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resumo 
 
 

A estimação do canal rádio é uma operação essencial nos sistemas de 
comunicações rádio-móvel. O objectivo principal desta tese é desenvolver 
algoritmos eficientes de estimação do canal rádio. São desenvolvidos 
estimadores de canal para dois tipos de sistemas celulares: o sistema 3G 
UMTS TDD e um sistema para além do 3G suportado em transmissão MC-
CDMA com múltiplas antenas (MIMO). 
 
O desempenho dos algoritmos de estimação de canal é estudado 
analiticamente e recorrendo a simulação computacional. Analisa-se o efeito da 
estimativa imperfeita do canal rádio no desempenho de transmissão do 
sistema ao nível da probalidade de erro de bit. A complexidade computacional 
dos estimadores propostos é também tida em conta na análise de 
desempenho. 
 
O desempenho obtido com os algoritmos desenvolvidos, associado à baixa 
taxa de simbolos piloto requerida, mostra ganhos relativamente aos algoritmos 
convencionais propostos pelos standards e por outros autores nos últimos 
anos. Esses ganhos podem ser usados para aumentar a cobertura e/ou 
capacidade dos actuais e dos futuros sistemas de comunicações móveis  
celulares. 
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abstract 
 

Channel estimation is an essential building block for 3G and beyond 3G mobile 
communication systems. The main goal of this thesis is to develop efficient 
algorithms to estimate the radio propagation channel for two cellular radio 
systems: the 3G UMTS TDD standard and a beyond 3G system based on MC-
CDMA and MIMO transmission. 
 
The performance of the channel estimation algorithms is assessed by resorting 
theoretical analysis and simulations. The effect of imperfect channel estimation 
on the performance of receivers in terms of bit error rate is also analysed. The 
computational complexity of the proposed algorithms is taken into account in 
performance analysis.  
 
The performance achieved with the proposed algorithms, together with the 
corresponding low pilot overhead, show their advantages over conventional 
algorithms proposed by standards and other authors in recent years. These 
performance gains can be used to increase the coverage and/or the capacity of 
the current and future cellular radio systems. 
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CAPÍTULO 1  

Introdução 

As comunicações móveis têm hoje um papel fundamental no desenvolvimento da 

designada sociedade da informação. Nas últimas décadas tem se assistido a uma evolução 

rápida das redes móveis. A primeira e segunda geração de redes móveis (também 

designadas por 1G e 2G), surgiram nos anos 80/90 e foram essencialmente usadas para 

serviços de voz e serviços suportados por comutação de circuitos. Os sistemas 1G eram 

implementados com tecnologia analógica enquanto que os sistemas 2G já são sistemas 

implementados com tecnologia digital, tal como o GSM, IS-54 e IS-95. Por exemplo no 

sistema GSM (Global System for Mobile Communications) o ritmo de transmissão por 

utilizador está limitados a 12,2 kbit/s. O standard GPRS (General Packet Radio Service) 

constitui uma evolução do GSM, onde a possibilidade de um utilizador usar mais do que 

um time slot e novas técnicas de codificação de canal possibilitam ritmos de transmissão na 

ordem dos 100 Kbit/s. Por outro lado o sistema EDGE (Enhanced Data rates for GSM 

Evolution) ao modificar a modulação de GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying ), usada 

no GSM, para 8PSK e fazendo uso da codificação do GPRS (E-GPRS) consegue atingir 

300 Kbit/s por utilizador. Os standards GPRS, EDGE e E-GPRS constituem uma geração 

intermédia designada por 2.5G onde se pretendeu rentabilizar ao máximo a estrutura da 

rede 2G existente adaptando-a à comutação de pacotes. No entanto, apesar destas 

melhorias e face à necessidade de suportar um tráfego de dados crescente, uma nova 

geração de redes móveis designada por 3G iria tornar-se inevitável. 

1.1 Sistemas 3G/B3G 

As redes 1G e 2G foram projectadas essencialmente para suporte do serviço de voz. A 

evolução para a 3G teve como vector orientador a necessidade das redes móveis 

suportarem múltiplos serviços garantindo débitos binários acima dos permitidos pelas 

redes 2.5G. Efectivamente, os actuais sistemas 3G atingem taxas de transmissão que 

podem ir até aos 2 Mbit/s em determinados cenários. Outra característica importante é a 
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possibilidade de suportar débitos binários variáveis e assimétricos com diferentes 

requisitos de qualidade de serviço (QoS Quality of Service). A investigação em sistema 3G 

começou por volta de 1988/89. A nível internacional a normalização foi levada a cabo pelo 

ITU (International Telecommunications Union) no âmbito do programa IMT-2000 

(International Mobile Telecommunications). A iniciativa global 3GPP (3rd Generation 

Project Partnership) congrega os organismos de estandardização (ETSI, ARIB, CCSA, 

ATIS, TTA e TTC) com o objectivo de harmonizar a evolução dos standards 3G em 

diferentes regiões do mundo. Na Europa o ETSI publicou a primeira versão do standard 

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) em Janeiro de 1998 [ETI98], 

definindo a arquitectura da rede e a interface rádio UTRA (UMTS Terrestrial Radio 

Access). Actualmente o sistema UMTS encontra-se em fase de expansão a nível comercial 

e serviços multimédia como o MMS, vídeo chamada, acesso à Internet, email, jogos, têm 

sido alvo duma uma procura crescente por parte dos consumidores. 

 

A camada física do standard UMTS opera em dois modos de transmissão, um modo 

baseado na divisão na frequência (FDD - Frequency Division Dúplex) e outro modo 

baseado na divisão no tempo (TDD - Time Division Dúplex). Enquanto que o modo FDD 

implementa uma técnica de codificação DS-CDMA (Direct Sequence - Code Division 

Multiple Access), o modo TDD combina a técnica DS-CDMA com a técnica de acesso 

múltiplo por divisão no tempo (TD-CDMA). A largura de banda mínima para implementar 

o modo FDD é 2 x 5 MHz, enquanto que para o modo TDD bastam 5 MHz. O modo FDD 

usa bandas emparelhadas no sentido ascendente e no sentido descendente, enquanto que no 

modo TDD, é usada a mesma banda nos dois sentidos. As frequências atribuídas para o 

UTRA localizam-se na zona espectral dos 2 GHz. A Figura 1-1 ilustra a atribuição de 

espectro na Europa para o UTRA. Ambos os modos estão harmonizados no que diz 

respeito aos parâmetros básicos do sistema, isto é: largura de banda por portadora, 

modulação, chip rate e comprimento da trama. Assim a operação dual nos modos 

FDD/TDD é facilitada, o que permite o desenvolvimento de terminais a mais baixo custo. 

Por outro lado teve-se em atenção a interoperacionalidade entre o UTRA e o sistema de 

segunda geração GSM. Para o UTRA garantir uma elevada eficiência espectral, necessita 

de seleccionar o modo FDD ou TDD em função do serviço que é necessário suportar. O 

modo FDD é pensado para aplicações em ambientes macro e micro celulares, com taxas de 

transmissão até 384 Kbit/s e elevada mobilidade. 

 

 

 

 
Figura 1-1 Atribuição de espectro na Europa para o UTRA. 
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O modo TDD é pensado para aplicação em ambientes micro e pico celulares, o uso da 

multiplexagem temporal permite uma utilização eficiente do espectro mesmo para serviços 

bastante assimétricos, por exemplo o acesso à Internet. As zonas de elevado tráfego, em 

ambientes de baixa mobilidade são os cenários típicos para uso do modo TDD onde o 

débito binário máximo é de 2 Mbit/s. A Figura 1-2 representa os cenários típicos de 

cobertura para cada um dos modos do UTRA. Apesar de até ao momento a maior parte do 

investimento das operadoras tenha-se focalizado na tecnologia FDD, existem mais de 120 

operadoras na Europa e na Ásia com licenças atribuídas para UMTS tecnologia TDD. Por 

exemplo a IPMobile [IPM] está a operar no mercado da banda larga Japonês com base em 

tecnologia UMTS TDD. A UMTS TDD Alliance [ALLI] é um organismo que agrega 

operadores e fabricantes de todo o mundo por forma a encorajar o desenvolvimento de 

redes móveis de banda larga baseadas no standard UMTS TDD.  

 

No entanto, a procura de serviços suportados em comunicações multimédia sem fios 

parece atingir um crescimento imparavel. Prevê-se que em breve os ritmos de transmissão 

permitidos pelo sistema UMTS sejam insuficientes para satisfazer essa procura. Espera-se 

que a quantidade de downloads de ficheiros de dados extensos a partir de servidores web 

seja substancialmente elevado e que os serviços de difusão (multicast) como o mobile-TV 

sejam um sucesso comercial. Com o multicast, os utilizadores podem receber a informação 

enviada pelas estações base ao mesmo tempo, duma forma semelhante à difusão de TV e 

rádio. Tudo isso implica inevitavelmente a necessidade de desenvolver sistemas de 

comunicações com taxas de transmissão cada vez mais elevadas e com elevada qualidade 

de serviço. 

  

 
Figura 1-2 Cenários de cobertura para o UTRA. 
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As tecnologias sem fios que permitem responder a essas necessidades fazem parte duma 

panóplia de sistemas que são geralmente designados por “para além do 3G”, ou na 

literatura anglo-saxónica, B3G-Beyond 3G.  

 

É curioso que o ITU não reconhece oficialmente, termos como B3G e 4G, por não serem 

termos claramente definidos. No entanto, várias entidades usam esses termos como 

ferramentas de marketing, tentando chamar a atenção para os diferentes estágios do avanço 

tecnológico. A evolução dos sistemas 3G tem sido marcada pela influência de vários 

actores: as operadoras que procuram rentabilizar o enorme investimento realizado nas suas 

redes 3G, pelos fabricantes de equipamentos interessados em vender novas soluções e 

influênciar a definição dos standards, na política de regulamentação do espectro rádio-

eléctrico, na necessidade de desenvolver aplicações mais centradas no utilizador, na 

evolução do mercado e nos modelos de negocio associados, etc. Numa perspectiva mais 

tecnológica, o diagrama da Figura 1-3 ilustra as correntes dominantes na evolução dos 

sistemas 3G, isto é : a evolução directa do standard UMTS na designada 3.5G com os 

standards HSDPA e HSUPA; a especificação duma rede baseada completamente no 

protocolo IP “core all IP”; a expansão das redes locais e metropolitanas  sem fios 

(WLAN/WMAN) ; as redes ad hoc ; a integração de redes heterogéneas e por último o 

desenho duma nova interface ar de banda larga que possibilite débitos binários mais 

elevados. 

 

 

 
Figura 1-3 As várias tendências que influênciam a evolução do 3G. 

 

 

Em seguida vai descrever-se melhor cada um das componentes de evolução do 3G da 

Figura 1-3. 
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• HSDPA e HSUPA 

 

Segundo o Wireless World Research Forum o futuro das comunicações móveis passa mais 

por uma evolução gradual da tecnologia 3G do que por uma próxima geração (4G) 

completamente nova [Taf05]. Esta evolução do 3G, também designada de geração 3.5 

(3.5G) não necessita de mais espectro e reaproveita a infra-estrutura instalada da rede 3G. 

 

A componente 3.5G para o downlink é o HSDPA. O HSDPA (High Speed Downlink 

Packet Access) é um standard introduzido pelo 3GPP na release 5 UMTS FDD que 

funciona como uma evolução suave do UMTS permitindo o aumento da capacidade no 

downlink com taxas de transmissão que teoricamente podem ir até aos 10,8 Mbit/s em vez 

dos 2 Mbit/s. Este incremento é conseguido à custa de técnicas de modulação e codificação 

adaptativas. A modulação base é QPSK todavia em boas condições de propagação rádio 

pode comutar para 16QAM, o que aumenta o ritmo de transmissão para o dobro. 

Complementarmente o HSDPA pode incrementar o número de códigos usados pelo mesmo 

utilizador/serviço duma forma adaptativa através da técnica AMC (Adaptive Modulation 

and Coding). Ao nível dos protocolos o novo protocolo de retransmissão de pacotes 

HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) aumenta a probabilidade dos dados serem 

correctamente descodificados. O HSDPA encontra-se em fase de expansão nas redes 3G 

por todo o mundo, na Europa são comercializadas placas HSDPA que permitem numa fase 

inicial uma taxa de transmissão máxima de 3,6 Mbit/s. 

 

Duma forma semelhante ao que aconteceu no downlink, uma evolução do UMTS para o 

uplink está a ser desenvolvido pelo 3GPP. Esse novo standard designa-se por HSUPA 

(High-Speed Uplink Packet Access), e teoricamente será possível atingir os 5,8 Mbit/s. No 

entanto este standard está em fase de desenvolvimento e provavelmente não será uma 

alternativa viável antes de 2008. 

 

• Rede core all-IP 

 

Nos standards 2G e 3G a RAN (Radio Access Network) não pode ser suportada por uma 

rede core totalmente IP (all-IP). No entanto, a introdução progressiva de mecanismos de 

QoS que suportam a prioritização de pacotes e donde resulta uma diminuição do tempo de 

latência está a abrir caminho a serviços multimedia, incluindo VoIP (Voz sobre IP) e 

vídeo-telefonia na rede core com acesso totalmente baseado em IP via rádio [Dix02]. Esses 

mecanismos de QoS, combinados com a eficiência das redes all-IP, são uma das maiores 

tendências na evolução das redes 3G. Para as operadoras, isso é importante porque poderão 

migrar o seu tráfego de voz e dados para uma rede all-IP mais escalvel, desligando ou 

diminuindo a sua rede comutada. Além de diminuir os custos operacionais, isso permite 
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uma integração natural de serviços de voz e dados, oferecendo aos consumidores uma 

experiência multimedia muito mais gratificante. Essa migração será um processo lento e 

faseado, principalmente porque as operadoras não estão dispostas a simplesmente eliminar 

circuitos comutados que custaram vários milhões de euros. 

