino  Unido

tem  vendido  um  plano  de  

smartphone  4G  com  volume  
de  dados  ilimitado  por  £  18,  £  

25-  £  27  ou  ÿ  £  30  libras  que,  

dependendo  da  taxa  de  câmbio,  

fica  um  pouco  acima  ou  abaixo  
de  €  30

Plano  HOME  BROADBAND  com  volume  

de  dados  verdadeiramente  ilimitado

UE28  e  países  da  OCDE  onde  €  30  compraram  

um  plano  4G  SMARTPHONE  (com  1.000  

minutos)  com  volume  de  dados  verdadeiramente  
ilimitado

leilões  e  considerando  que  planos  com  volume  ilimitado  de  dados  (tanto  para  uso  de  smartphone  quanto  para  banda  larga  4G/5G  em  casa)  têm

Fonte:  Rewheel  

de  80  operadoras  de  redes  móveis  europeias,  americanas,  japonesas,  coreanas,  australianas  e  neozelandesas.  A  utilização  da  capacidade,  capacidade

volumes  de  tráfego  de  dados  móveis  consumidos  na  rede  da  Elisa  Finland  e  da  Vodafone  Germany.

Como  mostra  o  gráfico  acima,  muitas  operadoras  europeias  introduziram  dados  móveis  ilimitados  e  acessíveis  em  massa,  tanto  no  smartphone  quanto  no  celular.

Além  de  rastrear  e  analisar  preços  4G,  crescimento  do  tráfego  de  dados  móveis  e  concorrência,  durante  os  últimos  dois  anos,  a  Rewheel
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potencial  e  desempenho  geral  das  redes  móveis  estiveram  no  centro  das  atenções  nos  últimos  dois  anos  e  receberam  o  nível  do  conselho

tem  estudado  as  participações  de  espectro,  redes  de  sites  de  células  macro,  estratégias  de  implantação  de  espectro  de  rádio  e  utilização  de  capacidade  de  europeus

planos  tarifários  de  banda  larga  (somente  dados,  banda  larga  doméstica).  Ao  mesmo  tempo,  a  lacuna  de  uso  de  dados  entre  “países  ilimitados” (como  a  Finlândia)

atenção.  Isso  não  é  uma  surpresa,  visto  que  as  operadoras  móveis  acabaram  de  gastar  ou  estão  prestes  a  gastar  bilhões  no  espectro  centrado  no  5G

tornar-se  popular  em  muitos  mercados.

e  países  de  baixo  consumo  (como  a  Alemanha)  tem  vindo  a  aumentar,  conforme  ilustrado  no  gráfico  abaixo  que  compara  a  evolução  do  consumo  per  capita

e  redes  móveis  da  OCDE.  Em  nosso  estudo  mais  recente1 ,  avaliamos  a  capacidade  e  o  potencial  de  substituição  da  banda  larga  fixo-móvel

UE28  e  países  da  OCDE  onde  €  30  

compraram  um  celular  4G  ou  sem  fio

2014  2015  2016  2017  20182014  2015  2016  2017  2018

Introdução:  a  grande  divisão  4G  da  Europa

1
Utilização  de  capacidade  e  potencial  de  substituição  de  banda  larga  fixo-móvel  com  redes  de  locais  macro  existentes  –  2017  http://

research.rewheel.fi/insights/2018_sep_pro_capacity/
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Pudemos  identificar  584  mil  locais  únicos  de  células  LTE  (eNodeB)  nos  28  estados  membros  da  UE,  Noruega  e  Suíça.

A  Tutela  monitora  continuamente  a  qualidade  da  experiência  da  rede  em  todo  o  mundo.  Ele  coleta  mais  de  30  bilhões  de  medições  a  cada

medido  em  termos  de  número  de  locais  por  1.000  habitantes  e  o  número  médio  de  locais  onde  os  operadores  já  implantaram

O  software  da  Tutela  está  incorporado  em  mais  de  3.000  aplicativos  móveis  diversos  instalados  em  mais  de  250  milhões  de  aparelhos  móveis  Android  e  iOS.

Bandas  do  espectro  LTE  (ou  seja,  bandas  FDD  de  700,  800,  900,  1800,  2100,  2600  MHz  e  bandas  TDD  de  2300  e  2600  MHz).

A  enorme  disparidade  de  carga  de  tráfego  afeta  o  desempenho  das  redes  LTE?  As  redes  finlandesas  muito  carregadas  têm  desempenho  pior

negócios.

Fonte:  Rewheel

dia  e,  por  meio  de  seu  conjunto  de  ferramentas  interativas,  permite  que  seus  clientes  transformem  esses  números  em  inteligência  acionável  para  seus

Com  a  ajuda  indispensável  da  Tutela,  uma  empresa  de  dados  e  análises  móveis  que  atende  o  setor  de  telefonia  móvel  e  telecomunicações,

força,  IDs  do  local  da  célula  e  as  bandas  de  frequência  usadas.  Analisando  o  grande  banco  de  dados  da2  Tutela  com  cerca  de  dez  dias  de  processamento  e

do  que  as  redes  alemãs  levemente  carregadas?  Considerando  tudo,  quais  são  os  principais  fatores  que  impulsionam  o  desempenho  do  LTE?

Além  de  medir  throughput,  latência  e  outros  indicadores-chave  de  desempenho,  a  Tutela  também  coleta  informações  detalhadas  sobre  o  sinal
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desempenho  de  99  4G  LTE  EU28,  redes  móveis  norueguesas  e  suíças.  Além  de  explorar  o  desempenho  do  LTE,  também  analisamos

como  as  principais  métricas  de  arquitetura  de  rede  LTE  diferem  nas  redes  europeias.

Na  Suíça,  poderíamos  enquadrar  as  principais  propriedades  de  99  redes  LTE  europeias  diferentes,  como  a  densidade  das  grades  de  células  LTE

realizou  uma  análise  aprofundada  usando  as  estatísticas  de  rede  ao  vivo  da  Tutela,  selecionou  um  conjunto  de  indicadores  de  desempenho  LTE  e  avaliou  a

medições  de  latência  e  três  meses  para  ID  de  célula  e  detecção  de  banda  de  espectro,  todos  os  28  estados  membros  europeus  mais  Noruega  e

Volume  de  tráfego  de  dados  móveis  normalizado  para  população

(GByte/mês/pop)

12

0,12

6

0

2
Extraímos  a  informação  relevante  usando  a  ferramenta  de  análise  online  interativa  da  Tutela  Tutela  Explorer
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UE28+Noruega+Suíça UE28+Noruega+Suíça

UE28+Noruega+Suíça UE28+Noruega+Suíça

Taxa  de  transferência  LTE  média  de  download  (Kbit/s) Latência  média  unidirecional  LTE  (ms)
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a  taxa  de  transferência  é  claramente  visível,  mas  a  queda  de  26  para  20  Mbit/s  está  longe  de  ser  dramática  e  provavelmente  não  é  percebida  pelos  usuários  comuns.  Em  vez  de

Enquanto  fora  do  horário  de  pico  a  probabilidade  de  obter  menos  de  3  Mbit/s  é  tão  baixa  quanto  1%,  a  probabilidade  durante  as  horas  noturnas  carregadas

Primeiro,  apresentamos  o  nível  geral  de  desempenho  LTE  na  Europa.  Abaixo  mostramos  quatro  indicadores,  todos  agregados  para  as  99  redes.  o

a  probabilidade  de  medir  mais  de  50  ms  de  latência  é  de  aproximadamente  2,5%  na  hora  menos  carregada  e  aumenta  para  5%  na  hora  mais  movimentada.
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horas  de  tráfego  intenso,  impulsionadas  principalmente  pelo  consumo  de  vídeo  (Netflix,  Youtube  etc.).  O  comprometimento  da  hora  ocupada  do  download  médio

Fonte:  Medições  Tutela,  Análise  Rewheel

A  latência  unidirecional  média  do  nível  EU28+NO+CH  está  entre  25  e  30  ms.  Ele  sobe  apenas  ligeiramente  nas  horas  de  maior  carga.  o

Traçamos  a  linha  no  limite  de  3  Mbit/s4  porque  essa  é  a  quantidade  de  largura  de  banda  exigida  pelos  serviços  típicos  de  streaming  de  vídeo  com  qualidade  HD.

