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”In the final analysis, however, the key issue that will shape the evolution of
cognitive radio in the course of time, be that for civilian or military applications,
is

trust
By this we mean, trust by users of cognitive radio, and trust by all other users
who could be interfered with.
For this trust to be a reality, cognitive radio will not only have to improve
spectrum utilization but also do so in a robust, reliable and affordable manner.”
Simon Haykin [1]
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Teleco (http://www.teleco.com.br/smartphone.asp)
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Tráfego Wireless Banda Larga Cresce

TRÁFEGO (C) = ESPECTRO (B)
C = 2.B (sinais binários) ou C = 2.B. log2 M (sinais multiníveis)
Banda de Nyquist

Cisco - Global Mobile Network Connection Speed (http://newsroom.cisco.com/dlls/2011/prod_013111.html)
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Tecnologias Wireless Banda Larga se aproxima da capacidade limite

C = B. log2 (1 + S/N)
Teorema deShannon
S/N = relação sinal-ruído
“The Best That LTE Can Be: Why LTE Needs Femtocells”, Rupert Baines
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Dispositivos
Tecnologia

Tráfego

ESPECTRO
Fonte: “The Best That LTE Can Be: Why LTE Needs Femtocells”, Rupert Baines
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• Atual cenário de regulação governamental do espectro de freqüências indica a
falta de espectro que satisfaça a previsão de crescimento da capacidade dos
sistemas wireless de banda larga
• Gerenciamento do espectro do órgão regulador é realizado através da
concessão de licença para uma alocação fixa de frequências exclusivas para um
único operador em uma grande área geográfica
• O gerenciamento é ineficiente, visto que uma grande parte do espectro
licenciado é subutilizado pelos operadores

“Cognitive radio communications and networks”, Alexander M., Wyglinski, Maziar Nekovee, and Y. Thomas Hou
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• A escassez artificial de espectro não é
um problema novo.
• O serviço móvel em seu início foi
impactado durante vários anos pela falta
de alocação de espectro pelo órgão
regulador americano (FCC), o que
motivou o desenvolvimento do reuso de
frequências.
• A experiência de reusar frequências,
em um plano espacial, permitiu alcançar
um crescimento enorme de capacidade
dos sistemas móveis.
• Qual seria o ganho de capacidade de
um re-uso mais inteligente?

“Cognitive radio communications and networks”, Alexander M., Wyglinski, Maziar Nekovee, and Y. Thomas Hou
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• O espectro de frequências é organizado por alocações e licenciamento.
• Alocações
• Determinam o tipo de uso e os respectivos parâmetros de transmissão.
• São específicas de cada país e na maioria das vezes seguem definições
de acordos internacionais.
• Acordos internacionais podem ser bilaterais ou multilaterais, como as
resoluções da União Internacional de Telecomunicações (ITU) durante as
periódicas Conferências Mundiais de Rádio (WRC).
• Licenciamentos
• São licenças individuais fornecidas sobre uma dada alocação.
• Realizados de acordo com o método de escolha do órgão regulador e,
geralmente, abrange uma grande extensão territorial.
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Existem 3 tipos básicos de licenciamento:
1. Comando e controle:
O licenciamento é dado pela seleção de uma entidade a qual é concedida
a utilização de uma faixa do espectro, atendendo os objetivos da nação.
2. Leilões:
O licenciamento do espectro é feito através de leilões.
3. Protocolos e etiquetas:
Neste caso não existe o licenciamento de freqüências específicas. A
alocação permite que os dispositivos operem na faixa do espectro e a
seleção de uma freqüência particular é feita através de protocolos e
etiquetas do equipamento.
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O gerenciamento do espectro de freqüências é realizado através de 2
métodos:
1. Licenças de acesso ao espectro
2. Dispositivos para faixas com dispensa de licenças
.
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1.

Licenças de acesso ao espectro
•

Licenças de acesso ao espectro são emitidas pela agência regulatória
de um país e incluem uma banda, uma região geográfica e os
parâmetros operacionais, tais como níveis máximo de transmissão
dentro e fora da banda.

•

Embora as licenças tenham uma duração finita, há uma expectativa de
renovação das mesmas.

•

Existe um certo nível de proteção regulatória de interferência por
outros sistemas acessando o espectro.
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2. Dispositivos para faixas com dispensa de licenças
•

Dispositivos para faixas com dispensa de licenças são fabricados
dentro de características de transmissão e bandas de frequências
definidas pela agência reguladora de um país e não possuem
proteção regulatória de interferências.

•

Em geral, possuem níveis de transmissão bem mais baixos que as
bandas de frequências com licenças de acesso.