 

• WLANs e WMANs 

 

As redes locais sem fios (WLAN-Wireless Local Area Networks) têm-se expandindo 

permitindo o acesso à Internet sem fios através de computadores portáteis localizados em 

locais públicos (hotspots), escritórios, dentro de casa, etc. O sucesso desta tecnologia deve-

se à facilidade de instalação e ao facto de operarem em bandas não licenciadas ISM (2,4 e 

5 GHz) o que permite o acesso rádio a um custo reduzido. As principais desvantagens 

desta tecnologia são a degradação da QoS devida ao congestionamento das bandas ISM e 

problemas relativos à segurança das comunicações. No entanto, as redes locais sem fios 

conseguem hoje taxas de transmissão da ordem das dezenas Mbit/s. O standards ETSI 

HIPERLAN/2 (High Performance Radio Local Area Network) e o IEEE 801.11a,b/g, 

comercialmente designado de WiFi conseguem ritmos de 54 Mbit/s para coberturas 

inferiores a 50 m em ambientes de escritórios e baixa mobilidade.  

 

Mais recentemente, as redes metropolitanas sem fios (WMAN-Wireless Metropolitan Area 

Network) tem sofrido um grande desenvolvimento com a finalização em 2004 do standard 

IEEE 802.16, também designado comercialmente por WiMax. O WiMax foi desenvolvido 

para complementar as redes WiFi com o objectivo de estabelecer a parte final da infra-

estrutura de conexão de banda larga (last mile), oferecendo conectividade para uso 

doméstico, empresarial e em hotspots. Permite taxas de transmissão até aos 72 Mbit/s e é 

vocacionado para cenários exteriores. Mesmo sem linha de vista o WiMax consegue 

cobertura até 6 km. Face a isto, num cenário de curto prazo, as WLANs e WMANs são 

vistas como um complemento e por vezes um concorrente natural dos sistemas 3G. 

 

• Redes ad-hoc 

 

Nos últimos anos tem se vindo a assistir a uma proliferação de dispositivos com 

capacidade de comunicação sem fios, por exemplo: telefones móveis, computadores 

portáteis, PDAs, maquinas fotográficas, leitores MP3, consolas de jogos, sensores, etc. 

Este contexto motivou o desenvolvimento de redes ad-hoc que possibilitam a comunicação 

directa entre dispositivos independentemente das infra-estruturas de rede existentes. 

 

As redes ad-hoc são formadas por dispositivos sem fios que comunicam entre si sem a 

necessidade de existir uma infra-estrutura de rede centralizada e previamente. Por 
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exemplo, as designadas PANs (PAN- Personal Area Networks) constituídas por 

dispositivos com capacidade de comunicação numa zona de alguns metros à volta do 

utilizador podem funcionar em modo ad-hoc. As redes ad-hoc são auto reconfiguráveis e 

devem ser capazes de descobrir a presença de nós vizinhos. A estrutura da rede pode 

modificar-se a qualquer momento devido ao movimento e entrada / saída dos nós que a 

constituem, o que implica um processo de reconfiguração automática ao nível do protocolo 

de encaminhamento. A cooperação entre os nós por forma a tirar proveito da diversidade 

espacial é também um aspecto importante que é investigado no âmbito das redes ad-hoc. 

 

No contexto de evolução do 3G, as redes ah-hoc podem funcionar como uma extensão da 

rede 3G. Os terminais podem comunicar uns com os outros mesmo quando estão fora da 

zona de cobertura 3G. Inclusivamente, a cobertura da rede celular pode aumentar se os 

terminais em zonas de sombra usarem nós em posições intermédias para retransmitirem a 

informação para as estações base 3G. Actualmente o standard mais comum para 

comunicação entre nós é o BluetoothTM , no futuro prevê-se que a tecnologia UWB (Ultra 

Wide Band) consiga suportar a transferência rápida de dados em curtas distancias. 

 

• Integração de redes heterogéneas 

 

Os sistemas de comunicação futuros irão incluir uma panóplia de diferentes redes de 

acesso as quais serão usadas por diferente tipos de terminais e aplicações que operam sob 

um determinado standard. No entanto, alguns dos dispositivos terminais poderão ser 

capazes de aceder a múltiplas redes heterogéneas. As diferentes redes de acesso variam em 

cobertura, largura de banda oferecida, custo, funcionalidades, etc. O objectivo da 

integração é disponibilizar aos utilizadores finais a capacidade do terminal seleccionar a 

rede de acesso óptima ou optar por uma combinação de redes de acesso. A combinação 

óptimo varia com as diferentes redes de acesso disponíveis, o estado de cada uma, o tipo de 

aplicação, requisitos de QoS, atraso, segurança e tráfego. Mais do que concorrentes, num 

cenário futurista, as diferentes redes serão capazes de cooperar por forma a optimizar os 

recursos disponíveis e satisfazer os requisitos dum determinado utilizador/serviço. O 

processo de integração destas redes heterogéneas, por exemplo redes celulares, redes ad 

hoc, WLANs, broadcasting, será facilitada com a migração para o protocolo IP ao nível da 

camada de rede. A mudança entre redes de acesso deverá ser transparente para o utilizador, 

havendo, por exemplo apenas uma redução na resolução duma vídeo chamada quando o 

terminal comuta para uma rede que suporta um debito binário menor. Do lado dos 

terminais móveis, estes terão de ser reconfiguráveis, ou seja, capazes de adaptar a técnica 

de transmissão rádio à rede de acesso disponível no momento. A tecnologia (Software 

Defined Radio) [SDR05] permite que uma nova interface ar seja facilmente implementada 
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executando apenas a correspondente configuração de software instalada no terminal do 

utilizador. 

 

Definir a arquitectura duma rede sem fios cooperativa capaz duma coordenação eficiente 

dos recursos rádio, implementando mecanismos de controlo da QoS, de segurança e de 

mobilidade entre as diferentes tecnologias de acesso (handover) constitui um conjunto 

vasto de desafios tecnológicos que estão longe de ser superados. Uma visão detalhada dos 

problemas técnicos levantados pelas redes cooperativas e perspectivas de evolução pode 

ser encontrada em [Taf05]. 

 

• Nova interface ar 

 

Esta componente é designada por componente de banda larga dos sistemas B3G onde a 

transmissão será feita por uma interface rádio completamente nova. Desde 2004 que o 

3GPP trabalha na definição dessa nova interface ar no projecto Long Term Evolution com 

o objectivo principal de incrementar a taxa de transmissão do 3G por forma a manter a 

competitividade do sistema relativamente às tecnologias das redes locais sem fios 

(WLANs). Em [Eks06] discutem-se algumas propostas para a nova interface ar do UMTS, 

designada por E-UTRA (Evolved UTRA). 

 

Embora ainda não exista um standard definido nem espectro atribuído prevê-se que o 

sistema seja suportado numa rede all-IP usando uma largura de banda entre 50 a 100 MHz. 

Um dos projectos de investigação europeus para o desenvolvimento duma proposta para a 

componente de banda larga do B3G é o projecto IST MATRICE [MAT01]. Face aos 

débitos binários pretendidos especificou uma largura de banda que pode ir dos 50 MHz aos 

100 MHz na banda dos 5 GHz. Escolheu-se a banda dos 5150-5250 MHz. Ao ser uma 

banda não licenciada é possível o teste de novas tecnologias de acesso sem a necessidade 

de autorização do regulador do espectro. O projecto IST MATRICE definiu os seguintes 

cenários B3G [MAT03], 

 

Tabela 1-1 Cenários para os sistemas B3G, visão do projecto IST MATRICE. 

Taxa de transmissão Velocidade do móvel Ambiente de propagação 

50 Mbit/s-100 Mbit/s 3 km/h Interior - Pedestre 

20 Mbit/s 60 km/h Urbano 

10 Mbit/s 300 km/h Urbano incluindo comboios de 

alta velocidade 
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Ritmos de transmissão acima dos 10 Mbit/s em cenários de elevada mobilidade acima de 

50 Mbit/s em cenários de mobilidade reduzida é considerado uma visão realista para a 

futura componente de banda larga dos sistemas B3G. A Figura 1-4 mostra as diferentes 

componentes da evolução para além do 3G em função da taxa de transmissão e da 

mobilidade do utilizador. A linha a tracejado à volta da nova interface ar para os sistemas 

B3G representa a actual indefinição. 

 

 

 

 
Figura 1-4 Visão dos sistemas rádio-móvel para além do 3G. [NEX04]. 

 

 

Para o B3G alcançar os ritmos de transmissão da Tabela 1-1, será necessário desenvolver 

uma nova interface rádio que permita aumentar a capacidade dos sistemas 3G de modo a 

que os utilizadores partilhem da melhor forma o espectro rádio eléctrico mantendo elevada 

qualidade de serviço. Tal passa pelo uso de técnicas que explorem a diversidade em todos 

os domínios: no espaço, no tempo e na frequência.  

 

A investigação que tem sido feita na componente de banda larga do B3G, aponta para que 

o acesso múltiplo seja efectuado por divisão de códigos CDMA (Code Division Multiple 

Access) combinado com a modulação de portadora múltipla OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplex) [Har03]. A escolha dessa técnica de acesso prende-se com 

o facto da técnica CDMA já ser usada nos sistemas 3G e permitir uma grande flexibilidade 
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na atribuição dos recursos rádio. Por outro lado, a modulação OFDM é uma técnica de 

transmissão baseada em multiplexagem na frequência com elevada eficiência espectral e 

robustez à interferência entre símbolos provocada pelo canal de rádio multi-percurso. A 

esta combinação designa-se MC-CDMA (Multi-Carrier Code Division Multiple Access) 

[Yee93]. 

 

Em termos de processamento espacial, o uso de técnicas que exploram múltiplas antenas 

no transmissor e no receptor têm motivado um interesse crescente [Fos98] [Ges02] 

[Ger05]. Esse tipo de arquitectura é designada de MIMO (Multiple Input Multiple Output) 

e prevê-se que terá um impacto significativo no aumento da capacidade dos sistemas 3G, 

na optimização da QoS e na redução dos custos de implementação da componente de 

banda larga do B3G. Actualmente já existem disponíveis comercialmente WLANs que 

integram tecnologia MIMO a operar com o standard 802.11g.  

 

A Figura 1-5 ilustra um sistema MIMO genérico com N antenas no transmissor e M 

antenas no receptor. A mais valia do sistema MIMO é explorar a diversidade espacial dos 

MxN múltiplos canais que se estabelecem entre o agregado emissor e o agregado receptor. 

As técnicas de transmissão sobre canais MIMO são geralmente dividias em três categorias, 

correspondendo cada uma a um critério diferente de maximização, isto é, maximização da 

diversidade, maximização da capacidade e maximização da relação sinal/ruído + 

interferência (SINR-Signal Interference Noise Ratio). Em seguida vai descrever-se 

sucintamente cada uma dessas abordagens.  

 

 

 

P
ro
c
e
s
s
a
m
e
n
to
 d
e
 s
in
a
l

P
ro
c
e
s
s
a
m
e
n
to
 d
e
 s
in
a
l

 
Figura 1-5 Modelo para um sistema MIMO genérico. 
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No caso de maximização da diversidade, usa-se codificação espaço-temporal de modo a 

que o sinal transmitido por cada antena, xn(t), seja uma versão codificada do mesmo sinal 

de informação. Existe assim uma perfeita redundância entre a informação transmitida pelas 

duas antenas. As técnicas mais conhecidas são os STBC (Space-Time Block Codes) 

propostos por Alamouti [Ala98] e Tarokh [Tar98]. Com essas técnicas, embora não se 

aumente o débito binário, é possível diminuir a probabilidade de erro de bit sem aumento 

da largura de banda ou da potência transmitida. O desempenho da codificação espaço-

temporal é tanto maior quanto maior for a descorrelação entre os múltiplos canais que 

formam o canal MIMO. 

 

A maximização da capacidade com sistemas MIMO é conseguida fazendo uma 

multiplexagem espacial da informação, isto é, enviando sequências de dados diferentes 

através das várias antenas transmissoras. Ou seja, cada xn(t) corresponde a um sinal de 

informação diferente. O receptor deve desmultiplexar os vários canais espaciais por forma 

a detectar os dados transmitidos usando por exemplo a técnica dos zeros forçados ou o 

critério MMSE (Minimum Mean Square Error). Uma tecnologia actualmente disponível é 

o BLAST (Bell Labs Layered Space Time) [Chi00]. Em termos teóricos prova-se que um 

sistema MIMO pode aumentar a capacidade, comparativamente a um sistema com uma 

única antena no transmissor e uma única antena no receptor (SISO - Single Input Single 

Output), um número de vezes igual ao mínimo de {M, N}. Este resultado deve ser visto 

como um limite teórico, válido apenas para canais AWGN, perfeitamente conhecidos no 

receptor e completamente descorrelacionados [Fos98].  

 

A maximização da SINR consegue-se através duma técnica designada por antenas 

adaptativas ou beamforming. Ao contrário das duas técnicas anteriores, nos agregados para 

beamforming, o espaçamento entre antenas é geralmente inferior ao comprimento de onda 

(λ) por forma a garantir uma forte correlação entre os sinais recebidos. Os algoritmos de 

beamforming formatam o feixe da energia radiada pelo agregado de antenas numa direcção 

desejada, minimizando a energia noutras direcções. Técnicas de cancelamento de 

interferência espacial que formam feixes nas direcções dos utilizadores desejados e 

impõem nulos na direcção dos interferentes conseguem ganhos significativos na SINR do 

sinal recebido. A implementação destas técnicas pode ser feita duma forma cega, com 

informação apenas das estatísticas de segunda ordem do canal rádio ou com o 

conhecimento explicito das direcções de chegada dos sinais desejados e interferentes 

[Lib99]. 
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1.2 O problema da estimação de canal 

Nesta secção vai apresentar-se o problema da estimação de canal num sistema rádio-móvel 

digital com detecção coerente. Tanto os sistemas 3G como as propostas para o B3G 

apostam em técnicas de modulação coerentes como QPSK, 16 QAM, 64QAM, etc. Na 

Figura 1-6 pode ver-se o diagrama de blocos banda base dum sistema rádio onde se destaca 

o estimador de canal do lado do receptor. No lado do transmissor, a informação a 

transmitir na forma da sequência binária, b, é modulada e a sequência de símbolos 

resultante é enviado pela antena transmissora para o canal rádio de propagação, h. O canal 

rádio, h, introduz atenuação, distorção e atraso no sinal transmitido. Na entrada da antena 

receptora o sinal recebido é afectado por ruído e por interferência. O bloco de 

sincronização tem que efectuar uma operação de retemporização do relógio local 

alinhando-o com a sequência de símbolos recebida. Embora o sincronismo, nas suas várias 

vertentes, sincronismo de portadora, de trama e de símbolo, seja muito importante para a 

correcta detecção do sinal, neste trabalho optou-se por considerar sincronismo perfeito e 

assim isolar-se o problema da estimação de canal. Com base no sinal sincronizado, o bloco 

de estimação de canal gera uma estimativa de canal, ĥ , que é usada pelo equalizador para 

compensar o efeito do canal sobre os dados transmitidos. Finalmente, após uma operação 

de desmodulação resulta uma estimativa da informação binária transmitida, b̂ (1). 