Conforme  visto  no  gráfico  superior  esquerdo  abaixo,  a  taxa  de  transferência  média  de  download  de  LTE  varia  entre  20  Mbit/s  e  26  Mbit/s,  dependendo  da  hora  do  dia3 .  Os  

maiores  débitos  são  medidos  durante  as  primeiras  horas  da  manhã,  uma  vez  que  são  as  horas  em  que  as  redes  estão  a  transportar  muito  pouca  carga.  Os  rendimentos  mais  

baixos  são  medidos  no  final  da  tarde  e  à  noite.  Estes  são  normalmente  os  mais

No  lado  direito  do  gráfico  acima,  mostramos  as  métricas  de  latência  unidirecional,  novamente  em  função  da  hora  do  dia.  o

concentrando-se  no  throughput  médio,  é  mais  perspicaz  investigar  a  probabilidade  de  obter  throughput  de  download  inferior  a  3  Mbit/s.

salta  para  mais  de  7%.

dois  indicadores  no  lado  esquerdo  mostram  a  taxa  de  transferência,  enquanto  os  dois  no  lado  direito  mostram  a  latência.
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Desempenho  LTE  na  Europa:  o  panorama  geral

Taxa  de  transferência  de  %  LTE  <  3  Mbit/s %  de  latência  LTE  unidirecional  >  50ms

Observe  que  Tutela  está  usando  tamanhos  de  arquivo  relativamente  pequenos,  de  2  Mbytes,  para  as  medições  de  taxa  de  transferência.  Para  atingir  centenas  de  Mbit/s  –  o  que  é  

tecnicamente  possível  em  algumas  partes  de  algumas  redes  LTE  europeias,  seriam  necessários  tamanhos  de  arquivo  maiores.  A  metodologia  da  Tutela  pode  ser  encontrada  aqui:  https://

support.tutela.com/hc/en-us/categories/115000337089-Data-and-Methodologies

4A  densidade  do  site  é  fundamental  para  o  desempenho  da  rede  LTE  –  e  crítica  para  5G

O  limite  de  3  Mbit/s  é  consistente  com  a  metodologia  de  benchmarking  de  tarifa  de  dados  4G  da  Rewheel
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país  com  os  menores  rendimentos  médios,  não  apenas  durante  as  horas  movimentadas  da  noite,  mas  durante  quase  todas  as  horas  do  dia.

função  da  hora  do  dia.  Do  lado  direito,  destacamos  as  cinco  horas  de  maior  movimento,  entre  as  17h00  e  as  21h00.

A  Suíça  se  destaca  como  o  país  com  maior  produtividade  média,  independentemente  da  hora  do  dia,  enquanto  a  Romênia  é  o

©  REWHEEL  2019  todos  os  direitos  reservados  |  pesquisa.rewheel.fi  |  research@rewheel.fi  |  +358  44  203  2339

O  “mapa  de  calor”  abaixo  é  um  extrato  da  ferramenta  Tutela  Explorer  e  mostra  o  rendimento  médio  em  todos  os  30  países  como  o

Fonte:  Explorador  Tutela  See  More

TODAS  AS  HORAS 4  PRINCIPAIS  HORAS  DE  ATIVIDADE  (17:00-21:00)
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http://research.rewheel.fi/networkeconomics/

/  pop

GB/mGB/m

/  pop

GB/m/

GB/m /

pop

GB/m

pop /  pop

A  seguir,  examinamos  o  desempenho  dos  países  europeus  com  as  redes  móveis  per  capita  mais  carregadas.  Selecionamos  Finlândia,  Áustria,  Estônia,  

Letônia,  Dinamarca  e  Suécia,  com  base  no  benchmark  de  uso  de  dados  móveis  2017  Rewheel  UE&OCDE5 .
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Fonte:  Tutela  Explorer,  análise  Rewheel
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Os  6  principais  países  com  maior  tráfego  de  dados  móveis
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Desempenho  LTE  nos  6  principais  países  com  tráfego  de  dados  móveis  na  Europa  (normalizado  para  população)

3,1% 18.4
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2.2 19.5

7.5

*  A  Suíça  tem  limites  de  radiação  RF-EMF  muito  restritivos,  assim  MNOs  tendem  a  reduzir  a  potência  de  transmissão  de  downlink  em  locais  de  celular,  especialmente  em  áreas  urbanas
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3)  Força  média  do  sinal  LTE  (RSRP  –  Reference  Signal  Receive  Power)  –  fonte:  Tutela  Explorer,  análise  Rewheel

Na  tabela  abaixo,  apresentamos  cinco  tipos  de  métricas:

,

Podemos  observar  um  padrão  semelhante  se  observarmos  nossa  outra  métrica  de  taxa  de  transferência,  a  porcentagem  de  amostras  abaixo  de  3  Mbit/s.  Finlândia  apresenta

duas  vezes  melhor  que  a  Alemanha  (3,1%  vs  6,7%)  e  todos  os  6  países  com  trânsito  intenso  (exceto  Letônia)  têm  melhor  desempenho  nas  horas  de  maior  movimento  do

2)  Densidade  LTE  eNodeB  por  1000  habitantes  –  fonte:  Tutela  Explorer,  análise  Rewheel

outros  cinco  condados  com  muitos  dados:  densidades  de  sites  bem  acima  da  média  e  sinais  LTE  médios  mais  fortes  recebidos.

5)  Latência  unidirecional  LTE  –  fonte:  Tutela  Explorer,  análise  Rewheel

Fonte:  Tutela  Explorer,  análise  Rewheel

tanto  a  nível  diário  agregado  (21,4  Mbit/s  na  Finlândia  vs  21,1  Mbit/s  EU28+NO+CH)  como  também  se  olharmos  para  as  quatro  horas  de  maior  movimento  (19,2

4)  Rendimento  de  download  LTE  –  fonte:  Tutela  Explorer,  análise  Rewheel

métrica  de  taxa  de  transferência  (média  diária  de  32,1  Mbit/s  e  29,3  nas  4  horas  de  maior  movimento),  em  nossa  outra  -  sem  dúvida  mais  relevante  para  o  cliente  -  taxa  de  transferência

Em  seguida,  vamos  dar  uma  olhada  nas  taxas  de  transferência  de  download  LTE.  O  desempenho  da  Finlândia  está  aproximadamente  em  linha  com  a  média  do  nível  EU28+NO+CH,

dia  do  que  a  média  diária  geral  alemã  e  UE28+NO+CH.  Curiosamente,  enquanto  a  Suíça  se  destaca  no  download  médio

A  Finlândia  tem  um  número  muito  alto  de  locais  de  células  LTE:  mais  de  três  vezes  a  média  da  UE28+NO+CH  e  mais  de  cinco  vezes

Países  da  UE  mais  Noruega  e  Suíça  (EU28+NO+CH).

acima  no  “mapa  de  calor”),  Alemanha  (o  maior  país  da  UE,  redes  muito  pouco  carregadas)  e  também  as  médias  gerais  para  os  28

abaixo  da  UE28+NO+CH  e  os  6  países  com  maior  tráfego.  Notavelmente,  a  Tutela  mediu  taxas  de  transferência  médias  mais  altas

Além  dos  6  principais  países,  também  mostramos  a  Suíça  (o  país  com  a  melhor  taxa  média  de  transferência  de  LTE,  como  visto

A  primeira  coisa  a  observar  é  que  normalizado  para  população,  de  acordo  com  dados  de  Tutela  e  confirmado  independentemente  de  nossos  estudos  Rewheel6

vs  19,4  Mbit/s).  A  Letônia  está  abaixo  da  média,  enquanto  a  Dinamarca  está  significativamente  melhor  do  que  a  média.  Alemanha,  o  maior  membro  da  UE

significativamente  (aproximadamente  5  dB)  mais  forte  na  Finlândia  do  que  na  Alemanha  e  na  média  da  UE28+NO+CH.  O  padrão  é  consistente  em  todo  o

estado,  com  redes  muito  pouco  carregadas  (apenas  1,4  GByte/mês  per  capita  contra  23,8  GByte/mês  per  capita  na  Finlândia  em  2017),  realiza

Alemanha.

1)  Volume  de  tráfego  de  dados  móveis  por  população  –  fonte:  Rewheel

tantos  quanto  a  Alemanha.  De  acordo  com  a  alta  densidade  do  site,  a  força  média  do  sinal  de  referência  LTE  recebida  pelos  smartphones  é

nas  horas  de  maior  movimento  na  Finlândia  e  em  quatro  outros  países  com  maior  volume  de  dados  do  que  a  taxa  de  transferência  média  diária  geral  na  carga  leve
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e  a  Alemanha  também  mostram  uma  ocorrência  significativamente  menor  de  latência  LTE  maior  que  50ms  do  que  a  média  da  UE28+NO+CH.