•

Sempre operam na banda como usuários secundários, sendo
permitida sua operação em uma base de não interferência.

•

Não existe proteção de qualquer interferência vinda de usuários
primários ou de outros dispositivos.
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2. Dispositivos para faixas com dispensa de licenças (2)
• Os dispositivos para faixas com dispensa de licenças coordenam o
acesso ao espectro através de protocolos e etiquetas.
• Protocolos são interações explícitas para o acesso ao espectro como,
por exemplo, as do IEEE 802.11 (WLAN).
• Etiquetas são regras que são seguidas sem interação explícita entre os
dispositivos.
• Etiquetas simples, tais como “ouvir antes de falar” ou Seleção Dinâmica
de Frequência (DFS - dynamic frequency selection), têm sido
desenvolvidas para as bandas de 5 GHz do IEEE 802.11a (IEEE 802.11h).
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• A capacidade do sistema rádio cognitivo de sensoriar, aprender e se
adaptar ao ambiente rádio produz novas oportunidades para o uso do
espectro.
• A mesma capacidade de sensoriar e se adaptar cria desafios para os
reguladores, como por exemplo o risco potencial de ocorrer comportamento
não determinístico.
• O uso simultâneo de uma banda de freqüência específica em uma certa
área geográfica por um número de entidades independentes é conhecido
como compartilhamento de espectro
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• Compartilhamento de Espectro Vertical pode ser entendido como a
coexistência de usuários secundários e primários em uma banda licenciada,
onde o usuário secundário possui baixa prioridade para acessar o espectro
e deve cumprir com requerimentos para não interferência com os usuários
primários.
• Compartilhamento de Espectro Horizontal pode ser entendido como a
coexistência de usuários secundários na mesma banda de freqüências,
possuindo seus sistemas os mesmos direitos de acesso ao espectro.
• Um possível exemplo futuro de compartilhamento de espectro com o rádio
cognitivo é mostrado na figura abaixo..

Platcog
Gerenciamento do Espectro Futuro

Platcog
Gerenciamento do Espectro Futuro
• Atualmente, a maior parte dos serviços são integrados verticalmente,
fazendo com que a responsabilidade pelo gerenciamento do espectro seja
de um único operador.
• O operador tem, sozinho, a responsabilidade por problemas, interferências
e qualquer questão técnica do serviço.
• No caso de uma mudança para uma estrutura de serviços integrados
horizontalmente , como no caso de sistemas centrados em dispositivos, não
haverá um ponto único de responsabilidade para os problemas e as
interferências.

“Cognitive radio communications and networks”, Alexander M., Wyglinski, Maziar Nekovee, and Y. Thomas Hou
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• A probabilidade de comportamentos não determinístico, devido a maior
liberdade dos sistemas rádios cognitivos, força os reguladores a
necessidade de maior rigidez na adoção de padrões e homologações de
equipamentos e softwares.
• O desenvolvimento de uma política de habilitação de dispositivos poderia
assegurar que os dispositivos teriam mecanismos à prova de falhas para
prevenir operação em bandas não permitidas.
• Um desafio para os reguladores será a avaliação dos softwares
embarcados, de forma garantir a prevenção da quebra de regras e políticas,
além da rastreabilidade.

“Cognitive radio communications and networks”, Alexander M., Wyglinski, Maziar Nekovee, and Y. Thomas Hou
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• Uma das preocupações do ITU-R e das agências regulatórias tem sido o
uso dos Sistemas Rádio Cognitivos (CRS) nas bandas de frequências de
serviços que poderiam aumentar a indisponibilidade devido às
interferências.
• As bandas de maior risco são as de recepção de fracos sinais
radioelétricos. A recomendação é que o uso de CRS seja excluído de
bandas como:
•Serviços espaciais (Espaço-Terra);
•Serviços de radiolocalização;
•Radioastronomia;
•Serviços usando sensores passivos;

Annex 7 to Document 1B/210; Conference Preparatory Meeting (CPM); WRC-12 agenda item 1.19
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• O modelo Comando e Controle, tradicionalmente, utilizado pelas agências

regulatórias, evitam as interferências, através de restrições impostas no
licenciamento quanto aos parâmetros técnicos como potência máxima, etc

• Apesar de mitigar com sucesso a interferência entre os sistemas, essa
abordagem causa a sub-utilização do espectro, inflaciona o custo do acesso
ao espectro e refreia a inovação tecnológica.
• Os benefícios de uma abordagem mais liberal tem sido notada pela última
década com o sucesso dos sistemas não licenciados nas faixas “Industrial,
Scientific and Medical” (ISM), particularmente pelo padrão IEEE 802.11.
• Reconhecendo as restrições do atual modelo de gerenciamento de
espectro, vários órgãos regulatórios, incluindo Federal Communications
Commission (FCC) no EUA e Officee of Communications (OfCom) na
Inglaterra, iniciaram a exploração do potencial do modelo conhecido como
Acesso Dinâmico do Espectro (DSA)

“Cognitive Radio Networks” ,Yang Xiao and Fei Hu

Platcog
Gerenciamento do Espectro Futuro
• A promessa das redes de rádio cognitivo é o aumento da utilização do
espectro através do acesso dinâmico do espectro (DSA), provendo mais
competição aos produtos e ao mercado.