 

Uma vez que o canal nos sistemas rádio móvel é variante no tempo, a estimativa ĥ  deverá 

ser actualizada periodicamente por forma a acompanhar as variações do canal. Além disso, 

num cenário real a estimativa do canal faz-se na presença de ruído e interferência, o que 

condiciona a qualidade da estimativa e consequentemente o desempenho do receptor. 

 

 

ĥ

b b̂

h

 
Figura 1-6 O estimador de canal integrado no diagrama de blocos dum sistema de 

telecomunicações rádio. 

                                                 
(1) Ao longo desta tese o símbolo ( x̂ ) representa a estimativa do parâmetro x. 
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Comparando a sequência binária transmitida, b, com a sequência recebida, b̂ , calcula-se a 

probabilidade de erro de bit (BER). A BER é uma métrica fundamental na análise de 

desempenho dum sistema de comunicação digital. Em [Pro95] J. Proakis deduziu 

expressões para a probabilidade de erro de bit em função do coeficiente de correlação, ρ, 

medido entre o canal, h, e a sua estimativa, ĥ . A análise considera o caso em que o canal 

rádio é formado por L componentes multipercurso(2) independentes e que chegam à antena 

receptora com igual potência média. No caso de um detector de máxima razão MRC 

(Maximum Ratio Combining) com modulação coerente QPSK resulta,  
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Com base nesta expressão apresenta-se na Figura 1-7 o desempenho do detector MRC em 

função do coeficiente de correlação ρ e para L∈{1,2,4}. Como seria de esperar, à media 

que aumenta o número de ramos de diversidade (L) do combinador MRC, a BER diminui. 

No entanto, o que importa destacar nesta fase, é a degradação acentuada da BER quando ρ 

tende para zero, isto é, quando a estimativa ĥ  se afasta do canal real. Este resultado ilustra 

bem a importância da estimação de canal no desempenho do receptor. 
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Figura 1-7 Exemplo do efeito da estimativa de canal na probabilidade de erro de bit. 

                                                 
(2) A modelação da propagação multi-percurso será tratada em detalhe no Capítulo 2. 
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Para além da detecção coerente, o conhecimento do estado do canal é fundamental para a 

operação de muitas das técnicas de processamento de sinal desenvolvidas para os actuais e 

futuros sistemas de comunicações móveis. Por exemplo, em termos da camada física do 

sistema, as técnicas de modulação e codificação adaptativas [Cha03], processamento 

espacial MIMO [Mog03] [Ise03], cancelamento de interferência [Ver98] e técnicas de 

localização geográfica da posição dos terminais móveis [TSG03], contam com blocos 

estimadores do canal rádio.  

 

Outra técnica de processamento que requer informação sobre o estado do canal é a pré-

equalização. Nessa técnica, a informação sobre o estado do canal rádio deve estar 

disponível no lado do transmissor, contrariamente à abordagem clássica da Figura 1-6, 

onde a estimativa faz-se no lado do receptor. A pré-equalização explora a elevada 

correlação do canal rádio entre o uplink e o downlink, existente por exemplo, em sistemas 

uni-banda TDD e em cenários de baixa mobilidade. Nesses caso é possível assumir que o 

canal no uplink é praticamente o mesmo do que no downlink. Com a estimativa de canal 

feita na EB equaliza-se o sinal antes deste ser transmitido para o canal rádio, eliminando a 

necessidade de equalização no receptor, e reduzindo a complexidade do terminal móvel. 

Claro que o desempenho da pré-equalização está bastante dependente da qualidade da 

estimativa do canal rádio, ver por exemplo [Sil04]. 

 

Mais recentemente, ao nível das camadas superiores do sistema B3G, explora-se um 

modelo designado por “cross-layer design” que, ao contrario do modelo OSI, onde as 

camadas são estanques, permite a troca de parâmetros entre camadas, possibilitando uma 

maior adaptação às variações dos requisitos de qualidade de serviço, do nível de 

interferência, da qualidade do canal rádio, etc. O estimador de canal também tem um papel 

importante em técnicas de “cross-layer design” que usam informação proveniente da 

camada física [Lau06]. 

 

Em geral, para que as técnicas descritas anteriormente atinjam desempenhos próximos dos 

limites teóricos, os requisitos solicitados ao estimador de canal são bastante exigentes. O 

nível de detalhe (resolução temporal, espacial e na frequência) e a exigência em termos de 

fiabilidade da estimativa é cada vez maior. Alguns autores testam o desempenho das 

técnicas de processamento espacial assumindo modelos analíticos para o erro de estimativa 

do canal. O modelo AWGN é frequentemente utilizado [Ise03] [Bast04]. No entanto, 

outros investigadores assumem mesmo estimativa perfeita do canal na análise do 

desempenho dos seus algoritmos.  

 

Por forma a ir ao encontro dessas expectativas, os algoritmos de estimação de canal 

precisam de ser melhorados, mantendo níveis de complexidade aceitáveis. Essa é a razão 
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porque, embora nos últimos anos tenha-se feito muita investigação nesta área, o problema 

da estimação de canal continua actual e a despertar bastante interesse. 

 

O problema da estimação de canal pode ser classificado quanto à informação a estimar e 

quanto à quantidade de informação que se considera disponível a priori para obter essa 

estimativa. A Figura 1-8 apresenta uma classificação geral dos estimadores de canal.  

 

Dependendo da técnica de processamento em que a estimativa do canal rádio vai ser 

utilizada, a estimativa pode ser feita no domínio do tempo, da frequência ou do espaço. No 

domínio do tempo o estimador deve calcular a resposta impulsiva do canal, ou seja, estimar 

o número de raios significativos que atingem o receptor, a sua amplitude, fase e atrasos 

relativos. A capacidade de discriminar os diferentes raios (resolução temporal) é uma 

métrica importante na avaliação desses estimadores. A estimação de canal também pode 

ser feita directamente no domínio da frequência, como é o caso dos estimadores usados em 

OFDM, que necessitam da resposta em frequência (módulo e fase) do canal rádio para 

operarem. A estimação no domínio espacial requer o uso de agregados de antenas e 

devolve parâmetros como as direcções de partida e de chegada dos raios. A resolução 

angular com que os diferentes raios são estimados é uma métrica importante neste tipo de 

estimadores. 

 

Quanto à quantidade de informação necessária a priori no processo de estimação pode-se 

classificar os estimadores em três grupos: os estimadores cegos, quase cegos e os que 

exploram sequências de treino, também designadas por sequências piloto. Em seguida vai 

detalhar-se cada um desses tipos. Os estimadores cegos não necessitam de sequências de 

treino inseridas no sinal de informação transmitido. Como as sequências de treino, também 

designadas de sequências piloto, constituem tráfego de sinalização, os estimadores cegos 

são óptimos sob o ponto de vista da eficiência espectral do sistema.  

 

 

 

 
Figura 1-8 Classificação das técnicas de estimação de canal: (a) Quanto à informação a 

estimar. (b) Quanto à quantidade de informação que se considera disponível a priori.  
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As técnicas cegas baseiam-se em estatísticas de ordem elevada, exploram por exemplo, as 

propriedades de cicloestacionariedade do sinal recebido. Os sinais modulados, devido às 

periodicidades na estrutura do sinal, apresentam estatísticas cicloestacionárias, ao contrario 

do ruído que normalmente se assume como um processo aleatório estacionário. Essa 

propriedade pode ser explorada em estimação cega do canal rádio [Hea99]. Em cenários 

multi-utilizador, com base no sinal total recebido, proveniente de diferentes utilizadores, é 

possível estimar os vários canais aplicando as técnicas conhecidas para separação cega de 

fontes. No entanto, a separação cega de fontes assume alguma informação relativa à 

estatística dos sinais transmitidos e à estatística do canal rádio, donde, normalmente não 

consegue acompanhar as variações típicas do canal rádio-móvel [Bel97]. Outras 

abordagens exploram a estrutura dos vectores próprios da matriz de autocorrelação do sinal 

recebido e a ortogonalidade entre o sub-espaço do sinal e o sub-espaço do ruído, como por 

exemplo em [Sch86]. A desvantagem das técnicas cegas é, em geral, precisarem de 

recolher uma grande quantidade de dados, afectados pelo mesmo canal, para conseguirem 

estimativas razoáveis. Como o canal rádio-móvel é variante no tempo, as técnicas cegas 

tornam-se impraticáveis para cenários de elevada mobilidade. Além disso, estes métodos 

conduzem a algoritmos de convergência lenta e elevada complexidade computacional 

[Ton94] [Val97]. 

 

Os estimadores designados por “quase cegos” contam com a transmissão de alguns 

símbolos piloto, conhecidos no receptor, e destinados a ajudar as técnicas cegas, 

aumentando a sua velocidade de convergência e adaptando-as às variações do canal. Uma 

técnica referida na literatura como “quase cega” usa uma curta sequência de treino no 

início da trama de dados para obter uma estimativa de canal inicial. Depois, a estimativa de 

canal num determinado símbolo de dados é calculada com base na estimativa de canal do 

símbolo anterior, num processo de seguimento do canal (“channel tracking”) [Dow03]. Em 

geral, o problema das técnicas de seguimento é a propagação do erro de estimativa entre 

símbolos consecutivos, o que acontece para valores da SNR baixos [Ish05]. Outros 

estimadores designados de “quase cegos” usam técnicas iterativas com estimação e 

detecção conjunta. Por exemplo em [Wo05] consegue-se uma elevada eficiência espectral 

e estimativas fiáveis mas ao preço duma excessiva complexidade computacional. 

 

As técnicas de estimação mais comuns usam uma sequência de treino multiplexada na 

estrutura da trama de dados. Tipicamente o overhead de símbolos pilotos numa trama de 

dados é entre 10% a 20% do total da informação transmitida. Standards como o GSM, 

UMTS, IEEE 802.11, IEEE 802.16 e HIPERLAN/2 usam estimadores baseados em 

sequências de treino. A distribuição dos símbolos piloto por entre os símbolos de dados 

deve ser tal que, a separação entre símbolos piloto é inferior ao intervalo de coerência do 

canal rádio, no tempo e na frequência [Tre01]. Estes estimadores operam em duas fases: 
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primeiro é estimado o canal nos símbolos piloto e depois, usando filtros interpoladores, 

estima-se o canal nos símbolos de dados intermédios. Num cenário multi-utilizador e em 

uplink é necessário garantir a ortogonalidade entre as sequências piloto dos utilizadores por 

forma a permitir a estimação dos diferentes canais. Em downlink e num cenário multi-

utilizador, como só existe uma canal entre a EB e um determinado terminal móvel, a 

energia dos pilotos de todos os utilizadores é usada no processo de estimativa do mesmo 

canal. Essa é a razão que torna e estimativa de canal no downlink menos complexa do que 

no uplink. Em geral, com uma densidade de símbolos piloto adequada, estes estimadores 

conseguem estimativas muito fiáveis com baixa complexidade e são capazes de 

acompanhar as variações do canal rádio. Obviamente o preço a pagar, comparativamente 

aos estimadores cegos ou quase cegos, é uma menor eficiência espectral.  

 

Em conclusão, a necessidade de estimativas fiáveis do canal de propagação rádio é um pré-

requisito fundamental dos sistemas de comunicações móveis actuais e futuros. Existe um 

compromisso entre a fiabilidade da estimativa, eficiência espectral, e a complexidade do 

estimador. A optimização destas três variáveis em função das necessidades e limitações 

práticas do sistema rádio-móvel é um desafio para o qual esta tese pretende contribuir. 

1.3 Objectivos 

Em termos gerais, pode dizer-se que esta tese enquadra-se na área do processamento digital 

de sinal para comunicações móveis. O objectivo principal da tese é desenvolver algoritmos 

de estimação do canal rádio eficientes para sistemas rádio-móvel celulares de banda larga. 

Os sistemas alvo do estudo foram o UMTS ( modo TDD ), e uma proposta para a futura 

componente de banda larga do B3G. No que diz respeito ao UMTS TDD, o 3GPP propõem 

algoritmos de estimação de canal standard, donde o objectivo é estudar esses algoritmos, 

descobrir lacunas e propor melhorias. Relativamente à componente de banda larga dum 

futuro sistema B3G, pretende-se contribuir para a definição duma nova interface ar, 

adaptada aos requisitos desse sistema, e desenvolver algoritmos de estimação de canal 

apropriados. Os estimadores propostos devem ser capazes de responder às exigências das 

técnicas de processamento de sinal pensadas para os futuros sistemas B3G.  

 

Em ambos os sistemas pretendeu-se ainda estudar, por meio de simulação computacional, 

o impacto dos erros de estimativa do canal no desempenho de transmissão do sistema. 

Como parâmetros importantes a ter em conta podemos destacar a eficiência espectral e a 

eficiência de potência do sistema, assumindo conhecimento perfeito do canal e com 

estimação de canal realizada com os algoritmos propostos. 
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Em seguida vão detalhar-se os objectivos específicos para os dois sistemas estudados. 