(média  diária  de  5,4%,  7,3%  nas  quatro  horas  de  maior  movimento).

métrica,  a  porcentagem  de  amostras  de  throughput  abaixo  de  3Mbit/s,  tem  desempenho  pior  (média  diária  de  4,9%,  6,3%  nas  4  horas  de  maior  movimento)  do  que  a

tanto  com  base  no  resultado  médio  quanto  em  termos  de  porcentagem  de  amostras  maiores  que  50  ms.  Os  países  de  tráfego  intenso,  Suíça
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seis  principais  países  de  tráfego  de  dados  (exceto  Letônia  nas  4  horas  de  maior  movimento)  -  mas  tem  um  desempenho  ligeiramente  melhor  do  que  a  média  da  UE28+NO+CH

Com  relação  à  latência,  a  Finlândia  supera  a  média  da  UE28+NO+CH,  a  Alemanha  e  o  restante  dos  5  principais  países  com  tráfego  intenso,
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os  throughputs  de  download  são  muito  mais  altos  do  que  a  média  finlandesa,  alemã  e  da  UE28+NO+CH,  tanto  em  termos  de  mediana  quanto  especialmente

Fonte:  Medições  Tutela,  Análise  Rewheel

No  entanto,  o  desempenho  geral  das  três  redes  suíças  se  destaca  da  multidão.  É  claramente  visível  que  o  Swiss  LTE

Alemanha,  tanto  em  termos  de  média  diária  quanto  de  desempenho  nas  horas  de  maior  movimento.

é  especial  por  causa  de  sua  excelente  taxa  de  transferência  média  de  LTE.

gráfico  acima  no  lado  direito  –  podemos  ver  que  as  redes  finlandesas  têm  um  desempenho  significativamente  melhor  do  que  a  média  da  UE28+NO+CH  e

população)  não  desempenham  um  papel  determinante  no  desempenho  das  redes  finlandesas.  De  fato,  se  ampliarmos  a  região  abaixo  de  5Mbit/s  -  veja  o

por  causa  de  sua  carga  de  tráfego  de  dados  muito  alta,  a  Alemanha  é  especial  por  causa  de  sua  carga  de  tráfego  de  dados  muito  baixa  e  grande  escala,  e  a  Suíça

desempenho  em  comparação  com  o  desempenho  médio  diário.  Isso  sugere  que  os  volumes  de  dados  17  vezes  maiores  (normalizados  para

Vamos  nos  aprofundar  um  pouco  mais  no  desempenho  da  rede  nos  três  casos  “especiais”:  Finlândia,  Alemanha  e  Suíça.  A  Finlândia  é  especial

a  linha  de  grade  de  90%  no  eixo  vertical)  também  são  semelhantes.  As  curvas  da  hora  de  pico  (4  horas  de  maior  movimento)  deslocam-se  para  a  esquerda,  indicando  uma  ligeira  degradação

Fonte:  Tutela  Explorer,  análise  Rewheel
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amplamente  semelhante  à  distribuição  de  nível  EU+NO+CH.  As  medianas  (ou  seja,  a  probabilidade  de  50%)  são  semelhantes  e  o  percentil  de  10%  superior  (ou  seja,

no  percentil  10%  superior.  Como  mostraremos  na  próxima  parte,  as  operadoras  suíças  implantaram  entre  o  maior  número  de  bandas  LTE

Como  mostram  as  funções  de  densidade  cumulativa  de  taxa  de  transferência  de  download  LTE  (CDF)  acima,  os  padrões  de  desempenho  alemão  e  finlandês  são
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média,  a  mediana  e  as  estatísticas  do  percentil  de  10%  superior,  mas  perto  das  bordas  da  célula  -  onde  as  condições  de  rádio  são  mais  pobres  -  as  taxas  de  transferência

Repetimos  a  mesma  análise  para  as  áreas  centrais  de  Helsinque,  Berlim  e  Zurique,  conforme  mostrado  nos  instantâneos  da  ferramenta  Tutela  Explorer

throughputs,  mas  Berlin  realmente  supera  Helsinki  em  termos  de  probabilidade  de  obter  um  throughput  de  download  maior  que  40  Mbit/s.

Uma  explicação  provável  para  essa  dicotomia  interessante  é  que  os  usuários  suíços  podem  obter  velocidades  muito  altas  em  boas  condições  de  rádio,  elevando  o

em  situações  internas  profundas  e  perto  das  bordas  da  cobertura  de  um  site  de  celular  específico.

a  taxa  de  transferência  é  maior  em  Zurique.  Berlim  tem  desempenho  inferior  a  Helsinque  e  Zurique  tanto  na  métrica  mediana  quanto  na  probabilidade  de  “muito  baixo”

–  têm  muito  menos  ocorrência  de  taxas  de  transferência  muito  baixas  do  que  as  redes  suíças  (consulte  o  gráfico  à  direita  acima).

impacta  o  desempenho  em  boas  condições  de  rádio,  perto  das  estações  base  (alta  relação  sinal/ruído),  mas  leva  à  degradação  do  desempenho

A  probabilidade  de  obter  taxa  de  transferência  LTE  abaixo  de  3  Mbit/s  é  muito  menor  em  Helsinque  do  que  em  Zurique  e  Berlim,  mas  a  mediana

Curiosamente,  as  operadoras  finlandesas  –  embora  não  tenham  rendimentos  de  download  de  LTE  particularmente  altos,  médios  e  percentuais  superiores  a  10%

estações,  e  as  operadoras  geralmente  –  especialmente  em  áreas  urbanas  –  devem  restringir  fortemente  seus  poderes  de  transmissão  de  downlink  de  site  de  celular.  isso  não

Como  a  análise  estatística  (CDF)  abaixo  mostra,  o  padrão  estatístico  “macro”  no  nível  do  país  se  repete  no  nível  “micro”  da  cidade.  o

local  por  1000  habitantes  vs  0,7  na  Alemanha  e  1,1  na  média  EU+NO+CH).

Também  é  importante  observar  aqui  que  a  Suíça  tem  um  dos  limites  de  radiação  eletromagnética  (RF-EMF)  mais  rígidos  do  mundo  para  base

Fonte:  Explorador  Tutela  See  More

por  site  (800,  1800,  2600  e  cada  vez  mais  2100  MHz  também)  e  eles  também  têm  grades  de  sites  bastante  densas  (como  mostrado  anteriormente,  1,6  células  eNB

sites  do  que  a  média  EU28+NO+CH  e  mais  que  o  dobro  das  redes  suíças,  normalizadas  para  a  população.

redes  e  estar  perto  dos  usuários  parece  ajudar  mais  do  que  ter  uma  configuração  “sanduíche”  de  banda  multi-LTE  semelhante  à  suíça.  Como  nós

já  mostrado  anteriormente  e  analisaremos  com  mais  detalhes  na  próxima  seção,  as  operadoras  finlandesas  têm  mais  de  três  vezes  mais  células  LTE

não  pode  se  beneficiar  significativamente  da  alta  ordem  de  agregação  de  operadora  LTE.  Nas  faixas  de  baixo  rendimento  da  curva,  tendo  densa

abaixo  de.
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Um  dos  dois  pontos  interessantes  de  cruzamento  é  um  pouco  abaixo  de  20  Mbit/s  (30%  das  amostras  estão  abaixo  tanto  em  Helsinque  quanto  em  Zurique).  Tão,

A  forma  da  curva  CDF  de  uma  rede  ideal  começaria  com  uma  linha  plana  horizontal  de  zero,  pelo  menos,  até  a  taxa  de  transferência  mínima  necessária

(por  exemplo,  3  Mbit/s)  e,  em  seguida,  talvez  disparar  abruptamente,  indicando  uma  estratégia  de  investimento  inteligente  em  que  a  operadora  evita  investir  em  “muito

se  nos  preocupamos  apenas  em  obter  pelo  menos  20  Mbit/s  e  não  nos  preocupamos  em  obter  velocidades  melhores  do  que  isso,  então  Helsinki  está  funcionando

bom”  desempenho  que  não  leva  a  uma  melhoria  na  qualidade  da  experiência  dos  clientes.

melhor  que  Zurique.  O  segundo  ponto  de  cruzamento  está  um  pouco  abaixo  de  40  Mbit/s  (90%  das  amostras  estão  abaixo  tanto  em  Helsinque  quanto  em
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Berlim).  Portanto,  embora  Berlim  normalmente  tenha  um  desempenho  inferior  a  Helsinque,  as  chances  de  obter  rendimentos  muito  altos  são  realmente  maiores  em  Berlim.

Fonte:  Medições  Tutela,  Análise  Rewheel
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tem.

A  banda  nos  países  da  UE28+NO+CH  é  a  banda  de  800MHz  (80%  dos  sites  LTE),  seguida  pela  banda  de  1800  MHz  (71%  dos  sites  LTE).