“Cognitive radio communications and networks”, Alexander M., Wyglinski, Maziar Nekovee, and Y. Thomas Hou
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• O desenvolvimento das redes de rádio cognitivo (CRN) e a mudança para o
acesso DSA têm demonstrado a necessidade de uma infra-estrutura que
habilite a tecnologia dos sistemas rádio cognitivos.
• Essa infra-estrutura deveria ser provida pelas agências reguladoras que
são detentora dos bancos de dados de frequências e geo-localização.
• Entretanto, atualmente, as agências reguladoras não estão focadas em
prover infra-estrutura de serviço.
•Uma possível solução seria a concessão desse serviço a empresas ou
operadoras existentes que viessem a implementar em suas faixas de
frequência o acesso dinâmico do espectro (DSA) para usuários secundários.
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• A política regulatória de gerenciamento da interferência é, geralmente,
definida por parâmetros de transmissão, tais como frequência central,
largura de banda, ganho da antena, potência máxima, entre outros.
• Sistemas de acesso dinâmico do espectro podem se mover no espectro,
alterando seus parâmetros, o que torna insuficiente a definição de
parâmetros fixos.
• Uma nova métrica da interferência deve ser definida para assegurar que
um dispositivo DSA não cause interferência prejudicial em outros sistemas.
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• Há basicamente 3 técnicas cognitivas para identificação do uso das
bandas de frequências:
1. Sensoriamento
2. Geolocalização
3. Beacons
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1. Sensoriamento é a técnica que permite a identificação de canais livres ou
ocupados.
•

A alta densidade de utilização do espectro de frequências em áreas de
geometria complexa e a grande quantidade de usuários representam um
desafio para o correto sensoriamento do espectro.

•

Assegurar a não interferência no receptor do usuário primário, apenas com o
sensoriamento de um nó secundário, não é uma tarefa fácil, devido a
possibilidade de nós primários ocultos:
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1. Sensoriamento (2)
•

Múltiplas medidas distribuídas em uma área operacional são
necessárias para medir com precisão a interferência.

•

Sensoriamento distribuido pode ser realizado através de sistemas
centralizados ou colaborativos.

•

Um possível mecanismo poderia ser o desenvolvimento de estações
de monitoração tais como dispositivos de monitoração de poluição.
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2. Geolocalização é a técnica que permite ao dispositivo cognitivo
identificar canais livres através do
(i) Conhecimento de sua localização e
(ii) Acesso a uma base de dados de frequências permitidas para
uso naquela localização.
•

Bancos de dados desse tipo possuem uma vantagem interessante
para as agências reguladoras, pois seria possível controlar os
dispositivos que trabalham em faixas com dispensa de licenças.

•

Uma agência reguladora que queira remover todos os dispositivos
de uma banda em uma determinada região, bastaria alterar o status
de todas as frequências daquela banda no banco de dados para
“Ocupado”.
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3. Beacons, nesta técnica uma infra-estrutura transmite um sinal que provê
informações dos canais de frequências que estão disponíveis para uso
nas proximidades. Os dispositivos cognitivos sintonizam no canal deste
elemento e usam a informação para selecionar os canais.
•

A necessidade de assegurar comunicações livres de interferência é
um requerimento para as comunicações públicas. O mecanismo para
obter e liberar espectro precisa ser altamente previsível.
“Beaconing” é um desses mecanismos.