 

No caso do sistema UMTS TDD, os receptores precisam da informação do canal no 

domínio do tempo, donde o principal parâmetro a estimar é a resposta impulsional do canal 

rádio. As alterações ao algoritmo standard deverão melhorar a qualidade e a resolução 

temporal das estimativas. As contribuições não devem supor alterações nas especificações 

da estrutura da trama de dados aprovadas para o UTRA mas apenas ao nível do algoritmo 

de estimação. O uso de antenas adaptativas (beamforming), capazes de formatar o 

diagrama de radiação da estação base em função da direcção do sinal desejado, podendo 

inclusive, impor nulos nas direcções dos interferentes é bastante eficaz no aumento da 

capacidade e/ou cobertura dos sistemas 3G [ElZ05]. Algumas destas técnicas necessitam 

do conhecimento explicito das direcções de chegada dos raios do utilizador desejado e dos 

seus interferentes. Neste contexto, um dos objectivos deste trabalho é o desenvolvimento 

de algoritmos de estimação da direcção de chegada com que as várias componentes 

multipercurso atingem a estação base UMTS TDD. Parte do trabalho desenvolvido no 

âmbito do sistema UMTS TDD resultou da participação do autor no projecto europeu IST 

ASILUM [ASI99]. 

 

No caso da componente de banda larga do sistema B3G pretende-se, face às especificações 

previstas para uma nova interface ar, projectar uma estrutura de trama adequada a cenários 

de elevada mobilidade. A trama deve incluir símbolos piloto para efeitos de estimativa de 

canal. Outro objectivo é desenvolver algoritmos de estimação de canal capazes de estimar 

simultaneamente vários canais no uplink em cenários multi-utilizador. A possibilidade de 

explorar os dados recebidos para melhorar a estimativa de canal é analisada. Como 

técnicas de modulação, exploram-se as modulações multi-portadora MC-CDMA e SS-MC-

MA. A combinação dessas modulações com a transmissão MIMO é outro objectivo desta 

tese. Devido ao aumento do número de antenas, relativamente ao caso SISO, o problema 

da estimação de canal em MIMO torna-se mais complexo. Técnicas capazes de reduzir a 

complexidade do estimador são também objecto de estudo desta tese. Parte das 

contribuições para a componente de banda larga do B3G foram realizadas no âmbito da 

participação do autor nos projectos europeus IST MATRICE [MAT01] e IST 4MORE 

[IST02]. 
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1.4 Estrutura 

Esta tese está estruturada em sete capítulos.  

 

O Capítulo 2 é dedicado ao canal de propagação rádio. Este capítulo começa por apresentar 

os fenómenos que condicionam a propagação no contexto dos sistemas rádio móvel de 

banda larga. Seguidamente são apresentados modelos matemáticos usados para descrever 

esses fenómenos. Os modelos de canal apresentados são adequados aos dois sistemas 

abordados nesta tese, ou seja, o UMTS TDD e a componente de banda larga dum sistema 

B3G que poderá incluir processamento espacial MIMO. Optou-se por modelos existentes 

na literatura, simples de implementar em simuladores da camada física e já suficientemente 

validados por estudos prévios e campanhas de medidas. Esses modelos serão usados 

posteriormente para validação dos estimadores de canal desenvolvidos nesta tese. 

 

O Capítulo 3 é dedicado à estimação de canal no sistema UMTS TDD. Este capítulo 

começa por introduzir as especificações básicas da camada física do sistema UMTS. É 

apresentada a técnica de acesso múltiplo DS-CDMA e as especificações gerais do UTRA 

TDD. Apresenta-se o problema da estimação de canal baseada em sequências de treino, 

dando ênfase às sequências de treino usadas no UMTS TDD. É apresentado o estimador de 

canal standard proposto pelo 3GPP para estimar a resposta impulsiva do canal no UMTS 

TDD. Deduzem-se expressões analíticas para o limite inferior de Crámer-Rao que 

corresponde ao desempenho do estimador óptimo possível de realizar com as 

especificações do sistema UMTS TDD. Comparam-se os limites de Crámer-Rao com o 

desempenho do estimador standard e avalia-se a possibilidade de introduzir melhorias ao 

nível da resolução temporal. Desenvolve-se um algoritmo que faz a estimação sucessiva 

das componentes multi-percurso do canal por forma a melhorar a resolução temporal do 

estimador standard. A esse algoritmo associa-se uma técnica de threshold com o objectivo 

de eliminar “falsas” estimativas que podem resultar do ruído e interferência. Também é 

proposta uma técnica simples para estimar a relação SINR (relação sinal / ruído + 

interferência) no receptor UMTS TDD. Desenvolve-se um estimador das direcções de 

chegada com que os raios atingem a EB, baseado no critério de máxima verosimilhança, e 

deduz-se o limite de Crámer-Rao para a estimativa da direcção de chegada. Finalmente, 

apresenta-se uma estrutura que faz um pré- processamento espacial antes da estimativa da 

resposta impulsiva do canal rádio multi-percurso. 

 

No Capítulo 4 avalia-se o desempenho dos estimadores de canal desenvolvidos para o 

UMTS TDD. Analisa-se o impacto das estimativas imperfeitas nos receptores RAKE e PIC 

em termos da probabilidade de erro de bit. Para análise do estimador da direcção de 
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chegada usa-se como métrica o desvio padrão do erro da estimativa, comparando-o com o 

limite teórico de Crámer-Rao. 

 

O Capítulo 5 trata do problema da estimação de canal para a componente de banda larga do 

sistema B3G. Como se assume que a ligação rádio é baseada em modulação multi-

portadora, este capítulo começa por fazer uma revisão das técnicas de modulação multi-

portadora OFDM, MC-CDMA e SS-MC-MA. Em seguida, com base nas especificações do 

sistema, projecta-se uma estrutura de trama que tem em conta a inclusão dum padrão de 

símbolos piloto para efeitos de estimação de canal no receptor. São apresentados 

algoritmos de estimação de canal inspirados em trabalhos anteriores desenvolvidos para 

OFDM, nomeadamente o estimador MMSE seguido de interpolação no tempo e na 

frequência. Estudam-se técnicas capazes de melhorar a robustez do estimador MMSE às 

variações do canal em ambientes celulares. É analisada a complexidade do estimador 

MMSE e são propostas alterações que visam reduzir a complexidade, mantendo um bom 

desempenho em termos da qualidade da estimativa. Desenvolveu-se uma técnica de 

detecção e estimação conjunta que, duma forma iterativa, aproveita a potência dos dados 

para melhorar a estimativa de canal obtida apenas com os símbolos piloto. No caso dos 

sistemas com processamento espacial MIMO, o número de canais a estimar 

simultaneamente aumenta com o número de elementos dos agregados de antenas, o que 

dificulta o processo de estimativa. A extensão do estimador de canal SISO para aplicação 

em sistemas MIMO também é estudada neste capítulo. 

 

No Capítulo 6 avalia-se o desempenho dos estimadores de canal propostos para a 

componente de banda larga do sistema B3G. A análise de desempenho é feita em termos 

do erro quadrático médio da estimativa e do seu impacto na probabilidade de erro de bit de 

sistemas SISO e MIMO. 

 

Por último, no Capítulo 7 enumeram-se as conclusões de maior relevância alcançadas ao 

longo do trabalho desenvolvido. São ainda propostos alguns desenvolvimentos possíveis 

de interesse no seguimento deste trabalho. 

 

A Figura 1-9 mostra a interdependência entre os diferentes capítulos desta tese. 
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Figura 1-9 Interdependência entre os capítulos da tese. 

1.5 Contribuições 

A maior parte dos aspectos originais desta tese foi já incluída em publicações do autor. 

Desta tese resultaram publicações em conferências internacionais, ver nomeadamente 

[Mar02] [Marq02] [Mar03] [Mar04] [Marq04] [NEX04],[Mar05] [Mar06], e em revista 

[Marq06]. Na opinião do autor as principais contribuições científicas desta tese são as 

seguintes: 

 

Fez-se um estudo detalhado da resolução temporal do estimador de canal proposto pelo 

standard UMTS TDD. Obtiveram-se expressões analíticas para o limite inferior de Crámer-

Rao que corresponde ao desempenho do estimador óptimo possível de realizar com as 

especificações do sistema UMTS TDD. 

 

Devolveu-se uma técnica que faz a estimação sucessiva das componentes multipercurso. 

Essa técnica mostrou ser capaz de melhorar a resolução temporal do estimador standard 

UMTS TDD. Embora o cancelamento sucessivo no domínio tempo seja uma técnica bem 
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conhecida em detecção multi-utilizador [Hui98], é aqui aplicada ao problema da estimação 

de canal e testada com as especificações do standard UMTS TDD. 

As melhorias introduzidas no estimador de canal para UMTS TDD mostram ser capazes de 

possibilitar o uso do burst tipo 2 no uplink. Embora no uplink a norma UTRA-TDD 

[GPT01] recomende o uso do burst tipo 1, não descarta totalmente a hipótese de ser usado 

o burst tipo 2, todavia, impõe o número máximo de utilizadores por time slot igual a 3. 

Mostrou-se que mesmo com 8 utilizadores simultâneos por time slot, o estimador proposto 

tem um bom desempenho usando o burst tipo 2 no uplink. Este resultado é interessante 

uma vez que, como o burst tipo 2 tem menos carga de sinalização do que o burst tipo 1, 

abre a possibilidade de um aumento efectivo da eficiência espectral do sistema UMTS 

TDD no uplink. 

 

Desenvolveu-se um algoritmo de estimação da direcção de chegada dos raios à estação 

base UMTS TDD baseado no critério de máxima verosimilhança. A inovação da estrutura 

proposta é separar a estimação da resposta impulsiva do canal, feita no domínio do tempo 

recorrendo às sequências de treino, da estimação das direcções de chegada, feita no 

domínio espacial. Esta abordagem reduz bastante a complexidade que resultaria da 

aplicação directa do critério de máxima verosimilhança. Além disso, o estimador da 

direcção de chegada proposto apresenta uma elevada resolução angular; consegue estimar 

dois raios que cheguem segundo a mesma direcção, desde que estejam separados no tempo da 

resolução temporal do estimador da resposta impulsiva. Ao contrário de outros estimadores da 

direcção de chegada [Sch86] [Roy89], o erro de estimativa não aumenta com a diminuição da 

separação angular entre os raios que atingem a estação base.  

 

No contexto da estimação de canal para a componente de banda larga do sistema B3G, 

partiu-se do estimador MMSE clássico usado em OFDM [Bee95] [Cha02] e estudou-se a 

possibilidade da matriz de autocorrelação do canal poder ser estimada e actualizada em 

cada símbolo piloto. Isto introduz uma maior robustez do estimador às variações do canal 

rádio-móvel. Diz-se que o estimador resultante é robusto uma vez que não necessita do 

conhecimento prévio da estatística do canal rádio. Esta contribuição é útil principalmente 

em cenários de elevada mobilidade. 

 

A técnica de redução da complexidade do algoritmo MMSE, conhecida na literatura como 

aproximação “low rank” sofre do problema de apresentar um patamar de erro de estimativa 

irredutível, mesmo quando a SNR tende para infinito [Edf98]. Como contribuição 

inovadora, apresentou-se uma técnica simples alternativa, capaz de evitar esse efeito 

mantendo um baixo nível de complexidade  
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Desenvolveu-se uma estrutura iterativa para estimação e detecção conjunta que explora os 

dados detectados no processo de estimativa de canal em sistemas MC-CDMA. Embora já 

tenham sido propostos na literatura estimadores de canal que recorrem aos dados e aos 

pilotos em sistemas OFDM, ver por exemplo [Han03] [Dow03], adaptou-se essa técnica à 

transmissão MC-CDMA que tem que lidar com o problema acrescido da interferência 

multi-utilizador. 

 

Embora as técnicas MIMO, MC-CDMA e SS-MC-MA já sejam bem conhecidas, nesta 

tese fez-se um estudo que combina o processamento espacial MIMO (com codificação de 

Alamouti) e a modulação SS-MC-MA. O uso de SS-MC-MA veio provar ser muito mais 

vantajoso em termos da estimação do canal MIMO, do que por exemplo, a combinação 

MIMO MC-CDMA apresentada em [Bou05]. 
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CAPÍTULO 2  

Canal de propagação 

O canal de propagação é a parte do sistema de comunicação vista entre a antena 

transmissora e a antena receptora. Enquanto o canal de propagação rádio nas macro-células 

depende principalmente de parâmetros de larga escala, tais como, por exemplo, a 

densidade de edifícios, a presença de vegetação na estrutura urbana e as condições 

atmosféricas, nas micro-células e pico-células assumem particular relevo fenómenos 

maioritariamente relacionados com a estrutura em pequena escala dos edifícios, como a 

geometria do cenário, características reflectoras das paredes, objectos e presença ou não de 

pessoas.  

 

A modelização precisa do canal rádio é de extrema importância no desenvolvimento e teste 

de técnicas de processamento de sinal para comunicações móveis, e em particular no 

projecto do estimador de canal. Por outro lado, um estimador de canal eficiente deverá ter 

em conta o comportamento estatístico do canal de propagação que se espera estimar num 

determinado cenário/sistema. Por exemplo, num sistema com baixa mobilidade a taxa 

mínima com que a estimativa do canal rádio deve ser actualizada é naturalmente inferior à 

necessária num sistema onde se espera elevada mobilidade. 

 

Este Capítulo começa por apresentar os fenómenos que condicionam a propagação no 

contexto dos sistemas rádio móvel de banda larga. Seguidamente são apresentados 

modelos usados para descrever esses fenómenos. Os modelos de canal apresentados são 

adequados aos dois sistemas abordados nesta tese, ou seja, o UMTS TDD e a componente 

de banda larga dum sistema B3G que poderá incluir processamento espacial MIMO. 

2.1 Propagação multipercurso 

Os mecanismos envolvidos na propagação rádio são complexos e diversos, fenómenos 

como a atenuação atmosférica, a reflexão e difracção em obstáculos regem a propagação 
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das ondas electromagnéticas em geral. Num cenário de propagação típico dum sistema 

celular, as ondas electromagnéticas propagam-se entre o emissor e o receptor directamente 

(linha de vista) e/ou via múltiplas reflexões. Em consequência, um impulso elementar 

transmitido é recebido na antena receptora como um conjunto de réplicas atrasadas e 

atenuadas. 