áreas  muito  rurais  (em  particular  o  arquipélago  do  mar  Báltico,  cheio  de  pequenas  casas  de  veraneio,  espalhadas  longe  das  aldeias  e  cidades),

A  tabela  também  mostra  quão  extensivamente  cada  banda  do  espectro  LTE  é  implantada  em  diferentes  países.  O  LTE  mais  implantado

1000  população  do  que  a  média  EU28-NO-CH.  Ele  também  mostra  como  poucos  sites  LTE  na  Alemanha,  o  maior  estado  membro  da  UE,

Algumas  operadoras  finlandesas  começaram  a  adicionar  LTE  700MHz  em  cima  de  sua  camada  LTE  800MHz  para  aumentar  o  desempenho  e  a  capacidade  em

até  leiloou  a  banda  de  700  MHz.

A  coluna  da  esquerda  (site  LTE  eNB  por  1000  pop)  da  tabela  abaixo  mostra  que  a  Finlândia  tem  mais  de  três  vezes  mais  sites  LTE  por

ao  contrário  de  outras  operadoras  que  construíram  ampla  cobertura  LTE  usando  a  banda  de  800MHz,  a  Iliad  deve  contar  com  700MHz).  Muitos  países  não

acelerar  os  serviços  de  banda  larga  móvel  para  áreas  rurais  e  não  atendidas”.

as  diferentes  estratégias  de  implantação  de  banda  de  espectro.

os  países  EU28+NO+CH  (exceto  pela  Iliad  na  França,  em  cerca  de  40%  de  seus  sites  LTE  --  a  Iliad  não  possui  nenhum  espectro  de  800  MHz,  então

Fonte:  medições  Tutela,  pós-processamento  Tutela,  análise  Rewheel

Usando  os  extensos  dados  da  Tutela,  calculamos  algumas  métricas  importantes  que  podem  mostrar  as  grandes  discrepâncias  nas  densidades  de  sites  LTE,  bem  como

explorando  partes  da  banda  de  GSM  e  3G/HSPA.  Por  outro  lado,  700  MHz  ainda  não  foi  usado  de  maneira  significativa  em  nenhum  dos

mas  até  ao  momento,  como  confirmam  os  dados  da  Tutela,  os  operadores

Algumas  operadoras,  por  exemplo,  na  Suécia  e  na  Alemanha,  como  visto  na  tabela  acima,  começaram  a  usar  900  MHz  para  LTE  bastante  extensivamente,  re

O  primeiro  país  europeu  a  leiloar  a  banda  de  700  MHz  foi  a  Alemanha  em  20157  ainda  não  começou  

a  usá-la.  Recentemente,  a  Deutsche  Telekom  na  Alemanha  anunciou8  que  começará  a  usar  700  MHz  para  LTE  “para  expandir  a  alta

69%),  embora  as  operadoras  finlandesas  tenham  recebido  suas  licenças  de  700  MHz  em  2016.

longe  das  redes  está  sendo  cada  vez  mais  redirecionado  para  LTE).
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A  terceira  é  a  banda  FDD  de  2600  MHz  (30%),  seguida  pela  banda  de  2100  MHz  (23%,  que,  à  medida  que  o  tráfego  3G/HSPA  está  diminuindo  gradualmente

no  entanto  os  dados  da  Tutela  mostram  que  a  banda  não  tem  sido  utilizada  em  número  significativo  de  sites  (apenas  2%  enquanto  800MHz  é  utilizado  em
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Fonte:  http://research.rewheel.fi/networkeconomics/

Explorando  drivers  de  desempenho  LTE

desempenho  com  a  quantidade  total  de  espectro  FDD  que  cada  operadora  possui.

métricas  (duas  para  taxa  de  transferência  de  download  e  duas  para  latência)  e  métricas  de  rede  importantes,  como  densidade  dos  eNBs  (por  1000  pop),

Cada  ponto  nos  gráficos  de  dispersão  representa  uma  das  99  operadoras  móveis  nos  28  estados  membros  da  União  Européia,  Noruega  e

normalizado  para  a  população.

número  médio  de  bandas  de  espectro  LTE  implantadas  por  local  de  célula,  implantação  de  transmissores  de  banda  LTE  por  1.000  pop  (ou  seja,  tempos  de  locais  de  célula

Suíça.  Marcamos  com  a  cor  laranja  (•)  as  10  principais  operadoras  móveis  que  transportaram  em  2017  os  maiores  volumes  de  tráfego  de  dados  móveis

banda  por  site  dividida  por  1000  pop)  e  potência  média  do  sinal  de  referência  LTE  recebido  (RSRP).  Também  verificamos  a  correlação  de  LTE

Nesta  seção,  apresentamos  uma  série  de  gráficos  de  gráfico  de  dispersão  que  preparamos  para  explorar  a  relação  entre  quatro  principais  desempenhos  de  LTE

©  REWHEEL  2019  todos  os  direitos  reservados  |  pesquisa.rewheel.fi  |  research@rewheel.fi  |  +358  44  203  2339
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taxa  de  transferência  

média  mais  alta,  mas  a  
parcela  de  amostras  
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Swisscom
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https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20171205/Documents/S3_Christer_Tornevik.pdf
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(marcado  com  um  círculo  vermelho),  que  tem  a  taxa  de  download  média  mais  alta,  produz  cerca  de  cinco  vezes  mais  frequentemente  (5%)

regiões  dos  gráficos  de  dispersão  em  termos  de  latência.
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As  10  redes  de  maior  tráfego  de  dados  (normalizadas  para  população),  marcadas  com  a  cor  laranja,  tendem  a  ter  melhor  desempenho

menor  ocorrência  de  amostras  de  medição  sub-3Mbit/s.  No  entanto,  existem  algumas  exceções.  A  operadora,  Swisscom  na  Suíça

camadas  NR.

os  operadores  produzem  uma  porcentagem  igualmente  alta  (4-5%)  de  amostras  sub-3Mbit/s.  Suspeitamos  que  a  rigorosa  radiação  RF-EMF  suíça

redes.  A  rede  (Swisscom  na  Suíça)  que  produziu  a  taxa  de  transferência  LTE  média  mais  alta  está  entre  as  10  principais

amostras  de  taxa  de  transferência  abaixo  de  3  Mbit/s  do  que  os  operadores  com  melhor  desempenho  nessa  métrica  (aproximadamente  1%  ou  menos).  Na  verdade,  todos  os  três  suíços

Em  termos  de  taxa  de  transferência  média  e  ocorrência  de  taxa  de  transferência  abaixo  de  3  Mbit/s,  as  10  principais  redes  de  tráfego  de  dados  parecem  estar  bastante  dispersas

aleatoriamente.  As  redes  com  maior  ocorrência  de  amostras  sub-3Mbit/s  não  estão  entre  as  10  mais  carregadas

padrão  internacional.  Ter  grades  de  sites  relativamente  densas  e  implantar  muitas  bandas  LTE  (agregação  de  operadora  de  alta  ordem,  por  exemplo

800+1800+2100+2600  MHz)  por  site  ajuda  a  aumentar  os  rendimentos  teóricos  máximos  e  médios,  mas  em  situações  internas  profundas

Fonte:  Tutela  Explorer,  análise  Rewheel

Esse  padrão  sugere  que  não  há  uma  correlação  clara  entre  a  carga  de  tráfego  pesado  e  o  desempenho  da  taxa  de  transferência.

limites  podem  desempenhar  um  papel  aqui.  Na  Suíça,  os  operadores  frequentemente,  especialmente  em  áreas  urbanas,  precisam  reduzir  a  potência  de  transmissão  

de  suas  antenas  de  estação  base  para  poder  cumprir  os  limites  EMF  que  são  cerca  de  100  vezes  (expressos  em  W/m2)  mais  rigorosos9  do  que  os

redes  mais  carregadas.

de  amostras  maiores  que  50ms.

O  gráfico  de  dispersão  no  lado  esquerdo  abaixo  mostra  que  os  operadores  que  têm  taxas  médias  de  download  mais  altas  tendem  a  ter

O  padrão  de  latência  não  mostra  uma  anomalia  semelhante.  As  redes  de  latência  média  mais  baixa  parecem  ter  também  a  menor  porcentagem

A  menos  que  a  Suíça  relaxe  os  limites  de  radiação  EMF,  espera-se  que  o  problema  prejudique  significativamente  o  desempenho  do  5G  de  3,5  GHz

onde  o  sinal  sofre  grande  perda  de  penetração  interna,  ou  perto  das  bordas  da  cobertura,  a  baixa  potência  de  transmissão  do  downlink  cobra  seu  preço.