•

Se um dispositivo é incapaz de achar um Beacon, será mais seguro
que ele não transmita, pois uma seleção aleatória poderia causar
interferência.
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• Para que o rádio cognitivo se torne uma realidade, é fundamental o
desenvolvimento de vários e importantes aspectos.
• Dois aspectos, além de importantes, estão intimamente ligados e são
determinantes para o sucesso da tecnologia do rádio cognitivo, são eles:
1. Regulação
Mudar a regulação do uso do espectro com novas regras e diretrizes.
2. Padronização
Fazer padrões internacionais para coordenar aplicações e o acesso
dinâmico do espectro (DSA)
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• As características de propagação sem linha de visada (NLOS), baixa

reflexão ionosférica, antenas de tamanho razoáveis, etc, das bandas de
frequências de TV em VHF e UHF são ideais para cobertura em grandes
áreas e em ambientes de população rural e urbana.
• Ainda existe um grande número de canais de TV não licenciados nessa
faixa do espectro, comumente conhecidos como “TV White Spaces” (TVWS),
ou apenas “White Spaces” (WS).
• As larguras de banda de 6, 7 ou 8 MHz dos canais, dependendo do país,
permitem aplicações de acessos banda larga sem fio.
• Não há dúvida que o foco da questão regulatória e das aplicações de rádio
cognitivo está direcionado para a faixa do espectro licenciada para TV.
• Alguns países/organismos tomaram iniciativas para regular o uso dos
TVWS e sistemas de rádios cognitivos. Vejamos o status dessas iniciativas
de algumas agências reguladoras.
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• O primeiro “Repor and Order” da “Federal Communication Comission”
(FCC) dos EUA foi emitido em Outubro de 2006 e após testes de protótipos
submetidos por várias empresas como Philips, Motorola, Microsoft, I2R e
Adaptrum, o segundo “Repor and Order” foi emitido em novembro de 2008
[13] cujos elementos mais importantes são descritos abaixo:
Os dispositivos para faixas com dispensa de licenças de banda larga são
classificados em duas categorias funcional:
• “personal/portable”, geralmente de baixa potência tais como Wi-Fi;
• “fixed/access”, geralmente de alta potência, operados de um local
fixo, podendo ser usado para serviços comerciais tais como acesso
internet de banda larga sem fio.

“Worldwide Regulatory and Standardization Activities on Cognitive Radio”, Yonghong Zeng at all, IEEE, 2010
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• Dispositivos fixos: empregam acesso a banco de dados de geolocalização
e sensoriamento de espectro para determinar a disponibilidade dos canais
de TV.
• Dispositivos portáteis são divididos em 2 classes:
• Modo I, controlado por dispositivos que empregam acesso a banco de
dados de geolocalização;
• Mode II, empregam acesso direto a banco de dados de geolocalização.

“Worldwide Regulatory and Standardization Activities on Cognitive Radio”, Yonghong Zeng at all, IEEE, 2010
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• Distância de separação:
Para prevenir interferências em usuários primários, os dispositivos
cognitivos (“TV Band Devices” – TVBD) devem manter uma certa
distância dos limites do serviço de TV, conforme tabela I.

“Worldwide Regulatory and Standardization Activities on Cognitive Radio”, Yonghong Zeng at all, IEEE, 2010
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• Sensoriamento: Os dispositivos devem ser capazes de detectar sinais de
•TV digital (ATSC),
•TV analógica(NTSC)
• Microfone sem fio.
• Os requerimentos de limiares de detecção são mostrados na tabela II

“Worldwide Regulatory and Standardization Activities on Cognitive Radio”, Yonghong Zeng at all, IEEE, 2010
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Requerimentos de RF para dispositivos cognitivos:

“Worldwide Regulatory and Standardization Activities on Cognitive Radio”, Yonghong Zeng at all, IEEE, 2010
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Requerimentos de acesso ao banco de dados de geo-localização:
• O acesso ao banco de dados de geo-localização deve ser suportado para os
dispositivos Fixos e Portáteis Modo II.
• A precisão da geo-localização deve ser de +/- 50m.
• FCC certificará a base de dados oficial e designará um ou mais administradores.
• Dispositivos fixos devem acessar a base de dados na inicialização e diariamente.
Um dispositivo fixo sem conexão à internet pode se comunicar com outro dispositivo
fixo conectado
• A operação deve terminar imediatamente se um canal em uso não estiver mais
disponível.
•Se dispositivos do modo II forem realocados, esses devem consultar a base de
dados imediatamente.
“Worldwide Regulatory and Standardization Activities on Cognitive Radio”, Yonghong Zeng at al, IEEE, 2010