 

O canal de propagação rádio-móvel pode ser visto como um filtro linear que introduz 

distorção no sinal transmitido. Esse filtro caracteriza-se no domínio do tempo através da 

resposta impulsiva complexa h(t,τ), onde t é a variável tempo e τ representa o atraso com 

que uma determinada réplica chega ao receptor, relativamente ao instante de chegada do 

raio mais curto. A resposta impulsiva h(t,τ) dá directamente uma ideia da amplitude e do 

atraso do sinal recebido via múltiplos percursos de propagação do sinal transmitido, a qual 

varia no tempo devido ao movimento da estação móvel (EM) e/ou movimentos (pessoas e 

objectos) no meio ambiente de propagação. A cada componente multipercurso que chega 

ao receptor podemos associar uma amplitude αl, um atraso temporal τl e um desfasamento 

Ωl. A expressão da resposta impulsiva medida no instante t é dada por, 

 

( ) ( ) ( )∑
=

Ω τ−τδα=τ
L

l
l

tj
l tetth l

1

)(),(  ( 2-1 ) 

 

onde L é o número de componente multipercurso consideradas e δ(.) é a função delta de 

Dirac. A título de exemplo a Figura 2-1 ilustra a resposta impulsiva de um canal onde se 

pode observar a dispersão temporal das componentes multipercurso responsáveis pelas 

distorções do sinal transmitido. 

 

 

 

Lτττττ 4321

( )0tτ

( )1tτ

( )tτ

 
Figura 2-1 Modelo conceptual da resposta impulsiva dum canal multipercurso. 
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Em muitos casos é possível considerar que não existe correlação entre as amplitudes das 

componentes individuais no domínio do tempo de atraso. Essa aproximação assume que os 

ecos que chegam via diferentes percursos não são correlacionados e se o canal rádio se 

mantiver estacionário em pequenos intervalos de tempo, diz-se que o canal é estacionário 

em sentido lato e de espalhamento não correlacionado (WSSUS-Wide Sense Stationary 

Uncorrelated Scattering) [Par94] Essa aproximação é bastante útil na modelação e 

implementação de simuladores de canal. 

 

Como o canal é variante no tempo, as componentes da resposta impulsiva do filtro 

(módulo e fase) sofrem variações à medida que o móvel se desloca. Essa variação, no 

domínio t da equação ( 2-1 ), é caracterizada pelo efeito de Doppler que será apresentado 

na secção seguinte. 

 

A maioria dos modelos de canal são descritos pelo perfil de potência do atraso (PDP-

Power Dealy Profile) que descreve a potência média de cada componente multipercurso 

em função do atraso temporal, 

 

[ ] [ ]∑
=

τ−τδα=τ
L

l
ll EEPDP

1

2 )()(  ( 2-2 ) 

 

onde E[.] significa esperança matemática. A partir do perfil de potência é possível 

determinar parâmetros característicos dos canais multipercurso, tais como: a média do 

atraso em excesso relativamente à primeira componente a chegar ao receptor τ , o 

espalhamento de atraso (DS) e o atraso máximo τmax. O espalhamento do atraso é uma 

medida da dispersão temporal do canal e é dado por [Par94], 

 

( )22 τ−τ=DS  ( 2-3 ) 
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O perfil de potência do atraso está relacionado com a selectividade na frequência do canal 

rádio, caracterizada por um parâmetro designado por banda de coerência (Bc). A banda de 

coerência corresponde à banda de frequências para a qual existe correlação entre 

frequências acima de 0,5. Existem várias aproximações para Bc, dependendo do PDP 
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considerado. Para o caso simples dum PDP uniforme o modelo de Jakes chega à 

aproximação seguinte [Jak94], 

 

DS
Bc π

≈
2

1
 ( 2-5 ) 

 

Diz-se que um canal é selectivo em frequência se a largura de banda do sinal (LB) for 

maior do que a banda de coerência do canal: LB>Bc. Neste caso, algumas frequências do 

sinal transmitido serão mais atenuadas do que outras. Os canais com desvanecimento 

selectivo em frequência são também designados de “canais de banda larga” porque a 

largura de banda do sinal é maior do que a banda de coerência do canal. Neste caso, o 

principal mecanismo de degradação é a interferência entre símbolos que limita a taxa 

máxima de transmissão [Fer97] Caso contrário, se a largura de banda do sinal for muito 

menor do que Bc, diz-se que o canal é de “banda estreita” e a resposta em frequência do 

canal mantém-se aproximadamente constante ao longo de toda a banda do sinal. Neste 

caso, o principal mecanismo de degradação do sinal são as flutuações da atenuação 

provocada pelo canal que podem diminuir grande parte da energia do sinal, e assim, 

diminuir a relação sinal-ruído (SNR- Signal to Noise Ratio). 

 

Em termos da dimensão espacial do canal multipercurso, esta pode ser modelada 

associando uma direcção de chegada (DOA-Direction of Arrival), φl , a cada raio que 

atinge o receptor. À resposta impulsiva do canal com a informação da DOA de cada raio 

designa-se resposta impulsiva vectorial. A Figura 2-2 representa um cenário de propagação 

onde a EM (Estação Móvel) está rodeada por vários reflectores. O PDP apresenta uma 

componente dominante que resulta do raio directo entre a EM e a EB (Estação Base), no 

entanto, outros raios atingem o receptor segundo direcções de chegada diferentes. No seu 

conjunto formam um feixe com uma determinada abertura ângular. A modelização desse 

espalhamento ângular é importante porque tem implicações no desempenho das técnicas de 

processamento espacial. 

 

À semelhança do PDP, definido no domínio temporal, no domínio espacial define-se o 

perfil de potência ângular (PAP-Power Angular Profile) como sendo, 

 

[ ] [ ]∑
=

φ−φδα=φ
L

l
ll EEPAP

1

2 )()(  ( 2-6 ) 

 

O PAP descreve a potência média de cada componente multipercurso em função do ângulo 

de chegada ao receptor. 
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Figura 2-2 Espalhamento ângular na perspectiva da estação base. 

 

O espalhamento ou dispersão ângular é caracterizado pelo parâmetro AS (“Angular 

Spread”) dado por [Lib99], 

 

( )22 φ−φ=AS  ( 2-7 ) 

 

onde,  

 

∑

∑
α

φα
=φ

l
l

l
ll

2

2

   e   
∑

∑
α

φα
=φ

l
l

l
ll

2

22

2  ( 2-8 ) 

 

No caso do canal de banda larga, cada componente multipercurso, l, resulta da soma de 

vários sub-raios que chegam ao receptor durante a resolução temporal do sistema, assim o 

valor médio da direcção de chegada, φ , e o AS são definidos para cada componente 

multipercurso do canal. 
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2.2 Efeito de Doppler 

O efeito de Doppler consiste no desvio da frequência recebida relativamente à frequência 

transmitida provocado pelo deslocamento do móvel. Esse desvio depende do valor da 

velocidade do móvel (v), do ângulo que a direcção de chegada do raio recebido faz com o 

vector velocidade do móvel (φ) e da frequência transmitida fc, 

 

( )φ=∆ cos
c

vf
f c  ( 2-9 ) 

 

onde a constante c representa a velocidade de propagação da luz. Cada raio da resposta 

impulsiva tem, em geral, um desvio de Doppler diferente. A aproximação mais comum 

para modelar o desvio de Doppler é considerar cada componente multipercurso da resposta 

impulsiva como o resultado da soma vectorial de um conjunto de sub-raios não 

distinguíveis pelo receptor, e que chegam com igual potência e uniformemente distribuídos 

ao longo do plano azimutal: φ~U[-π,π]. Este modelo é designado por Doppler clássico e foi 

proposto por Clarke e Jakes [Cla68] [Jak74]. Segundo esse modelo, o efeito de Doppler 

pode ser modelado pela seguinte função densidade espectral de potência, 

 

d

d

ff

f

f
fS <









−

= ,

1

1
)(

2
 

( 2-10 ) 

 

onde fd é o máximo desvio de Doppler dado por, 

 

cd f
c

v
f =  ( 2-11 ) 

 

Na caracterização da variação temporal do canal define-se um parâmetro estatístico 

designado por tempo de coerência do canal (τc) como sendo o intervalo de tempo ao longo 

do qual a função de correlação temporal do canal rádio está acima de 0,5. Por outras 

palavras, τc é o intervalo de tempo que pode decorrer entre a transmissão de dois sinais 

para que estes sejam sujeitos praticamente ao mesmo canal. Segundo a aproximação de 

Jakes o desvio de Doppler e o tempo de coerência do canal relacionam-se da forma 

seguinte [Jak94], 
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Com o objectivo de implementar num simulador o canal rádio com desvio de Doppler, o 

Anexo A apresenta um método simples capaz de simular a variação temporal duma 

determinada componente multipercurso. Esta técnica usa como entrada ruído aditivo 

branco Gaussiano (AWGN) que é filtrado por um filtro de Doppler seguido duma operação 

de interpolação cuja razão depende da velocidade do móvel. 

 

A resposta em frequência do canal é dada pela transformada de Fourier da resposta 

impulsiva, isto é, 

 

( ){ } ( ) ( )∑
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O exemplo da Figura 2-3 representa a função transferência bidimensional (tempo, 

frequência), dum canal multipercurso variante no tempo. 

 

 

tempo

frequência

f
t

| H( t, f ) |

 
Figura 2-3 Exemplo duma função transferência bidimensional para um canal multipercurso 

variante no tempo. 

 

 

Uma propriedade bem conhecida dos canais rádio que importa destacar aqui é a 

possibilidade de se separar a correlação no domínio do tempo da correlação no domínio da 

frequência [Li98]. A correlação entre o estado do canal medido entre dois instantes 



Estimação do canal rádio móvel para sistemas celulares 3G e B3G 

32 

separados de ∆t depende da velocidade do móvel (efeito de Doppler) e a correlação entre 

duas frequências separadas de ∆f depende da dispersão temporal do atraso (DS), ou seja do 

ambiente de propagação. Como as duas varáveis, velocidade e DS, são fisicamente 

independentes é possível escrever, 

 

[ ] ( ) ( )ftftHffttHE ft ∆∆=∆+∆+ ρρ),(),( *  ( 2-14 ) 

 

onde ρt(∆t) representa o valor da correlação do canal entre instantes separados de ∆t e  
ρf(∆f) representa a correlação do canal entre frequências separadas de ∆f. Como veremos 

mais adiante esta propriedade será útil na redução da complexidade dos estimadores de 

canal. 

2.3 Modelos do canal rádio 

Nesta secção apresentam-se os modelos de canal usados neste trabalho. Os dois sistemas 

em análise, UMTS TDD e a componente de banda larga do sistema B3G, têm bandas de 

operação diferentes, 2 GHz e 5 GHz, e largura de banda diferentes, 5MHz e 50-100 MHz, 

respectivamente. Nesta fase do trabalho procuraram-se modelos do canal rádio válidos para 

cada um dos sistemas em análise. Esses modelos são necessários à implementação de 

blocos de simulação do canal que permitam avaliar o desempenho dos algoritmos de 

estimação propostos. Como o objectivo desta tese não é a modelização do canal de 

propagação, optou-se por adoptar modelos existentes na literatura, simples de implementar 

em simuladores da camada física e já suficientemente validados por estudos prévios e 

campanhas de medidas. 

2.3.1 Modelo de canal para UMTS TDD 

Segundo o ETSI, no caso particular do modo UMTS TDD, o cenário típico de aplicação é 

o ambiente interior e pedestre, caracterizado por micro-células e potências de transmissão 

baixas. O Node B está instalado no interior de edifícios ou então no exterior mas com a 

antena localizada a baixa altura relativamente ao solo. Os utilizadores movimentam-se nas 

ruas e dentro de edifícios com uma velocidade média de 3 km/h.  
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Em seguida vão apresentar-se dois modelos de canal usados neste trabalho para o UMTS 

TDD. Começa-se por um modelo de canal para SISO. Em seguida, estende-se esse modelo 

para o caso em que o terminal móvel tem uma única antena e a estação base usa um 

agregado de antenas. Essa configuração dá origem a um tipo de canal designado na 

literatura por SIMO (Single Input Multiple Output). 

2.3.1.1 Modelo de canal SISO 

O modelo de propagação a adoptar terá que caracterizar a variação instantânea da resposta 

impulsiva (desvanecimento rápido) do canal. No documento do ETSI [ETS98] a 

modelação da resposta impulsiva baseia-se numa linha de atrasos com L coeficientes não 

correlacionados, isto é, 

 

∑
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Os parâmetros, αl, e a fase Ωl, associados a cada componente multipercurso, variam no 

tempo em função da velocidade da EM e segundo o modelo de Doppler clássico descrito 

na Secção 2.2. Os atrasos relativos (τl) mantêm-se fixos durante o tempo de observação do 

canal. 

 

A título de exemplo, a Figura 2-4 representa a evolução temporal da amplitude duma 

componente da resposta impulsiva, obtida para o caso particular de uma portadora UMTS 

TDD com fc=1912,5 MHz e com velocidade do móvel de v=3 km/h. O desvio máximo de 

Doppler é, segundo ( 2-11 ), de 5,3 Hz. Em termos do tempo de coerência do canal, usando 

( 2-12 ), resulta um tempo de coerência igual a 33,7 ms. Ou seja, a duração do burst UMTS 

TDD (667 us) é bastante inferior ao tempo de coerência do canal, donde considerar-se que 

o canal é constante durante o tempo de duração do burst UMTS é uma boa aproximação. 

 

Uma vez que um dos objectivos deste trabalho é melhorar a resolução temporal do 

estimador standard proposto pelo 3GPP para o UMTS TDD, procurou-se um modelo de 

canal adequado ao teste da resolução temporal dos algoritmos de estimação. Isto é, a 

capacidade de discriminar e estimar correctamente duas componentes multipercurso que 

chegam ao receptor separadas de ∆τ=τ2-τ1. Para esse efeito, optou-se por um modelo 

bastante simples, com apenas duas componentes multipercurso independentes, L=2, 

separadas da resolução temporal pretendida, ∆τ∈{1Tc, 3Tc/2, 2Tc, 4Tc}.  

 



Estimação do canal rádio móvel para sistemas celulares 3G e B3G 

34 

 

 
Figura 2-4 Variação da amplitude de uma componente multi-percurso segundo Doppler 

clássico em 1000 burst consecutivos, 667 ms. 