Latência  média  unidirecional  LTE  (ms)Rendimento  médio  de  download  de  LTE  (Kbit/s)
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http://research.rewheel.fi/downloads/Capacity_utilization_fixed_mobile_broadband_substitution_potential_2017_PUBLIC.pdf

A  densidade  do  site  é  fundamental  para  o  desempenho  da  rede  LTE  –  e  crítica  para  5G

Fonte:  Tutela  Explorer,  pós-processamento  do  banco  de  dados  Tutela,  análise  Rewheel
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As  medições  da  Tutela  de  LTE  eNBs  por  1.000  habitantes  estão  alinhadas  com  os  dados10  da  própria  Rewheel,  que  classificou  as  operadoras  de  rede  móvel  

de  acordo  com  uma  população  por  métrica  de  site  macro  vista  no  gráfico  abaixo.  A  Telenor  Noruega  está  em  1º  lugar,  a  Elisa  na  Finlândia  em  2º  e  a  Telia  em

latência.

Os  gráficos  de  dispersão  acima  indicam  que  direcionalmente,  mais  sites  de  células  LTE  por  população  tende  a  levar  a  um  download  médio  mais  alto

taxa  de  transferência,  menor  probabilidade  de  taxa  de  transferência  abaixo  de  3  Mbit/s,  latência  média  mais  baixa  e  menor  probabilidade  de  obter  mais  de  50ms

De  acordo  com  as  medições  de  Tutela,  a  Telenor  Norway  tem  o  maior  número  de  eNBs  LTE  por  1.000  habitantes  (1,38).  A  Elisa  Finland  ocupa  o  2º  lugar  neste  

ranking  (1,34),  à  frente  da  Telia  Finland  (1,23).
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Implantação  de  banda  de  espectro  LTE

papel  significativo  na  condução  dessas  métricas  de  desempenho  do  que  o  número  de  bandas  LTE  implantadas.

A  cobertura  LTE-A  atinge  1.705  localidades”  11  –  seguida  pela  Swisscom  na  Suíça  (3,14)  e  Orange  na  França  (2,88).  Apesar  de

bandas  LTE  médias  implantadas  por  site.  Isso  sugere  que  outros  drivers  (como  a  densidade  do  local  da  célula,  conforme  mostrado  anteriormente)  desempenham  um  papel  mais

De  acordo  com  as  medições  da  Tutela,  o  Play  Poland  tem  o  maior  número  médio  de  bandas  LTE  implantadas  por  site  (3,34)  –  veja:  “Play

Os  dados  de  Tutela  não  indicam  correlação  particular  entre  nenhuma  das  duas  métricas  de  taxa  de  transferência  e  latência  investigadas  e  o

Fonte:  Tutela  Explorer,  pós-processamento  do  banco  de  dados  Tutela,  análise  Rewheel
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Nas  bandas  de  800  MHz  e  1800  MHz,  essas  operadoras  também  implantaram  amplamente  o  LTE  nas  bandas  FDD  de  2100  MHz  e  2600  MHz.
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https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2019/02/07/play-lte-a-coverage-reaches-1705-locations3
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Número  médio  de  banda  LTE  implantada  por  site Média  de  #  implantação  de  banda  LTE  por  site

%  de  taxa  de  transferência  de  download  <  3  Mbit/s

Número  médio  de  bandas  LTE  implantadas  por  site Número  médio  de  banda  LTE  implantada  por  site

Rendimento  médio  de  download  (Kbit/s)

Latência  média  (ms) %  de  amostras  de  latência  >  50ms
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O  modelo  de  capacidade  de  rede  da  Rewheel  é  elaborado  em  vários  relatórios,  por  exemplo:  http://research.rewheel.fi/insights/2018_sep_pro_capacity/

congestionamento.  Nesta  análise  pública,  usamos  a  métrica  de  banda  média  simplificada  por  site.  O  gráfico  de  dispersão  baseado  nessa  métrica  sugere

bandas  por  site  terá  um  papel  fundamental.  Mas  as  medições  de  Tutela  (baseadas  em  um  tamanho  de  arquivo  de  download  relativamente  baixo  de  2Mbytes,  o  que  provavelmente  é  muito

vazio  do  ponto  de  vista  do  trânsito).  Devido  a  essa  distribuição  de  tráfego  desigual,  alguns  sites  exigirão  camadas  de  banda  LTE  adicionais  para  evitar

degradação  de  desempenho  relacionada.

Se  considerarmos  as  velocidades  máximas  que  podem  ser  alcançadas  em  boas  condições  de  rádio  (várias  centenas  de  megabits  por  segundo),  o  número  de

Obviamente,  a  carga  de  tráfego  é  distribuída  de  maneira  muito  desigual  entre  os  sites  de  celular12.  De  acordo  com  a  experiência  da  Rewheel,  os  5%  sites  mais  carregados  normalmente  

carregam  cerca  de  20%  do  tráfego  total,  enquanto  os  50%  sites  menos  carregados  carregam  apenas  15%  do  tráfego  total  (ou  seja,  são  quase

atuação.  Dito  isto,  é  claro  que  permitir  mais  capacidades  de  espectro  nos  sites  de  células  mais  carregados  é  a  chave  para  evitar  o  congestionamento

©  REWHEEL  2019  todos  os  direitos  reservados  |  pesquisa.rewheel.fi  |  research@rewheel.fi  |  +358  44  203  2339

agregação  de  operadora  (ou  seja,  mais  bandas  LTE  por  setor).

que  a  implantação  de  um  grande  número  de  bandas  (agregação  de  operadora  de  alta  ordem)  "em  todo  o  lugar"  não  melhora  necessariamente  a  percepção  do  usuário

pequeno  para  atingir  velocidades  máximas  teóricas  na  faixa  de  100  Mbit/s)  indicam  que  os  casos  de  uso  típicos  não  se  beneficiam  de  ordem  superior

12
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Fonte:  Tutela  Explorer,  pós-processamento  do  banco  de  dados  Tutela,  análise  Rewheel

Os  gráficos  de  dispersão  acima  indicam  que  a  implantação  de  mais  sites  e/ou  mais  bandas  por  site  leva  a  um  melhor  rendimento  e  desempenho  de  latência
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Noruega  (2,51).

tamanhos.

normalizado  para  população  (3,04  sites  x  bandas  por  1000  habitantes).  Elisa  Finland  ocupa  o  2.º  lugar  deste  ranking  (2,53),  à  frente  de  Telia

densidade  e  número  de  bandas  por  site  desempenha  apenas  um  papel  marginal,  pelo  menos  em  termos  de  latência  e  taxas  de  download  para  arquivo  de  2  Mbyte

De  acordo  com  as  medições  da  Tutela  e  a  análise  da  Rewheel,  a  Telenor  Norway  foi  a  que  mais  implantou  os  transmissores  LTE,

Métricas.  Levando  em  consideração  os  gráficos  de  dispersão  mostrados  anteriormente,  podemos  assumir  com  segurança  que  o  principal  driver  de  desempenho  é  o  site
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Intensidade  média  de  implantação  de  banda  de  site  LTE  por  1.000  popIntensidade  média  de  implantação  de  banda  de  site  LTE  por  1.000  pop

%  de  taxa  de  transferência  de  download  <  3  Mbit/s

Intensidade  média  de  implantação  de  banda  de  site  LTE  por  1.000  popIntensidade  média  de  implantação  de  banda  de  site  LTE  por  1.000  pop

Rendimento  médio  de  download  (Kbit/s)

Latência  média  (ms) %  de  amostras  de  latência  >  50ms  
18%
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Rendimento  médio  de  download  (Kbit/s) %  de  amostras  de  taxa  de  transferência  de  download  <  3  Mbit/s

Latência  média  (ms)
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eles  têm  largura  de  banda  de  espectro  agregada  comparativamente  baixa.

Uma  questão  básica  que  a  administração  de  qualquer  operadora  enfrenta  antes  dos  leilões  de  espectro  é  se  eles  serão  capazes  de  capitalizar  o  investimento

parcela  de  taxas  de  transferência  abaixo  de  3Mbit/s,  latências  médias  relativamente  baixas  e  também  baixa  parcela  de  amostras  de  latência  excessivamente  alta,  embora

em  muitos  fatores.  Veja:  “Vestberg  da  Verizon  sobre  o  equilíbrio  do  capex  de  rede  com  a  compra  de  espectro”

No  entanto,  a  correlação  é  fraca  e  claramente  existem  operadoras  que  conseguem  alcançar  taxa  de  transferência  média  relativamente  alta  de  LTE,  baixa

mais  inteligente  investir  esse  dinheiro  na  densificação  da  grade  do  local  da  célula  e/ou  colocar  o  espectro  existente  em  uso  mais  extensivo?  Depende

Fonte:  Tutela  Explorer,  banco  de  dados  de  espectro  Rewheel  EU28  e  OCDE,  análise  Rewheel

os  gráficos  abaixo  indicam  que,  como  esperado,  direcionalmente,  ter  portfólios  de  espectro  mais  fortes  tende  a  resultar  em  melhor  desempenho  de  LTE.