Platcog
Regulação
FCC
Bandas permitidas do espectro de TV nos EUA:
•É permitido a todos os dispositivos operar nos canais de TV
• 21 a 36 (512-608 MHz)
• 38 a 51 (614-698 MHz)
• O canal 37 não é permitido para proteger os serviços de radioastronomia e
telemetria médica.
• Os canais 2 (54-60 MHz) e 5 a 20 (76-88, 174-216 e 470-512 MHz) são
permitidos somente para dispositivos fixos.
•FCC emitiu ordem [11] em 14/09/2010, proibindo a distribuição e
comercialização de dispositivos (“wireless microphones”) que operem na
faixa entre 698-806 MHz (banda de 700 MHz). Dispositivos na faixa devem
sair em 6 meses.
[11] FCC, “Report and order and further notice of proposed rule making,” in FCC 10-16, Jan. 2010
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• No reino unido, também existe a disponibilidade de espectro nas bandas
de TV:
• 368 MHz na banda de UHF (470-862 MHz), usado para TV analógica
• 256 MHz é reservado para TV digital (“Digital Terrestrial TV” – DTT) ,
depois da migração digital (“Digital Switch Over” – DSO).
• A DSO foi iniciada em 2007 e deverá terminar em 2012, está sendo feita
região por região, e devido a ela e outras realocações, haverá mais 128 MHz
disponível nas diferentes regiões.

“Worldwide Regulatory and Standardization Activities on Cognitive Radio”, Yonghong Zeng at al, IEEE, 2010
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• Em fevereiro de 2009, a OFCOM emitiu um “proposal” que permitiu acesso
cognitivo não licenciado ao espectro [12].
• Para uso do espectro, os dispositivos cognitivos devem garantir que oss
usuários licenciados estão protegidos de interferências.
• OFCOM sugere 3 abordagem para o acesso cognitivo: sensoriamento, geolocalização e beacons. Recentemente, manifestou que beacons são menos
efetivos comparado com as outras abordagens e, portanto, não será
considerado neste momento.
• OFCOM definiu parâmetros para sensoriamento e geo-localização. Estes
são derivados de uma mistura de teoria e medições. Os mesmos são
mostrados nas tabelas V e IV.

[12] OFCOM, “Digital dividend: cognitive access,” in http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/cognitive/.
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“Worldwide Regulatory and Standardization Activities on Cognitive Radio”, Yonghong Zeng at al, IEEE, 2010
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“Worldwide Regulatory and Standardization Activities on Cognitive Radio”, Yonghong Zeng at al, IEEE, 2010
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• A CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications
Administrations) emitiu um relatório (CEPT Report 24), em junho de 2008,
entitulado “A preliminary assessment of the feasibility of fitting new/future
applications/services into non-harmonised spectrum of the digital dividend
(namely the so-called “white spaces” between allotments)”
• Nesse relatório foram identificados os “White Spaces” (WS) como parte do
espectro disponível para aplicações de radio comunicação em um dado
tempo e área geográfica.
• A utilização dos WS seria concedido em regime de não interferência e sem
proteção em relação aos serviços primários e outros serviços com alta
prioridade.

“Worldwide Regulatory and Standardization Activities on Cognitive Radio”, Yonghong Zeng at al, IEEE, 2010
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• Foi definido WS na banda de UHF como qualquer segmento do espectro de
8MHz entre estações ativas em uma dada área e em um dado tempo.
• CEPT ainda não concluiu o estudo da viabilidade dos esquemas de
compartilhamento do espectro com a tecnologia de rádio cognitivo para os
WS. Foi recomendado mais estudos para estabelecer a estrutura necessária
para uso dos dispositivos cognitivos nos WS.
• Atualmente, o grupo CEPT SE43 está definindo os requerimentos técnicos
e operacionais para operação dos sistemas rádio cognitivo nos WS da
banda de radiodifusão de UHF (470-790 MHz) de tal forma que os serviços
primários sejam protegidos.
• O grupo CEPT SE43 , também, está investigando a quantidade de espectro
potencialmente disponível como WS.