 

É necessário ter em consideração que na implementação discreta do modelo de propagação 

os atrasos relativos entre os raios devem de ser múltiplos do intervalo de amostragem 

usado. Considerou-se um intervalo de amostragem igual a Tc/4, isto é 4 amostras na 

duração dum chip (Tc) UMTS. Assim, a separação temporal entre os dois raios é um 

parâmetro definido em múltiplos de Tc/4. 

 

A variação da amplitude de cada componente multipercurso, αl, segue uma distribuição de 

Rayleigh com função densidade de probabilidade (fdp) dada por [Par99], 
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2

exp
2

2

2
=≥α









σ
α

−
σ
α

=α lfdp l
l

l

l

l
l  ( 2-16 ) 

 

onde o parametro de Rayleigh { } 2/22
ll E α=σ . Por outro lado, a fase das componentes 

multipercurso, Ωl , segue uma distribuição uniforme entre [0,2π]. 

 

Relativamente ao PDP, optou-se por considerar que as duas componentes multipercurso 

chegam ao receptor com a mesma potência média: { } { }2
2

2
1 α=α EE  Resumindo, a Tabela 

2-1 apresenta os parâmetros do canal rádio usado nos testes dos estimadores de canal 

desenvolvidos para a configuração SISO do UMTS TDD. 
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Tabela 2-1 Canal usado para a configuração SISO do UMTS TDD. 

L 2 

{ } { }2
2

2
1 α=α EE  -3dB 

∆τ=τ2-τ1 1Tc ; 3Tc/2 ; 2Tc; 4Tc 

Velocidade média da EM 3 km/h 

Doppler Clássico, modelo de Jakes [Jak74] 

 

Em seguida vai exemplificar-se o efeito deste canal multipercurso sobre o sinal UMTS 

TDD. Na Figura 2-5 representa-se o espectro banda base de um burst UMTS TDD. 

Considerando o modelo de canal da Tabela 2-1, para um determinado instante de tempo a 

resposta impulsiva do canal pode ser modelada por,  

 

)()()( 21 τ∆−δα+δα= Ω tetth j  ( 2-17 ) 

 

facilmente se constata que o módulo da resposta em frequência deste filtro linear (canal 

rádio) é dada por, 

 

( )τ∆π+Ωαα+α+α= ffH 2cos2)( 21
2

2
2

1  ( 2-18 ) 

 

Assim, os desvanecimentos profundos do sinal ocorrem nas frequências seguintes, 

 

,...5,3,1,
2

=
τ∆π
Ω−π= n

n
fdesv  ( 2-19 ) 

 

Note-se de ( 2-19 ) que quanto maior for o atraso relativo entre as duas componentes, ∆τ, 
maior é o número de desvanecimentos profundos que ocorrem ao longo da largura de 

banda do sinal, por outras palavras, diz-se que o canal é mais selectivo na frequência. 

Considere-se que num determinado instante ocorre: α1=α2, Ω=0 e τ=4Tc. Nesse caso, a 

resposta em frequência do canal e o espectro do sinal à saída do canal é representado na 

Figura 2-6. Este exemplo ilustra bem os desvanecimentos profundos que a propagação 

multipercurso pode provocar no espectro do sinal UMTS TDD, eliminado completamente 

a energia do sinal em determinadas componentes espectrais. No entanto, devido à elevada 

largura de banda do sinal, resultante do processo de espalhamento DS-CDMA, grande 

parte do conteúdo espectral do sinal permanece inalterado. Esta robustez contra os efeitos 

da propagação multipercuso, constitui uma vantagem relativamente aos sistemas de banda 

estreita. 
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Figura 2-5 Módulo do espectro banda base de um burst UMTS TDD. 

 
Figura 2-6 Efeito de um canal de banda larga sobre o módulo do espectro do sinal UMTS-

TDD. Função transferência do filtro (canal). 
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2.3.1.2 Modelo de canal para SIMO 

Como já foi dito, um dos objectivos deste trabalho é o desenvolvimento de estimadores da 

direcção de chegada das componentes multipercurso ao Node B para aplicação em técnicas 

de beamforming (formatação de feixe). Considera-se que a estação base usa um agregado 

de antenas e o terminal móvel tem uma única antena. Esta configuração dá origem a um 

tipo de canal designado na literatura por SIMO (Single Input Multiple Output). A Figura 

2-7 ilustra um sistema SIMO com M antenas no Node B. Assume-se a aproximação de 

campo distante em que o raio l, atinge cada uma das M antenas com a mesma direcção de 

chegada, φl. Para modelar o canal SIMO considera-se a resposta impulsiva do canal 

multipercurso, visto entre a EM e a antena receptora m do Node B, hm(t), como sendo um 

canal SISO.  

 

 

 
Figura 2-7 Modelo para um sistema SIMO. 

 

Cada uma das M ligações SISO é modelada por uma linha de atrasos, 

 

)()(
1

,∑
=

Ω τ−δα=
L

l
l

j
lm teth ml  ( 2-20 ) 

 

onde αl é a amplitude da componente multipercurso l.  αl varia segundo o modelo de Doppler 

clássico e considera-se igual em todos os elementos do agregado, isto é , αl ≈ αl,m , ∀ m=1,...,M  

para o mesmo instante de tempo. Esta aproximação é válida por considerar-se que o 

espaçamento entre antenas é suficientemente pequeno de modo a que o canal visto por cada 

antena seja bastante correlacionado. Em geral, as técnicas de beamforming assumem uma 

distância entre elementos do agregado abaixo de meio comprimento de onda (λ/2), 

suficientemente pequena para permitir essa aproximação. No caso do UMTS, assumindo 
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uma frequência central de 2GHz, essa separação corresponde a λ/2=7,5 cm. A fase total 

com que a componente multipercurso l atinge a antena m é composta por duas parcelas,  

 

)(, lmlml a φ+θ=Ω  ( 2-21 ) 

 

A primeira parcela, θl é a fase do raio l, modelada segundo Doppler clássico, isto é: θl ~U[-π,π]. 

A segunda parcela, am (φl), é o desvio de fase relativamente ao elemento m=0 do agregado e que 

depende da direcção de chegada (DOA) φl , medida no plano azimutal. A função am(.) designa-se 

por “vector direccional” e depende da geometria do agregado.  

 

Tendo em conta critérios relativos à implementação prática do agregado e ao desempenho 

das técnicas de beamforming, o projecto IST ASILUM [ASI99] optou por um agregado 

circular uniforme com M=8 antenas e separação entre antenas d=λ/2. Note-se que um 

agregado circular permite estimar direcções de chegada em todo o plano azimutal, ao 

contrário de um agregado linear. 

 

No caso particular dum agregado circular uniforme de raio R e M antenas, os elementos do 

vector direccional são dados por, 

 

LlMm
M

m
Ra llm ,...,1;1,...,0,)2(cos

2
)( =−=π−φ

λ
π−=φ  ( 2-22 ) 

 

e a separação entre antenas, d, relaciona-se com o raio R da forma seguinte, 








=
M

senRd
π

2  ( 2-23 ) 

 

Repare-se que no modelo descrito até aqui, o canal visto pelas diferentes antenas está 

perfeitamente correlacionado, existe apenas uma diferença de fase entre as respostas 

impulsivas observadas em cada antena receptora e que depende da direcção de chegada dos 

raios. Importa então encontrar um modelo para a direcção de chegada dos raios à estação 

base. Devido à facilidade de implementação, neste trabalho adoptou-se pelo modelo 

proposto pelo 3GPP em [GPP01] que sugere associar a cada componente multipercurso da 

linha de atrasos uma direcção de chegada gerada segundo uma distribuição de Laplace de 

média, lφ , e desvio padrão igual ao espalhamento angular, ASl, definido em ( 2-7 ). Assim, 

a função densidade de probabilidade de φl é dada por, 
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Lle
AS

fdp lll

l

l ,...,1,
2

1
)(

/ ==φ φφ−φ−
 ( 2-24 ) 

 

Outro parâmetro que importa modelar é a variação temporal da DOA. Por exemplo, no 

cálculo da taxa com que os coeficientes dum agregado de antenas devem ser actualizados 

para acompanhar o percurso do móvel; ou para calcular o intervalo aceitável entre 

estimativas sucessivas da DOA. A direcção de chegada dos raios depende dos aspectos 

macroscópicos do cenário, daí que não é de prever que ocorram variações rápidas da DOA 

para pequenos deslocamentos do móvel. Repare-se que durante o tempo de transmissão 

duma trama UMTS, 10 ms, um terminal móvel a 3 km/h poderá deslocar-se em média 

apenas 8,3 mm. Em [Lib99] são apresentados resultados de campanhas de medidas, onde 

para cenários urbanos e 3 km/h mediram-se variações de 1 % no valor médio da direcção 

de chegada ( φ ) em cada 10 ms. 

 

O modelo de canal usado para a configuração SIMO do UMTS TDD é uma extensão do 

modelo para SISO, apresentado na secção anterior. Os principais parâmetros do modelo 

estão na Tabela 2-2. 

 

Tabela 2-2 Canal usado para a configuração SIMO do UMTS TDD. 

L 2 

[ ] [ ]2
2

2
1 α=α EE  -3dB 

τ2-τ1 1Tc ; 3Tc/2 ; 2Tc; 4Tc 

Velocidade média 3 km/h 

Doppler Clássico, modelo de Jakes [Jak74] 

Agregado de antenas no Node B Circular uniforme, M=8, d=λ/2 

Direcções de chegada Distribuição de Laplace 

lφ  no Node B 0º, 20º 

ASl no Node B 5º 

2.3.2 Modelos de canal para a componente de banda 
larga do sistema B3G 

Nesta secção apresentam-se os modelos de canal relativos à componente de banda larga 

do sistema B3G. Começa-se por apresentar modelos de canal para o caso duma 

configuração SISO que opera na banda dos 5 GHz com uma largura de banda de 100 

MHz. Em seguida descreve-se o modelo de canal MIMO utilizado nesta tese. 
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2.3.2.1 Modelos de canal SISO 

Como referido anteriormente, a proposta do projecto IST MATRICE [MAT01] escolheu a 

banda à volta dos 5 GHz para receber a nova interface ar do B3G. A banda dos 5,1-5,3 

GHz já é usada pelo standard HiperLAN2, criado para garantir altas taxas de transmissão 

em redes LAN sem fios. No âmbito do standard HiperLAN2, o ETSI através do projecto 

BRAN (Broadband Radio Access Network) desenvolveu modelos de canal SISO para os 5 

GHz considerando uma LB de 100 MHz, ou seja com uma resolução temporal de 1/LB=10 

ns [ETS99]. O projecto ETSI-BRAN desenvolveu cinco modelos baseados em linhas de 

atrasos, designados por A, B, C, D e E, com DS crescente. Cada modelo é composto por 

L=18 componentes multipercurso com desvanecimento rápido que segue o modelo de 

Doppler clássico. No projecto da interface rádio da componente de banda larga do sistema 

B3G irá ter-se em conta os dois casos limite em termos de dispersão temporal do canal: o 

canal BRAN A, desenhado para ambientes interiores com DS=50 ns, uma forte 

componente de linha de vista e um decaimento exponencial do PDP; e o canal BRAN E 

desenhado para ambientes exteriores urbanos com DS=250 ns e com linha de vista 

obstruída. A Tabela 2-3 e apresentam a potência média de cada componente multipercurso 

para os canais de teste BRAN A e BRAN E. Relativamente à banda de coerência dos 

canais BRAN, usando a aproximação ( 2-5 ), o canal BARN E (DS=250 ns) apresenta uma 

largura de banda de coerência de 637 KHz e o canal BRAN A (DS=50 ns) uma largura de 

banda de coerência de 3,2 MHz. 

 

Segundo a visão do projecto IST MATRICE, ver Tabela 1-1, a nova interface ar do B3G 

deve contemplar elevada mobilidade, apontando mesmo para um cenário de aplicação em 

comboios de alta velocidade atingindo os 300 km/h. Nesse caso o tempo de coerência do 

canal, operando à frequência de fc=5 GHz, usando a aproximação ( 2-12 ), resulta τc=130 

us. Se assumirmos um burst de dados com a mesma duração da usada no UMTS (667 us) 

conclui-se que a modelização do canal rádio para este sistema deverá incluir várias 

amostras por burst. 

 

 

Tabela 2-3 Canal BRAN A. 

Atrasos (ns) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Potência 

média (dB) 
0,0 -0,9 -1,7 -2,6 -3,5 -4,3 -5,2 -6,1 -3,9 

Atrasos (ns) 90 110 140 170 200 240 290 340 390 

Potência 

média (dB) 
-7,8 -4,7 -7,3 -9,9 -12,5 -13,7 -18,0 -22,4 -26,7 
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Tabela 2-4 Canal BRAN E. 

Atrasos (ns) 0 10 20 40 70 100 140 190 240 

Potência 

média (dB) 
-4,9 -5,1 -5,2 -0,8 -1,3 -1,9 -0,3 -1,2 -2,1 

Atrasos (ns) 320 430 560 710 880 1070 1280 1510 1760 

Potência 

média (dB) 
0,0 -1,9 -2,8 -5,4 -7,3 -10,6 -13,4 -17,4 -20,9 

 

2.3.2.2 Modelos de canal para MIMO 

A Figura 2-8 representa um sistema MIMO genérico com M antenas na estação base e N 

antenas na estação móvel. A título de exemplo representa-se um conjunto de reflectores 

responsáveis pela dispersão do sinal transmitido. Só se representa o plano azimutal. Os 

modelos de canal MIMO mais precisos são os modelos geométricos determinísticos 

baseados na posição real dos reflectores e em técnicas de traçado de raios. Embora 

precisos, esses modelos exigem uma caracterização detalhada do ambiente de propagação 

tornado-se computacionalmente demasiado exigentes para o tipo de simulação pretendida 

neste trabalho. 
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Figura 2-8 Propagação no plano azimutal correspondente à componente multipercurso l. 