Se  uma  operadora  se  envolver  em  uma  guerra  de  lances  caros  para  garantir  um  pouco  mais  de  largura  de  banda  do  espectro  ou  talvez  em  alguns  casos  seja
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em  mais  largura  de  banda  de  espectro  ao  serem  capazes  de  melhorar  significativamente  o  desempenho  percebido  pelo  usuário  de  suas  redes.  a  dispersão

.
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Um  ângulo  interessante  para  caracterizar  a  “força”  das  grades  existentes  do  site  LTE  é  investigar  a  intensidade  média  do  sinal  (RSRP)

Transmissores  LTE  na  configuração  de  potência  máxima.  Suíça,  Itália  e  Polônia  são  esses  países.

Fonte:  Tutela  Explorer,  análise  Rewheel

os  operadores  têm  redes  densas,  mas  ao  mesmo  tempo  precisam  observar  regras  muito  rígidas  de  RF-EMF  que  os  impedem  de  usar  seus

No  caso  de  grades  mais  densas,  as  antenas  do  local  da  célula  tendem  a  ficar  mais  próximas  dos  telefones,  resultando  em  maior  intensidade  de  sinal.  Na  realidade  existem

vários  fatores  que  influenciam  a  intensidade  do  sinal,  principalmente  a  potência  de  transmissão  do  downlink.  Como  mencionamos  anteriormente,  alguns

medida  pelos  smartphones.
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Também  esperamos  que  algumas  das  bandas  LTE  (principalmente  800  MHz)  sejam  alteradas  para  o  modo  de  coexistência  LTE/5G,  a  fim  de  maximizar  a  pegada  de  cobertura  onde  os  

smartphones  5G  exibem  um  ícone  5G  -  mesmo  que  esse  tipo  de  cobertura  5G  de  banda  baixa  não  t  fornecer  taxas  de  transferência  significativamente  mais  altas  ou  latência  mais  baixa  do  que  o  

que  pode  ser  alcançado  com  LTE
http://ma-mimo.ellintech.se/2017/03/02/improving-the-cell-edge-performance  https://

newsroom.t-mobile.nl/t-mobile-netherlands-activates-first-antenna  -com-tecnologia-5g-em-amsterdã/

21A  densidade  do  site  é  fundamental  para  o  desempenho  da  rede  LTE  –  e  crítica  para  5G

14

16

15

Implicações  para  investimentos  em  infraestrutura  e  espectro  5G

realizar  um  lançamento  significativo  de  pequenas  células  5G.  Em  vez  disso,  a  principal  estratégia  de  investimento  em  5G  é  atualizar  os  locais  macro  existentes  com  antenas  MIMO  maciças  

de  3,5  GHz  5GNR  e  executá-los  em  interoperabilidade  estreita  (modo  não  autônomo)  com  suas  redes  de  acesso  de  rádio  LTE14 .

dados  de  medição  A  T-Mobile  Netherlands  implantou  2,6  GHz  TD-LTE  (LTE  Band  38)  em  aproximadamente  mil  locais  de  celular,  cerca  de  um  quinto  dos

serviços  domésticos  de  banda  larga.  A  T-Mobile  na  Holanda  é  uma  das  pioneiras  do  conceito  na  Europa.  No  final  de  2017,  início  de  2018,  a  T  Mobile  começou  a  testar  e  implantar  antenas  

MIMO  maciças  TD-LTE  de  2,6  GHz16  em  seus  sites  macro  e,  como  mostra  a  ilustração  abaixo,  um  dos  principais  objetivos  é  oferecer  conectividade  confiável  de  alta  capacidade  para  

clientes  de  banda  larga  domésticos.  De  acordo  com  Tutela

Ao  contrário  da  narrativa  frequentemente  ouvida  sobre  o  lançamento  do  5G  centrado  em  pequenas  células,  não  temos  conhecimento  de  nenhuma  operadora  europeia  que  esteja  planejando
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desempenho  –  em  termos  de  ocorrência  de  throughputs  de  downlink  abaixo  de  3Mbit/s  –  do  que  redes  que  possuem  relativamente  poucos  locais  de  celular.

Essa  abordagem  de  implantação  de  cobertura  5G  externa  a  interna,  centrada  no  local  macro,  abre  um  caminho  interessante  para  a  economia  baseada  em  4G/5G

grades  locais  de  células  LTE  existentes.  Redes  com  grades  mais  densas  tendem  a  fornecer  throughputs  médios  mais  altos  e  LTE  mais  consistente

Fonte:  Emil  Björnson,  Linköping  University,  Suécia15

Usando  os  dados  da  Tutela,  nossa  análise  de  99  redes  europeias  LTE  confirmou  que  existem  grandes  disparidades  nas  densidades  do

Simulações  mostrando  uma  melhoria  dramática  das  taxas  de  dados  de  borda  de  célula  e  expansão  das  áreas  de  cobertura  de  velocidade  de  pico.

dos  links  sem  fio  também  melhorará  significativamente,  especialmente  perto  das  bordas  das  células  e  pontos  com  cobertura  mais  fraca.

macro  sites,  a  produtividade  média  do  usuário  e,  mais  importante,  a  capacidade  agregada  do  setor,  aumentará  significativamente.  como  um  adicionado

espectro,  então  eles  tiveram  que  confiar  mais  em  bandas  de  frequência  mais  alta  e  grade  de  site  mais  densa).

benefício,  graças  à  chamada  "propriedade  de  endurecimento  do  canal"  de  soluções  massivas  de  formação  de  feixe  MIMO  (ilustradas  abaixo),  a  confiabilidade

Idealmente,  cada  operadora  deve  obter  60-100  MHz  de  espectro  na  banda  de  3,5  GHz  (banda  n78)  e  graças  às  atualizações  de  5G  no

todos  os  sites  LTE.  Os  dados  da  Tutela  também  mostram  que  a  T-Mobile  tem  claramente  a  rede  local  LTE  mais  densa  da  Holanda  (eles  não  compraram  800  MHz
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Elisa  e  outras  operadoras  finlandesas  também  indicaram  suas  ambições  de  usar  3,5  GHz  5G  para  conectividade  de  banda  larga  doméstica,  com  base  no  

conceito  de  site  externo  para  interno.  Em  agosto  de  2018,  Elisa  convidou  a  Rewheel  para  testar17  sua  rede  de  teste  5G,  que  eles  abriram  para  usuários  

públicos.  A  foto  abaixo  mostra  a  antena  MIMO  maciça  de  3,5  GHz  5G  da  Huawei  implantada  ao  lado  das  antenas  passivas  2G/3G/4G  e

participações  de  espectro  (Elisa  garantiu  130  MHz  na  banda  de  3,5  GHz  no  leilão  de  espectro  de  2018)  garantirá  que  eles  possam  continuar  o

As  características  de  propagação  (penetração  através  de  paredes  e  janelas)  da  banda  de  3,5  GHz  são  piores  que  as  do  LTE  inferior

O  especialista  em  5G  da  Elisa  Finland  declarou  publicamente:  “Tenho  a  sensação  positiva  de  que,  com  conectividade  dupla,  a  cobertura  NR  3,5  GHz  na  

prática  não  é  muito  comprometida  em  comparação  com  a  cobertura  LTE  dos  mesmos  sites”  19

unidades  de  rádio  em  um  local  macro  de  telhado  urbano.

bandas  do  espectro.  Espera-se  que  esta  deficiência  seja  parcialmente  compensada  pela  tecnologia  massiva  de  formação  de  feixe  MIMO  e  pelo  chamado  

uplink/downlink  desacoplamento18 .

.
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Fonte:  T-Mobile  Holanda

Apresentando  a  análise  da  Rewheel,  o  CEO  do  Grupo  Elisa  mostrou  a  analistas  e  investidores  que  suas  densas  redes  macrosite  e  substanciais

Elisa  Finland  3.5GHz  5GNR  64T64R  antena  ativa  implantada  em  um  local  macro  em  Tampere

T-Mobile  Holanda  introduz  2,6  GHz  TD-LTE  com  Massive  MIMO  para  banda  larga  doméstica

19

18

17

.  Foto:  Reroda

22

http://research.rewheel.fi/insights/2018_aug_elisa_5G_tampere/  
http://research.rewheel.fi/downloads/Rewheel%20trying%20Elisa's%205G%20network%20in%20Tampere_17082018_PUBLIC.pdf  
Fonte:  comentário  do  Linkedin
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https://corporate.elisa.com/attachment/content/1_Elisa_CMD_2018_Group_Overview.pdf  Workshop  da  ITU  

setembro  de  2018  https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional

Presença/CIS/Documentos/Eventos/2018/09_Almaty/Apresentações/ITU%20Workshop%2017.09.2018%20-%20Dmitry%20Polpudenko.pdf

implantado  na  mesma  grade  macro  do  site.