“Worldwide Regulatory and Standardization Activities on Cognitive Radio”, Yonghong Zeng at al, IEEE, 2010
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• Devido ao grande interesse dos sistemas rádio cognitivo, a padronização
está sendo conduzida em todos os organismos internacionais, incluindo ITU,
IEEE, ETSI e ECMA.
• Cada um desses organismos está considerando múltiplos cenários para a
utilização dos sistemas rádio cognitivos.
• Na figura abaixo, encontra-se um sumário do estágio atual das
padronizações a nível internacional dos sistemas rádio cognitivo.
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"International Standardization of Cognitive Radio Systems", Communication Magazine, 2011
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"International Standardization of Cognitive Radio Systems", Communication Magazine, 2011
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802.22
•O primeiro padrão internacional baseado na tecnologia de radio cognitivo é o
IEEE 802.22, também conhecido como Wireless Regional Area Networks
(WRAN), que provê acesso em banda larga sem fio em áreas rurais, utilizando
canais de TV não utilizados (TVWS).
• O padrão 802.22 WRAN especifica as funcionalidades das
• camadas físicas (PHY) e
• camada de controle de acesso ao meio (MAC)
• Trata-se de infra-estrutura de rede de acesso banda larga sem fio, onde uma
estação base (BS) controla a comunicação com um equipamento de
propriedade do usuário (CPE- “consumer premises equipment”).
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• A principal funcionalidade cognitiva neste padrão está no gerenciamento dinâmico do
canal. A política de gerenciamento do canal é uma das funções chaves de qualquer
sistema radio cognitivo.
• Em redes convencionais como ad hoc e wlan, o gerenciamento do canal trata de 2
pontos importantes: 1) utilização de recursos e 2) prover qualidade de serviço (QoS),
mas em uma rede de rádio cognitivo, o gerenciamento do canal adiciona a proteção aos
usuários primários, ou seja, a monitoração dos usuários primários é um parâmetro
chave no gerenciamento do canal.
• O gerenciamento do canal nos sistemas 802.22 coleta informações sobre os canais
disponíveis, avaliando o status da ocupação que pode ser obtido de um banco de
dados geo-localizado e/ou de um sensoriamento de espectro.
•Os canais disponíveis são classificados em diferentes classes. Essa classificação é
utilizada tanto para o gerenciamento quanto para o sensoriamento do canal através da
priorização dos canais baseado no seu status.
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• O padrão 802.22 provê acesso banda larga sem fio para uma área rural
tipicamente com 17 a 30km de raio de uma BS, até um máximo de 100km de
raio, e serve até 255 unidades fixas CPE.
• Opera em modo half-duplex entre CPE e BS, usando time division multiple
acces (TDMA). O throughput desejado entre BS e CPE é de 1.5 Mb/s no
downstream e 384Kb/s no upstream.
• Canais de TV consecutivos podem ser combinados para obter uma largura
de banda maior.
• Além da informação de ocupação de um TVWS por um usuário primário, o
sistema 802.22 deverá saber que tipo de usuário primário está ocupando o
canal, pois os requerimentos de proteção podem ser diferentes de acordo
com o usuário.
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• A localização geográfica da BS e CPE devem ser conhecidas para
determinar os canais possíveis em uma dada localidade. Assim sendo, todo
dispositivo de um sistema 802.22 tem que ser capaz de achar sua localização
por alguma técnica, tal como a Global Positioning System (GPS).
• O banco de dados geo-localizado é mantido pelo órgão regulatório que
guarda as licenças de operação de TV em uma dada área geográfica. Esse
banco de dados poderá ser acessado por qualquer dispositivo radio cognitivo
sem custo operacional.
• O banco de dados proverá a lista de canais de TV disponíveis na localidade,
incluindo a máxima potência radiada (EIRP – “effective isotropic radiated
power”) que o CPE poderá transmitir sem causar interferências danosas ao
usuário primário.
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• BS e CPE são capazes de sensoriamento do espectro de forma independente.
• O sensoriamento do espectro deve ser realizado em todos os canais de TV,
incluindo o canal em operação do sistema 802.22. O sensoriamento do canal em
operação é realizado usando períodos de silêncio.
• A função de sensoriamento do espectro (SSF) tem seu próprio rádio e pode
sintonizar qualquer canal de TV em VHF ou UHF.
• O resultado do sensoriamento de espectro dos CPEs é enviado para o
spectrum manager (SM) na BS quando o CPE detecta um usuário primário no
canal.
• Não há uma técnica de sensoriamento de espectro específica definida pelo
padrão. Qualquer técnica de sensoriamento do espectro que atenda as
especificações do padrão pode ser usada.
"Channel Management in IEEE 802.22 WRAN Systems", Communication Magazine, 2010
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Os canais disponíveis são classificados como:
“Protected”: canais em que foi detectado atividade de usuários primários ou
outro sistema 802.22
“Unclassified”: canais que ainda não foram sensoriados, na inicialização ou
atraso no sensoriamento.
“Disallowed”: canais proibidos devido a questões operacionais ou
regulatórias.