 

O 3GPP/3GPP2 no Spatial Channel Model Ad hoc Group desenvolveu um modelo de 

canal para MIMO bastante detalhado e parametrizável em função do cenário de 

propagação. Este modelo segue uma abordagem híbrida entre o modelo geométrico de 

traçado de raios e um modelo estocástico. Em seguida vai apresentar-se uma descrição 

geral desse modelo. Os detalhes e parâmetros de configuração podem ser encontrados em 

[SCM03]. 
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Em função do cenário de propagação (urbano, sub-urbano, micro-celular, macro-celular) o 

modelo começa por escolher aleatoriamente a posição inicial da EM e a localização dos 

conjuntos de reflectores. A EM desloca-se na célula com velocidade constante e seguindo 

um determinado modelo de mobilidade que depende do cenário escolhido. No domínio 

temporal o canal é modelado segundo uma linha de atrasos com L coeficientes complexos, 

tal como acontece no caso SISO. No entanto, cada componente multipercurso resulta da 

sobreposição de Z  sub-raios que atingem o receptor. Em [SCM03] utiliza-se Z=20. Cada 

componente multipercurso tem um PDPl e PAPl associado. A direcção de partida (DOD-

Direction of Departure) e de chegada (DOA) de cada sub-raio i resulta da geometria do 

problema acrescida duma componente aleatória. A componente aleatória é gerada por uma 

distribuição de Laplace (ver ( 2-24 )) ou por uma distribuição uniforme, dependendo do 

cenário escolhido. O correspondente espalhamento angular, ASl, é tanto maior quanto 

menor for a potência média da componente multipercurso l, isto é Pl.  

 

Aplicando a equação de propagação seguinte é possível calcular o coeficiente associado à 

componente multipercurso l, visto entre a antena transmissora m e a antena receptora n,  
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 ( 2-25 ) 

onde EBK i

r
representa o vector de onda do sub-raio i, medido entre a EB e o conjunto de 

reflectores. EMK i

r
 representa o vector de onda do sub-raio i medido entre o conjunto de 

reflectores e a EM. EB
md

r
 é o vector posição do elemento m da estação base e EM

nd
r

é o vector 

posição do elemento n da estação móvel, ambos medidos relativamente ao referencial 

cartesiano. Devido ao deslocamento da EM, EM
nd

r
 depende do instante de tempo t.  

 

Neste modelo cada componente multipercurso do canal MIMO é descrita por uma matriz 

complexa MxN, dada por, 

 

( )[ ]
MxN

l
nml ,α=A

 ( 2-26 ) 
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Aplicando o modelo de linha de atrasos, o canal MIMO é descrito pela matriz h de 

dimensão MxN, dada por, 

 

( ) ( ) ( ))(
1

ttt, l

L

l
l τ−τδ=τ ∑

=
Ah  ( 2-27 ) 

 

Note-se que o atraso médio da componente multipercurso l, lτ , não depende dos índices 

(m,n). Isto é, o modelo considera que para a mesma componente multipercurso, o atraso 

médio observado em cada elemento é o mesmo. Esta aproximação é valida porque o 

espaçamento entre elementos do agregado é da ordem de grandeza de λ (λ=6 cm a 5 GHz), 

geralmente muito menor do que a diferença de comprimentos entre as componentes 

multipercurso que atingem o receptor. 

 

Outro parâmetro importante que se pode calcular a partir do modelo é a correlação espacial 

entre os elementos de cada agregado. O coeficiente de correlação espacial entre o elemento 

n1 e o elemento n2 do agregado da EM é dado por, 

 

( ) ( )( ){ }*

,,, 2121
. l

mn
l
mn

EM
nn E αα=ρ  ( 2-28 ) 

 

e o coeficiente de correlação espacial entre o elemento m1 e o elemento m2 do agregado da 

EB é dados por, 
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,,, 2121
. l

nm
l
nm

EB
mm E αα=ρ  ( 2-29 ) 

 

Assim, a matriz de correlação espacial de cada agregado é simetrica e dada por, 

 

[ ]NxNqp,ρ=EMR
 ( 2-30 ) 

[ ]MxMqp,ρ=EBR
 ( 2-31 ) 

 

A matriz de correlação total do sistema MIMO é dada pelo produto de Kronecker (⊗)3, 

 

                                                 
3 Seja A uma matrix mxn e B uma matriz pxq, o produto de Kronecker A⊗B é uma matriz mpxmq dada por 
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EBEM RRR ⊗=  ( 2-32 ) 

 

Com base na matriz de correlação espacial R pode prever-se a capacidade do sistema 

MIMO. Note-se que tanto R como a capacidade variam com a posição da EM. Em [Ges02] 

[Kaf04] é possível encontrar expressões para a capacidade instantânea do sistema MIMO, 

medida em bit/s/Hz, em função da matriz R. O caso óptimo acontece quando os canais são 

perfeitamente descorrelacionados, ou seja R corresponde à matriz identidade. Na prática 

tal dificilmente acontece e é necessário obter matrizes de correlação adequadas aos 

diferentes cenários e para diferentes configurações dos agregado de antenas.  

 

O modelo de canal desenvolvido pelo 3GPP/3GPP2 no Spatial Channel Model Ad hoc 

Group e apresentado até aqui tem todas as funcionalidades necessárias à simulação da 

componente de banda larga do sistema B3G com transmissão MIMO, todavia, uma vez 

que foi desenvolvido no contexto dos sistemas 3G (portadora a 2 GHz com LB=5 MHz) é 

necessário ajustar os parâmetros de configuração do modelo para a banda dos 5 GHz e 

LB=100 MHz. O trabalho de adaptação dos parâmetros do modelo foi desenvolvido pela 

France Telecom R&D, no âmbito do projecto IST 4MORE. Parâmetros como AS e DS 

foram ajustados com base em campanhas de medidas. Esse trabalho de adaptação é 

detalhado em [Siau04]. 

 

O cenário escolhido para teste dos algoritmos de estimação do canal MIMO é designado 

por “3GPP Urban Macro”. Trata-se dum cenário para aplicações macro-celulares com 

distância entre EB na ordem dos 3 km e ambiente urbano. Os principais parâmetros deste 

canal estão apresentados na Tabela 2-5. 

 

Tabela 2-5 Canal 3GPP Urban Macro. 

DS 0,25 us 

Número de sub-raios por componente 

multi-percurso (Z) 

20 

Velocidade da EM 70 km/h 

AS na EM 21º 

AS na EB 68º 

Espaçamento entre elementos na EB 10λ 

Espaçamento entre elementos na EM 1λ 

 

A Figura 2-9 ilustra resultados obtidos para o canal 3GPP Urban Macro com o simulador 

de canal MIMO desenvolvido no âmbito do projecto IST 4MORE. É representado o 

espalhamento angular no plano azimutal e o respectivo factor de correlação espacial em 
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função da separação entre antenas, para a EB e para a EM. A EB como tem, em geral, 

poucos reflectores à sua volta apresenta um menor espalhamento angular do que a EM, que 

normalmente está rodeada por reflectores próximos. Esse efeito reflecte-se na correlação 

espacial: o decaimento da correlação espacial com a separação entre antenas é mais 

acentuado na EM do que na EB. No entanto, em ambos os casos para um espaçamento 

entre antenas de 10λ, o factor de correlação reduz-se a aproximadamente 0,1.  

 

 

EB: espaçamento entre antenas em 

EM: espaçamento entre antenas em 

EM

EB

E

B

 
Figura 2-9 Espalhamento angular e correlação espacial para a EB e a EM. Simulação 

obtida com o modelo de canal MIMO 3GPP Urban Macro.
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CAPÍTULO 3  

Estimação de canal para UMTS TDD 

Este capítulo começa por introduzir a camada física do sistema UMTS. É apresentada a 

técnica de acesso múltiplo DS-CDMA e as especificações gerais do UTRA TDD. 

Apresenta-se o problema da estimação de canal baseada em sequências de treino, dando 

ênfase às sequências Midamble usadas no UMTS TDD. É apresentado o estimador de 

canal standard proposto pelo 3GPP para estimar a resposta impulsiva do canal no UMTS 

TDD. Deduzem-se expressões analíticas para o limite inferior de Crámer-Rao que 

corresponde ao desempenho do estimador óptimo possível de realizar com as 

especificações do sistema UMTS TDD. Comparam-se os limites de Crámer-Rao com o 

desempenho do estimador standard 3GPP e avalia-se a possibilidade de introduzir 

melhorias ao nível da resolução temporal. Desenvolve-se um algoritmo que faz a 

estimação sucessiva das componentes multi-percurso por forma a melhorar a resolução 

temporal do estimador standard. A esse algoritmo associa-se uma técnica de threshold com 

o objectivo de eliminar “falsas” estimativas que podem resultar do ruído e interferência. 

Também é proposta uma técnica simples para estimar a relação SINR (relação sinal / ruído 

+ interferência) no receptor UMTS TDD. Desenvolve-se um estimador das direcções de 

chegada com que os raios atingem a EB, baseado no critério de máxima verosimilhança e 

deduz-se o limite de Crámer-Rao para a estimativa da direcção de chegada. Finalmente, 

apresenta-se uma estrutura que faz um pré- processamento espacial antes da estimativa da 

resposta impulsiva do canal rádio multi-percurso. Parte do trabalho desenvolvido neste 

capítulo resultou da participação do autor no projecto europeu IST ASILUM [ASI99]. 

3.1 A camada física do UMTS 

Nesta secção faz-se uma revisão da técnica de acesso DS-CDMA. A importância desta 

técnica no contexto deste trabalho resulta do facto de ser a técnica usada pelo standard 

UMTS. Depois são apresentados aspectos gerais da camada física do UMTS TDD, dando 



Estimação do canal rádio móvel para sistemas celulares 3G e B3G 

48 

ênfase à estrutura da trama de dados e aos parâmetros relacionados com a transmissão 

rádio. 

3.1.1 Técnica de acesso DS-CDMA 

As técnicas de acesso múltiplo mais divulgadas são aquelas assentes na divisão de uma 

porção disponível de tempo (TDMA-Time Division Multiple Access), de espectro de 

frequências (FDMA-Frequency Division Multiple Access) ou de espaço (SDMA-Space 

Division Multiple Access). Na técnica CDMA ( Code Division Multiple Access), a partilha 

do meio de comunicação pelos diferentes utilizadores/serviços baseia-se na divisão através 

de diferentes códigos. Estes códigos são sequências usualmente binárias, com propriedades 

específicas, e são utilizados sobre os sinais a transmitir tornando cada sinal indissociável 

do código que o modelou. Para que seja possível compreender a técnica CDMA é essencial 

conhecer o conceito de espalhamento de espectro (SS, Spread Spectrum). Existem várias 

formas de efectuar espalhamento de espectro. As duas técnicas que até à data tiveram 

maior aplicação em aplicações civis são: espalhamento por sequência directa (DS-SS: 

Direct Sequence – Spread Spectrum), e espalhamento por saltos na frequência (FH-SS: 

Frequency Hopping – Spread Spectrum) [Glic97]. Uma vez que a técnica adoptada pelo 

UMTS foi o DS-SS vai em seguida descrever-se sucintamente o seu princípio de 

funcionamento. A Figura 3-1 mostra o diagrama de blocos básico do emissor e do receptor 

de um sistema DS-SS. 

 

  

C(t)

d(t) Modulador

spreading
x(t)

 
(a) 

  

)(ˆ td

 
(b) 

Figura 3-1 (a) Emissor DS-SS. (b) Receptor DS-SS. 
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Neste sistema, o sinal de informação d(t) é primeiro multiplicado por um código de 

espalhamento C(t) e o sinal resultante x(t)=d(t)C(t) é utilizado para modular uma portadora 

de rádio frequência. O código de espalhamento é uma sequência binária pseudo-aleatória 

de comprimento SF e é composto por chips (grandeza elementar da sequência de 

espalhamento) de duração Tc. Tipicamente a duração de Tc é bastante inferior à duração Ts 

de um símbolo de informação. Define-se chip rate do sistema SS como sendo 1/Tc. 

 

A operação de espalhamento diminui a DEP do sinal original d(t), espalhando a potência 

total deste sobre uma maior largura de banda. Assumindo uma sequência de informação 

consistindo em variáveis binárias de média nula, independentes e identicamente 

distribuídas, formatações de impulso rectangulares e que as estatísticas do código de 

espalhamento são bem modeladas por uma sequência puramente aleatória, então as 

expressões para as respectivas DEP são dadas por, 
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Facilmente se verifica a relação, 

 

( ) 







=

ss T

Tc
fD

T

Tc
fX  ( 3-2 ) 

 

que indica uma expansão do espectro de d(t) um factor de espalhamento igual a SF=Ts/Tc. 

Simultaneamente verifica-se uma redução da Densidade Espectral de Potência (DEP) por 

esse mesmo factor (admitindo que os símbolos do código têm amplitude unitária). Essa 

expansão de banda é também referida na literatura como ganho de processamento. O rácio 

entre a largura de banda do sinal espalhado (LB) e a largura de banda do sinal original (B) é 

igual ao factor de espalhamento: SF=LB/B. 

 

A Figura 3-2 representa as DEP do sinal original e do sinal espalhado para o caso 

particular em que SF=16. Quanto maior for o factor de espalhamento, menor será a 

densidade de potência necessária para transmitir o sinal espalhado, i.e., se SF for 

suficientemente grande, o sinal SS poderá ser transmitido com uma DEP semelhante, ou 

mesmo inferior, à do ruído, podendo assim ser encarado como tal por sistemas ou 

receptores terceiros que não utilizem o código de espalhamento apropriado, 

proporcionando desta forma alguma privacidade na comunicação. 
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Figura 3-2 DEP do sinal original, d(t), e do sinal espalhado x(t) para SF=16. Operação de 

filtragem na recepção. 

 

Além disso, atribuindo diferentes códigos a utilizadores distintos num sistema DS-SS, se 

todos os códigos se assemelharem a sequências aleatórias independentes, o receptor de um 

utilizador encara os restantes sinais como ruído. A operação de despreading comprime o 

espectro do sinal desejado, mantendo as características de banda larga da interferência 

causada pelos outros utilizadores, pelo que após uma filtragem de banda estreita para 

recuperar o sinal original, apenas uma pequena fracção (da ordem de 1/SF) da potência dos 

outros sinais vai constituir interferência, pelo que pode-se transmitir simultaneamente 

sinais “espalhados” na mesma banda de frequência. Assim, como é o código que determina 

o acesso ao meio de transmissão a técnica DS-SS também se designa DS-CDMA (Direct 

Sequence CDMA). 