Fonte:  Elisa  Capital  Market  Day  2018  Apresentação  do  CEO20  (apresentando  a  análise  da  Rewheel)
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Fonte:  Huawei21

A  imagem  abaixo  mostra  que  a  Huawei  espera  que  o  ganho  de  formação  de  feixe  da  massiva  antena  MIMO  compense  parcialmente  o

unidade  de  dados  móvel  ilimitada  e  aborda  o  mercado  de  banda  larga  doméstica  (em  áreas  onde  a  Elisa  não  está  presente  com  sua  própria  rede  fixa  de  alta  velocidade

propriedades  de  penetração  piores  do  3,5  GHz  (C-Band)  de  modo  que  será  capaz  de  alcançar  uma  cobertura  de  downlink  semelhante  ao  LTE  1800,  se

infra-estrutura  de  acesso  de  linha),  sem  caminhada  Capex  de  rede.

20

21
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https://www.ericsson.com/assets/local/publications/conference-papers/5g_nr_sub6_coverage.pdf

24

Nokia  White  Paper  “Implantação  5G  abaixo  de  6  GHz”  https://www.rrt.lt/wp  content/uploads/

2018/10/Nokia_5G_Deployment_below_6GHz_White_Paper_EN.pdf

também  se  prevê  que  a  cobertura  seja  viável  e  equivalente  à  LTE.  Em  prédios  mais  antigos,  a  cobertura  em  toda  a  área  da  célula  é  esperada,  enquanto

As  medições  de  campo  da  Ericsson  também  confirmam  a  viabilidade  da  abordagem  de  cobertura  5G  NR  baseada  em  macrogrid  LTE  de  banda  alta:  “O

desafios  na  implantação  de  uma  camada  5G  forte  e  consistente  baseada  em  3,5  GHz  de  alta  capacidade  do  que  aqueles  que  dependiam  mais  fortemente  da  camada  superior

soluções  internas  provavelmente  são  necessárias  em  edifícios  modernos  selecionados,  como  para  LTE.  A  cobertura  interna  medida  estava  de  acordo  com

Resumindo:  operadoras  como  as  da  Finlândia,  que  historicamente  investiram  em  macro  redes  2G/3G/4G  mais  densas,  estarão  melhor  posicionadas

(1800  MHz,  2600  MHz)  Bandas  LTE  implantadas  em  redes  locais  relativamente  mais  densas.

O  ganho  maciço  de  formação  de  feixe  habilitado  para  MIMO  é  maior  do  que  a  perda  de  propagação  adicional  em  comparação  com  uma  banda  LTE  de  2,1  GHz.  Isto  é  muito

previsões”23

para  implantar  uma  camada  de  cobertura  5G  de  alto  e  consistente  desempenho,  especialmente  em  ambientes  fechados.  Os  operadores  que  até  agora  dependiam  fortemente  do

Conforme  mostrado  abaixo,  a  Nokia  compartilha  as  opiniões  da  Huawei.

promissor  para  implantação  de  NR  de  3,5  GHz  na  rede  local  LTE  existente  (por  exemplo,  bandas  EUTRA  1,  3,  7,  33,  38,  40,  41,  42,  43,  48).  Interior
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Fonte:  Nokia22

espectro  de  banda  baixa  (800  MHz)  e  redes  menos  densas  para  criar  cobertura  interna  LTE  em  áreas  suburbanas  e  rurais  enfrentarão  maior

23

22
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O  nosso  objetivo  com  este  documento  público  foi  demonstrar  o  potencial  que  reside  na  combinação  das  capacidades  de  medição  da  Tutela  e

mercado  de  banda  larga  ou,  inversamente,  aumenta  a  carga  Capex  e  Opex  de  densificação  da  rede  local  (se  é  que  é  possível  construir

valor  significativo  nessas  situações.

•  Equilibrar  os  investimentos  de  rede  com  a  compra  de  espectro.  Uma  grade  de  site  de  célula  macro  fraca  reduz  a  casa  5G  endereçável

decisões  de  investimento  em  espectro  e  infraestruturas,  na  ordem  das  centenas  de  milhões  a  milhares  de  milhões  de  euros.  Rewheel  e  Tutela  podem  adicionar

parece  em  diferentes  cenários  de  previsão  de  tráfego,  levando  em  consideração  os  aspectos  de  cobertura  e  capacidade?

2300  TDD)  são  leiloadas  na  Europa,  as  operadoras  devem  avaliar  suas  opções  de  investimento  e  fazer  algumas  ações  estratégicas  de  alto  impacto

(análise  de  grade  do  local  seletivamente  para  diferentes  tipos  de  área,  urbana,  suburbana,  rural)?  O  que  o  caso  de  negócios  4G/5G  FMS

Nos  próximos  anos,  à  medida  que  o  ecossistema  5G  amadurecer  e  as  bandas  de  espectro  centradas  em  4G/5G  (3,5  GHz,  700  MHz,  700SDL,  1400SDL,

impulso  significativo  de  banda  larga  doméstica  baseada  em  LTE/5G?  Se  sim,  quais  partes  da  pegada  de  cobertura  devem  ser  priorizadas

várias  combinações  de  espectro  e  quanto  precisa  ser  reservado  para  investimentos  em  infraestrutura  de  rede  local?

Fonte:  Xiaomi,  Nokia,  Twitter

(desbloqueando  o  “valor  de  marketing  5G”),  não  será  capaz  de  fornecer  taxa  de  transferência  suficiente  para  um  único  usuário,  muito  menos  agregar  capacidade  do  

setor24  para  uma  proposta  significativa  de  banda  larga  doméstica  4G/5G25.  Uma  rede  local  mais  fraca  reduz  a  pegada  de  cobertura  interna  potencial  de  3,5  GHz  e  o  

mercado  de  banda  larga  doméstica  4G/5G  endereçável.  A  grade  do  local  da  célula  existente  é  densa  o  suficiente  para  um

tomada  de  decisão  estratégica  dos  clientes:

•  Estratégia  e  avaliação  de  aquisição  de  espectro:  considerando  os  fatores  acima,  qual  é  o  preço  máximo  pelo  qual  vale  a  pena  pagar

***

•  As  bandas  de  baixo  espectro  (700,  800,  900  MHz),  embora  possam  desempenhar  um  papel  importante  na  habilitação  nacional  do  “ícone  5G”  no

Insights  da  indústria  da  Rewheel.  Abaixo,  listamos  algumas  direções  de  análise  mais  aprofundadas  em  que  essa  abordagem  pode  agregar  valor  tangível  ao  nosso

número  significativo  de  novos  sites  macro  fornecidos,  por  exemplo,  permitindo  obstáculos)
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Preparando-se  para  tomar  decisões  de  investimento  prudentes

A  densidade  do  site  é  fundamental  para  o  desempenho  da  rede  LTE  –  e  crítica  para  5G

Opções  possíveis  As  opções  de  implantação  de  5G  de  banda  baixa  são  5G-LTE  Dual  Connectivity  (por  exemplo,  700  MHz  é  dedicado  a  5G  NR,  agregado  com  o  800,

Matrizes  de  antenas  MIMO  massivas  seriam  impraticavelmente  grandes  nas  bandas  baixas  devido  ao  longo  comprimento  de  onda.  Além  disso,  as  áreas  que  são  cobertas  apenas  pelas  bandas  

baixas  estão  tipicamente  muito  distantes  dos  locais  das  células  para  poder  se  beneficiar  significativamente  da  formação  do  feixe.

25

1800,  2100,  2600  são  executados  no  modo  LTE  CA)  ou  domínio  de  tempo  dinâmico  5G/LTE  e  coexistência  em  nível  de  bloco  de  recursos,  por  exemplo,  na  banda  de  800  MHz.
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https://support.tutela.com/hc/en-us/categories/115000337089-Data-and-Methodologies

Notas  metodológicas

período  de  um  mês  (1º  de  outubro  de  2018  a  31  de  dezembro  de  2018)

informações  de  acesso  de  código  na  largura  de  banda  da  operadora  (MHz)  por  banda  LTE,  permitindo  uma  análise  de  capacidade  mais  profunda  do  que  a  apresentada  neste

•  Para  a  análise  da  densidade  do  local  e  implantação  da  banda  do  espectro,  usamos  um  banco  de  dados  maior,  contendo  medições  de  um  3

largura  de  banda  de  cada  banda  implantada  (por  exemplo,  2x10  MHz  ou  2x20  MHz  na  banda  FDD  de  2100  MHz).  Alguns  dos  smartphones  deixam  a  Tutela

registro  requerido):

final  de  janeiro  de  2019

Escolhemos  o  número  de  bandas  LTE  por  site  como  uma  métrica  simples  para  caracterizar  a  capacidade,  porém  não  leva  em  conta  a  real

A  descrição  detalhada  da  metodologia  de  medição  da  Tutela  e  dos  pontos  de  dados  coletados  está  disponível  no  link  abaixo  (site  gratuito

•  Para  as  métricas  de  taxa  de  transferência  e  latência,  usamos  o  conjunto  de  dados  ao  vivo  da  ferramenta  Tutela  Explorer,  com  aproximadamente  10  dias  de  dados  de

a  capacidade  de  analisar  densidades  de  locais  e  implantação  de  banda  em  áreas  geográficas  selecionadas,  como  cidades  ou  tipos  de  áreas  específicas.

marca,  modelo  e  versão  do  sistema  operacional,  mas  estava  além  do  escopo  deste  relatório  público  explorar  o  fator  de  desempenho  do  telefone.