“Operating”; canal em operação para comunicação entre BS e CPE.
“Backup”: canais que podem se tornar o canal Operating no caso do
sistema 802.22 necessitar trocar de canal.
“Candidate”: canais que são candidatos a se tornar um canal Backup.
"Channel Management in IEEE 802.22 WRAN Systems", Communication Magazine, 2010
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Caso não exista um banco de dados de usuários primários, todos os canais
serão considerados como disponíveis.
O SM define o status dos canais combinando as informações do
(1) banco de dados de usuários primários e
(2) resultados do sensoriamento de espectro.
O algoritmo de classificação de canal mostrado na figura abaixo é geral e pode
ser usado em qualquer regime regulatório.
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• O principal objetivo da classificação é facilitar o gerenciamento do
sensoriamento do canal.
• O tempo requerido para repetir o sensoriamento do canal é diferente para cada
classe.
• Operating; a cada 2 segundos
• Backup: máximo de 6 segundos
• Candidate: mínimo de 6 e máximo de 30 segundos
• Protected: mínimo de 6 e máximo de 30 segundos
• Dependendo da atividade do usuário primário e da qualidade do canal, são
possíveis 9 transições entre os estados.
• Somente após o sensoriamento de todos os CPEs é que a BS muda a
classificação do canal para Candidate.
"Channel Management in IEEE 802.22 WRAN Systems", Communication Magazine, 2010
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1) Quando um usuário primário entra em um canal Operating, Backup ou Candidate, este se torna um
canal Protected
2) Quando um usuário primário sai de um canal Protected, este se torna um canal Candidate
3) Quando um canal Backup é o pior da lista de Backup, ele pode se tornar um canal Candidate, se o
mesmo tiver qualidade pior que um novo membro da lista de Backup ou se um usuário primário
aparecer no canal nos últimos 30 segundos.
4) Quando o sistema 802.22 termina a operação em um canal Operating, ele pode se tornar Candidate se
tiver qualidade pior que os membros da lista de Backup
5) Quando há uma nova alocação do sistema 802.22, um canal Backup se torna um canal Operating
6) Quando um canal Candidate é melhor que um membro da lista de Backup e um usuário primário não
apareceu no canal nos últimos 30 segundos, ele se torna um canal Backup
7) Quando o sistema 802.22 termina a operação em um canal Operating, ele pode se tornar Backup se
tiver qualidade similar aos membros da lista de Backup
8) Quando um canal Unclassified é sensoriado, ele é reclassificado como Protected ou Candidate
dependendo do resultado do sensoriamento.
9) Quando um canal não é sensoriado durante um tempo pré-definido, este canal se torna Unclassified
"Channel Management in IEEE 02.22 WRAN Systems", Communication Magazine, 2010
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• BS e CPE em uma célula 802.22 mantêm a mesma lista de Backup, atualizada
no intervalo de duração do frame de 10ms, usando mensagens explícitas.
• Se um usuário primário iniciar operação no canal Operating, causando
interferência destrutiva e impossibilitando a comunicação entre BS e CPEs, o
protocolo MAC dos dispositivos, aguardará um tempo pré-definido de timeout
sem recebimento de mensagem explícita de mudança de canal (CHS-REQ/RES) e
fará uma comutação implícita do canal para o primeiro canal Backup da última
lista atualizada.
• A sincronização da lista de backup e a comutação implícita do canal são
requisitos básicos para a proteção dos usuários primários de um sistema radio
cognitivo.
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• Para a coexistência de sistemas 802.22, as BS devem trocar suas informações
de lista de canais disponíveis. Existem 2 modos:
• modo “Embedded”, uma mensagem “downstream channel descriptor”
(DCD) com as informações das listas de canais Operating, Backup e
Candidate é enviada em todos os frames do CPE.
• modo “Explicit”, neste modo a BS gerencia dinamicamente a operação dos
canais usando as mensagens de gerenciamento MAC como:
• channel terminate request response (CHT-REQ/RSP),
• channel switch request/response (CHS-REQ/RSP),
• channel quiet request/response (CHQ-REQ/RSP),
• channel occupancy update (CHO-UPD)
• A camada MAC também suporta a troca de informações dos canais entre as BS,
usando o protocolo “Coexistence Beacon Protocol” (CBP).
"Channel Management in IEEE 02.22 WRAN Systems", Communication Magazine, 2010
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• A duração do intervalo das atualizações das listas de canais são diferentes
tanto para as listas (Operating, Backup, ...) como para BS e CPE.
• Por exemplo, no lado do CPE:
• lista Operating é atualizada a cada recepção do “superframe control
header” (SCH),
• listas Backup e Candidate são atualizadas na recepção da mensagem
“downstream channel descriptor” (DCD) e
• lista Protected é atualizada pela mensagem “channel occupancy update”
(CHO-UPD).
• Abaixo está uma tabela com essas durações e mensagens.
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Os princípios do radio cognitivo no ETSI’s Reconfigurable Radio Systems
Technical Committee ETSI TC RRS estão concentrados em dois aspectos:
“Cognitive Pilot Channel” (CPC)
“Functional Arquitecture for Management and Control” of RRS
Foram definidos quatro grupos de trabalho (“Working Groups” -WG):

"ETSI Reconfigurable Radio Systems: Status and Future Directions on Software Defined Radio and Cognitive Radio Standards“, Communication Magazine, 2010
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ETSI RRS assume um papel fundamental na estrutura regulatória da Europa com
foco, entre outros, nos seguintes aspectos:
• O regime adotado na Europa é baseado em “Declaração de Conformidade” e não
inclui aprovação ou registro de equipamento como nos EUA. Esta auto-declaração é
escolhida como referência para a harmonização do padrão a ser desenvolvido pelo
ETSI RRS.
• A proteção das bandas de TV na Europa com o padrão “Digital Video Broadcast –
Television” (DVB-T) se diferencia por não apresentar uma portadora residual como no
caso do “Advanced Television System Committee” (ATSC) americano que permite a
detecção do sinal abaixo do nível de ruído, isto é até -114 dBm.
• Licenciamento de estações de radiodifusão e microfones wireless são gerenciados
a nível de nação. Qualquer esquema de compartilhamento baseado em banco de
dados irá requerer algum nível de integração dos dados de cada nação.
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• Visando tratar os aspectos regulatórios dos sistemas rádio cognitivos, o “Electronic
Communications Committee” (ECC) e o “European Conference of Postal and
Telecommunications Administrations” (CEPT) criaram o grupo de trabalho SE43
sobre “Technical and Operational Requirements for the Operation of Cognitive Radio
Systems in the White Spaces” na banda de frequências de 470-790 MHz.
• ETSI RRS é o centro competente para implementar esses requerimentos
regulatórios.
• ETSI WG3 conduz estudos sobre arquitetura funcional (“Functional Architecture” –
FA) para o gerenciamento do RRS e, também, sobre “Cognitive Pilot Channel” (CPC)
que foi proposto para facilitar a colaboração entre redes e terminais em ambientes
rádio heterogêneos.
• A arquitetura funcional (FA) para gerenciamento e controle é mostrada na figura
abaixo.
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“Dynamic Spectrum Management” (DSM) é responsável pelo gerenciamento técnico e
econômico do espectro, incorporando funcionalidades como prover informações de
licenciamento do espectro, avaliação da ocupação do espectro e decisão sobre
compartilhamento e alugel do espectro.
“Dynamic Self-Organizing Planning and Management” (DSONPM) trata do gerenciamento
no nível da reconfiguração do segmento de rede quando incorpora várias estações radiobases. Esse bloco provê decisões sobre as alocações de Qualidade de Serviço (QoS),
distribuição de tráfego, otimização do desempenho da rede, ativação de RAT,
configuração de parâmetros rádio, etc.
“Joint Radio Resources Management” (JRRM) gerencia a união dos recursos radio,
possivelmente, de RATs heterogêneos. Suas funcionalidades incluem seleção de acesso
rádio, prover informações da vizinhança, alocação e admissão de banda e QoS, entre
outras.
“Configuration Control Module” (CCM) é responsável por executar as decisões de
reconfigurações, tipicamente, feitas pelo DSONPM e JRRM.
"ETSI Reconfigurable Radio Systems: Status and Future Directions on Software Defined Radio and Cognitive Radio Standards“, Communication Magazine, 2010
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• “Cogniti ve Pilot Channel” (CPC) é definido como um canal que possui os
elementos de informação necessários para facilitar a operação dos sistemas
rádio cognitivo.
• CPC provê informações para o acesso rádio em uma certa área geográfica, tais
como informações do operador, tipo de tecnologia rádio (“Radio Access
Technology” – RAT), frequências usadas, entre outras.

"ETSI Reconfigurable Radio Systems: Status and Future Directions on Software Defined Radio and Cognitive Radio Standards“, Communication Magazine, 2010
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Cenários de utilização do CPC seriam:
- Suporte a um terminal durante a fase de inicialização em um ambiente onde o
terminal não sabe os RATs disponíveis e as frequências em uso.
- Troca de informações entre terminais e estação radio-base, visando desenvolver o
sensoriamento colaborativo e facilitar a procura de White Spaces (WS).
- Comunicação entre terminal e rede para suporte ao gerenciamento de recursos e
procedimentos de otimização.
CPC pode ser empregado:
- Fora da banda, onde seria um canal radio fora do sistema RAT, usaria uma nova
interface rádio ou uma adaptação da tecnologia legada com características
apropriadas.
- Dentro da banda, onde seria um canal lógico com a tecnologia do ambiente rádio
heterogêneo.
"ETSI Reconfigurable Radio Systems: Status and Future Directions on Software Defined Radio and Cognitive Radio Standards“, Communication Magazine, 2010