Usamos  duas  bases  de  dados  Tutela  para  a  análise:

métrica  adequada,  por  exemplo,  se  avaliarmos  o  provável  potencial  de  cobertura  5G  de  áreas  geográficas  urbanas,  suburbanas  e  rurais  específicas.  Tutela  tem

telefones  de  gama  baixa  são  super-representados  (por  exemplo,  uma  marca  desafiadora  que  visa  a  extremidade  inferior  do  mercado)  pode  mostrar  uma  rede  LTE  pior

telefones  caros  e  mais  avançados  (por  exemplo,  agregação  de  operadora  de  ordem  superior,  4x4  MIMO,  etc.).  As  medidas  da  Tutela  registam  o  telefone

Para  esta  comparação  de  alto  nível,  país  por  município,  usamos  a  métrica  de  densidade  de  sites  pop-eNodeB  por  1.000.  Site  por  km2  pode  ser  mais

comportamento  móvel,  como  acessar  sites  ou  baixar  imagens,  em  vez  de  testar  as  velocidades  máximas  potenciais  para  dispositivos  móveis

Há  uma  variação  significativa  no  desempenho  e  nas  capacidades  do  rádio  de  várias  marcas  e  modelos  de  smartphones.  Um  operador  onde

desempenho  do  que  uma  operadora  –  com  implantação  de  espectro  e  rede  semelhante  –  que  possui  uma  base  de  usuários  equipada  com  mais

redes  em  condições  de  teste  ideais,  fornecendo  uma  visão  genuína  da  experiência  do  cliente  no  mundo  real.

Para  medição  de  throughput  de  downlink,  a  Tutela  (por  padrão)  usa  um  tamanho  de  arquivo  de  download  de  2Mbytes.  Os  testes  de  rede  da  Tutela  simulam  usuários  típicos

relatório.
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empresas  de  internet,  startups  centradas  em  dados  móveis,  investidores  PE  e  VC.

A  Tutela  é  uma  empresa  especialista  em  medição  de  desempenho  de  rede  móvel  baseada  em  crowd  sourcing.  Tutela  crowdsources  mais  móveis

grupos  de  telecomunicações,  grupos  MVNO,  reguladores  do  setor,  governos,  global

Desde  2010  que  temos  vindo  a  apoiar  uma  série  de  desafiantes  europeus

Fundada  em  2009,  a  Rewheel  é  uma  boutique  de  gestão  finlandesa

relatórios  de  pesquisa  e  workshops  estratégicos  relacionados  incluem  muitos

em  research@rewheel.fi  ou  +358442032339.

profissionais,  fornecemos  às  empresas  os  meios  para  tomar  decisões  bem  informadas.

Na  Tutela  entendemos  a  importância  de  ter  a  informação  certa  no  momento  certo.  Juntamente  com  uma  grande  equipe  de  apaixonados

estratégia  de  espectro,  avaliação  de  espectro,  compartilhamento  de  rede,  M&A,

Reino  Unido,  Estados  Unidos,  Irlanda,  Suíça,  Finlândia,  Suécia,  Bélgica,

***

principais  indicadores  de  desempenho,  a  Tutela  também  coleta  informações  detalhadas  sobre  a  intensidade  do  sinal,  IDs  de  local  de  célula  e  as  bandas  de  frequência  usadas.

é  ajudar  as  operadoras  a  se  prepararem  para  a  mudança  de  paradigma  em  rede  e

Entregamos  trabalhos  de  consultoria  em  gestão  para  clientes  nos  Estados  Unidos

Para  mais  relatórios  de  pesquisa,  visite  research.rewheel.fi.  Aprender  mais

planos  de  dados  e  a  Internet  das  Coisas  mudam  radicalmente  a  rede  móvel

Mais  recentemente,  a  Rewheel  tem  apoiado  o  concorrente  suíço  de  

dados  móveis  ilimitados  Sunrise  em  estratégia  de  espectro,  modelagem  

de  avaliação  de  espectro  multibanda,  caso  de  negócios  de  substituição  
de  banda  larga  fixa  para  móvel  4G/5G  e  serviços  de  suporte  de  defesa  

em  preparação  para  o  700-700SDL-1400SDL  -Leilão  de  espectro  
multibanda  2600-3600  MHz.  O  leilão  foi  concluído  em  fevereiro  de  2019.  

A  Sunrise  garantiu  com  sucesso  –  entre  outros  –  100  MHz  na  banda  de  

3,5  GHz,  gastando  um  total  de  89  milhões  de  francos  suíços.  A  Sunrise  

visa  atacar  o  mercado  suíço  de  banda  larga  doméstica  fora  das  grandes  
cidades,  usando  sua  infraestrutura  móvel  baseada  em  4G/5G.

2600,  3,5  GHz)  leilões  com  avaliação  de  espectro  e  assessoria  estratégica

dia,  de  mais  de  250  milhões  de  celulares,  embutidos  nos  códigos  de  mais  de  três  mil  aplicativos  parceiros  como  jogos  e
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empresas  e  autoridades  em  toda  a  Europa  e  no  mundo.

Contato:  Tom  Luke,  vice-presidente,  tl@tutela.com

consultoria.  Os  nossos  clientes  são  principalmente  operadores  de  redes  móveis  europeias,

Grécia,  Polônia,  Eslovênia,  Hungria,  Rússia,  Romênia.  compradores  do  nosso

especialistas,  desenvolvemos  uma  forma  única  de  coletar  grandes  quantidades  de  dados.  Colaboração  com  desenvolvedores  de  aplicativos  e  indústria

Economia  MVNO  e  precificação  de  dados  móveis.

sobre  o  perfil  de  nossa  consultoria  visite  www.rewheel.fi  ou  entre  em  contato  conosco

“Nos  preparamos  meticulosamente  para  o  leilão,  resultando  no  uso  

prudente  de  nossos  recursos  para  garantir  espectro  valioso.  Essa  

estratégia  inteligente  de  lances  garantiu  a  implementação  de  nossa  

estratégia  5G  conforme  planejado.  Todo  o  nosso  portfólio  de  frequências  

existentes  e  novas  nos  permite  oferecer  a  excelente  qualidade  de  rede  e  

a  capacidade  necessária  nos  próximos  anos.  Conseguimos  adquirir  as  

bandas  estrategicamente  mais  importantes  a  um  preço  por  MHz  muito  

favorável,  ainda  melhor  que  a  concorrência.  Uma  olhada  no  exterior  

mostra  que  provedores  em  países  como  Itália  e  Reino  Unido  tiveram  que  

gastar  muito  mais  dinheiro  nas  frequências  mais  importantes.  Estamos,  

portanto,  muito  satisfeitos  com  o  resultado  do  leilão.”  -  disse  o  CEO  da  

Sunrise,  Sr.  Olaf  Swantee

Serviços.

aplicativos  meteorológicos  (a  Tutela  paga  aos  desenvolvedores  do  aplicativo  em  troca  da  hospedagem  de  seu  código).  Além  de  medir  throughput,  latência  e  outros

dinâmica  de  custo,  receita  e  lucratividade  das  operadoras.  Missão  da  Rewheel

estatísticas  de  rede  do  que  qualquer  outra  empresa  no  mundo,  coletando  mais  de  30  bilhões  de  pontos  de  dados  de  qualidade  móvel  baseados  em  localização  a  cada

operadoras  móveis  em  multibanda  (700,  700  SDL,  800,  900,  1400  SDL,  1800,

Novas  bandas  de  espectro  de  rádio,  tecnologia  4.5G  e  5G,  celular  ilimitado

Sobre  a  Rewheel

Sobre  a  Tutela

rodar  de  novo

27A  densidade  do  site  é  fundamental  para  o  desempenho  da  rede  LTE  –  e  crítica  para  5G
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