 

É necessário que no receptor destinatário da informação transmitida haja sincronismo entre 

o sinal SS recebido e o código de espalhamento conhecido gerado localmente para que a 

operação de despreading se processe convenientemente e seja possível reproduzir o sinal 

original de informação. É nesta etapa que se torna importante a existência de um pico 

pronunciado na função de autocorrelação do código utilizado, possibilitando assim extrair 

o sincronismo necessário através duma operação de correlação do sinal recebido com uma 

réplica do código de espalhamento gerado localmente. 

 

Antes de mais, qualquer código de espalhamento deve ter características similares às de 

uma sequência puramente aleatória, sendo no entanto determinístico e finito para que possa 

ser gerado periodicamente no emissor e seja facilmente reproduzido localmente no 

receptor. Em termos do sincronismo necessário para a operação de despreading, quanto 
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mais pronunciado for o pico resultante da função de autocorrelação de qualquer código 

mais fácil será o processo de sincronização com o mesmo. Relativamente à eventual 

interferência que os sinais de diversos utilizadores possam provocar sobre o sinal de um 

determinado utilizador, quanto menor for a correlação cruzada entre os códigos associados 

a diferentes utilizadores menor será a interferência entre os seus sinais, sendo esta nula 

caso os códigos sejam ortogonais [Sar80]. No entanto, essa ortogonalidade estará sempre 

comprometida devido à eventual propagação multipercurso no canal de transmissão 

[Pic91]. Ainda, para garantir que o nível de interferência é idêntico entre todos os 

equipamentos emissores, o valor máximo da correlação cruzada entre pares dos diversos 

códigos existentes deverá ser semelhante, de tal forma que estes sejam indiferenciáveis em 

termos do nível de interferência que provocam. Em sistemas DS-CDMA síncronos, onde 

existe coordenação temporal entre os equipamentos emissores, uma das famílias de 

códigos mais conhecida é a Walsh-Hadamard. Nesse conjunto de códigos cada par é 

ortogonal entre si, desde que sincronizados. Por outro lado, as suas propriedades de 

autocorrelação não são as ideais devido a alguns códigos apresentarem poucas transições 

entre níveis lógicos. Assim, este tipo de códigos deverá ser utilizado em conjunto com 

códigos que facilitem o sincronismo, designando-se esta combinação de códigos produto, 

em que são usados códigos resultantes da multiplicação de códigos de famílias diferentes. 

Como veremos os códigos Walsh-Hadamard foram os adoptados pelo UMTS, combinados 

com uma operação de scrambling. 

 

A interferência de acesso múltiplo (MAI) que ocorre em sistemas multi-utilizador é a 

principal responsável pela limitação da capacidade dos sistemas DS-CDMA, provocando a 

rápida diminuição do seu desempenho à medida que o número de utilizadores activos 

aumenta [Glic97]. Nesse contexto, um aspecto da maior importância a ter em atenção nos 

sistemas DS-CDMA é o de que é possível o sinal dum utilizador ocultar todo sinal 

proveniente de todos os outros utilizadores, caso o seu nível de potência seja demasiado 

elevado. Isso poderá acontecer quando esse utilizador se encontrar demasiado próximo do 

receptor. Este inconveniente é conhecido na literatura como efeito perto-longe (near-far 

effect). De forma a que no receptor os sinais dos vários utilizadores tenham sempre níveis 

semelhantes, é fundamental dotar o sistema de um controlo de potência muito preciso. 

3.1.2 Aspectos gerais do UTRA TDD 

Os parâmetros gerais da camada física do UMTS TDD, também designada UTRA (UMTS 

Terrestrial Radio Access), encontram-se tabelados na Tabela 3-1. A transmissão no UTRA 

TDD é uma combinação das técnicas de acesso múltiplo por divisão no tempo (TDMA) e 

por divisão no código (DS-CDMA). A operação de espalhamento é feita ao ritmo (chip 
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rate) de 3,84 Mchip/s. Os chips são formatados com um filtro coseno elevado de 

decaimento 0,22; donde resulta uma largura de banda aproximada após modulação de 5 

MHz. A técnica de modulação é QPSK, assim, cada símbolo transporta informação relativa 

a dois chips.  

 

Uma trama TDD tem a duração de 10 ms e está dividida em 15 time slots, cada um com 

duração de 2560 tempos de chip (Tc), ou seja, 667 us. Cada time slot pode ter associado até 

16 códigos de espalhamento diferentes. Os códigos de espalhamento (channelisation 

codes) são reais e têm um comprimento igual ao valor do factor de espalhamento (SF). O 

factor de espalhamento pode assumir os valores: SF∈ {1,2,4,8,16}. Neste contexto  um 

recurso rádio corresponde à atribuição de um código de espalhamento num determinado 

time slot duma portadora UMTS TDD. 

 

Tabela 3-1 Parâmetros básicos da camada física do UMTS TDD. 

Multiplexagem TDD 

Técnica de acesso múltiplo DS-CDMA 

Chip rate 3,84 Mchip/s 

Formatação de impulso Filtro coseno elevado com factor 0,22 

Largura de banda  5 MHz 

Modulação QPSK 

Duração da trama 10 ms 

Nº time slots por trama 15 

Factor de espalhamento 1,2,4,8,16 

 

A Figura 3-3 mostra a estrutura duma trama UMTS TDD. Cada time slot pode ser usado 

para transmissão no sentido do uplink (�) ou do downlink (�). 

 

 

667µs 

máximo 16 

frequência 

5 MHz 

tempo 0 ms 
0 

código 

10 ms 
 

Figura 3-3 Estrutura duma trama UMTS-TDD [GTS01]. 
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É sabido que as aplicações Internet contribuem para um tráfego assimétrico com 

predomínio do sentido descendente. O modo UMTS TDD é bastante flexível e pode 

adaptar-se a diferentes distribuições de tráfego usando diferentes tipos de configurações. 

Por questões de sinalização, em qualquer configuração tem de se atribuir pelo menos um 

time slot para uplink e outro para downlink, ou seja, a máxima assimetria possível para 

qualquer serviço é 1:14. Na Figura 3-4 pode ver-se alguns exemplos de configurações 

possíveis para a trama UMTS TDD. 

 

Cada time slot da estrutura da trama é dividido em dois campos de dados, uma sequência 

de treino (Midamble) e um período de guarda como mostram as Figura 3-5 e Figura 3-6.  

 

O campo de Midamble transporta uma sequência de treino, também designada sequência 

piloto, para estimação do canal rádio. O período de guarda (PG) é necessário para 

possibilitar algum alargamento temporal do sinal devido ao efeito de propagação 

multipercurso do canal e permitir o ligar/desligar dos amplificadores de potência. O UTRA 

TDD definiu dois tipos de burst: o burst tipo 1 com comprimento do Midamble igual a 512 

chips e o burst tipo 2 com comprimento do Midamble igual a 256 chips. Note-se que os 

dois tipos de formato de burst não podem ser usados no mesmo time slot. Os dois tipo de 

burst estão representados na Figura 3-5 e Figura 3-6.  

 

 

 

 
Figura 3-4 Exemplos de algumas configurações possíveis para a trama TDD [GTS01]. 
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Figura 3-5 burst tipo 1 

 

 
Figura 3-6 burst tipo 2 

 

Os campos de dados contêm os bits de dados provenientes dos canais de transporte. Ambos 

os tipos de burst possibilitam a transmissão dentro do campo de dados de TFCI (Transport 

Format Combination Indicator) que indicam a formatação dos dados (codificação, 

interleaving, multiplexagem) associada ao serviço, e de TPC (Transmit Power Control) 

que possibilita a implementação de esquemas de controlo automático de potência. Estes 

bits sofrem o espalhamento normal a que é sujeito o campo de dados. 

 

Os códigos de espalhamento são sequências ortogonais de comprimento igual a SF. O 

número de símbolos QPSK transmitido em cada campo de dados do burst é dado por, 

 





=
2/1104

1/976

tipoburstSF
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Ns  ( 3-3 ) 

 

Como já foi mencionado na Secção 3.1.1, o standard UMTS usa códigos Walsh-Hadamard 

no acesso múltiplo DS-CDMA. Esses códigos são ortogonais dois a dois e podem ser 

gerados por recursividade a partir da matriz de Hadamard da seguinte forma: 
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H 2  ( 3-4 ) 

 

onde os componentes de NH são os simétricos de HN. Por exemplo, se pretender 4 códigos 

ortogonais, SF=4, N=2, deve-se gerar a matriz de Hadamard de ordem 4, 

 



CAPÍTULO 3.Estimador de canal para UMTS TDD 

55 



















−−
−−
−−

=

1111

1111

1111

1111

4H  ( 3-5 ) 

 

pelo que os quatro códigos são, 
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Uma das propriedades do UTRA é permitir atribuir ao mesmo utilizador/serviço mais do 

que um código de espalhamento por forma a atingir um determinado débito binário. Essa 

propriedade designa-se transmissão multi-código (multicode transmission). 

 

A Figura 3-7 ilustra o diagrama de blocos base dum transmissor UMTS TDD no caso de 

um único utilizador. A sequência de bits do utilizador k é espalhada no bloco de spreading. 

A sequência resultante é multiplicada chip a chip por um código de scrambling de valores 

complexos e com comprimento fixo igual a 16. O código de scrambling é o mesmo para 

todos os utilizadores dentro da célula, identifica a célula e permite reduzir a interferência 

inter-celular e a reutilização dos códigos de espalhamento entre células. Após a operação 

de spreading e de scrambling o campo Midamble é inserido entre os dois campos de dados. 

O burst resultante é então separado na componente real (Re) e Imaginária (Im) para se 

proceder à modulação QPSK. Cada componente é formatada com o filtro raiz de coseno 

elevado p(t). Após a conversão para a frequência da portadora fc, o sinal é amplificado e 

transmitido pela antena. 

 

 

Re

Im

( )tfcπ2cos

( )tf cπ− 2sin  
Figura 3-7 Diagrama de blocos base dum transmissor UMTS TDD. 
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Em termos de equivalente banda base do sinal transmitido pode escrever-se, 
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Onde Pk representa a potência transmitida pelo utilizador k, dk,i ∈ {1,j,-1,-j} o símbolo de 

dados QPSK transmitido e { })1(,),0( −= LmMAMAMA kkk K  o código Midamble de 

comprimento Lm∈ {256, 512} associado ao utilizador k. Ns é o número de símbolos QPSK 

transmitido em cada campo de dados segundo ( 3-3 ). Em cada campo de dados ck(t) é 

dado por,  
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onde Ck,n ∈ {1,-1} é o elemento n do código de espalhamento número k e Sn ∈ {1,j,-1,-j} é 

o elemento n do código de scrambling associado à célula. 

 

O standard UMTS define canais lógicos de transporte e canais físicos. Existem canais de 

transporte dedicados que servem para transporte de tráfego de informação ou controlo 

entre a rede UTRA e um determinado terminal móvel. Existem também canais de 

transporte comuns que são partilhados por vários utilizadores como por exemplo o 

Broadcast Channel (BCH), o Forward Access Channel (FACH) e o Random Access 

Channel (RACH). Os canais lógicos de transporte são mapeados em canais físicos, como 

por exemplo, o DPCH (Dedicated Physical Channel), o CCPCH (Common Control 

Physical Channel) e o PRACH (Physical Random Control Channel). Os canais físicos são 

estruturados em tramas de duração 10 ms, como explicado anteriormente. 

 

Na Figura 3-8 pode ver-se, a título de exemplo, o mapeamento dum bloco de 246 bits dum 

canal de transporte num canal físico dedicado DPCH [GPT01]. Ao bloco de dados inicial é 

adicionado um conjunto de 16 bits de Cyclic Redundancy Check (CRC) mais 8 “tail bits”. 

Segue-se uma codificação de canal contra erros usando um codificador convulsional de 

factor ½, o que duplica o comprimento para 540 bits. Após uma primeira operação de 

interleaving é feita uma segmentação em dois blocos de 270 bits. Em seguida é feita uma 

operação de ajustamento do comprimento para blocos de 244 bits usando uma técnica de 

rate matching. Depois de um segundo interleaving os blocos de bits são espalhados com 
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SF igual a 16 e inseridos nos campos de dados. Após a inserção do campo Midamble, neste 

caso com Lm=512 chips os burts estão completamente preenchidos e prontos para serem 

transmitidos através dum DPDCH. 

 

 

 

 
Figura 3-8 Mapeamento dum canal de transporte num canal físico. 

3.2 Estimação baseada em sequências de treino 

Por forma a facilitar a estimação de canal uma técnica relativamente simples e amplamente 

divulgada consiste em transmitir juntamente com os dados uma sequência de treino 

previamente conhecida no receptor. Essa técnica baseia-se na correlação da sequência de 

treino recebida, após passar pelo canal, com uma versão sincronizada da mesma sequência 

de treino gerada no receptor. A sequência de treino pode ser inserida no início do burst 

(“Preamble”) ou no meio do burst (“Midamble”) como no caso do UMTS TDD. Esta 
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técnica pressupõe que o canal rádio se mantenha aproximadamente estacionário durante o 

período de duração da sequência de treino. Por outro lado, a transmissão da sequência de 

treino introduz uma carga extra de sinalização que diminui a taxa útil de transmissão do 

sistema, ou seja, a eficiência espectral do sistema. 

 

Em seguida vai apresentar-se o problema da estimação de canal de um utilizador k, quando 

o sinal que chega ao receptor é afectado pela interferência proveniente de outro utilizador j 

e por ruído. Consideremos que os dois utilizadores usam sequências de treino diferentes    

{ak} e {aj}. As sequências têm comprimento finito igual a Lm com E[{ak}
2]=1 e 

E[{ak}
2]=1. Na Figura 3-9 pode ver-se o diagrama de blocos do sistema. As sequências 

transmitidas atravessam canais rádio diferentes com resposta impulsiva hk(t) e hj(t). No 

receptor os dois sinais são somados e é adicionado ruído AWGN de média nula. O sinal 

resultante y(t) é sujeito a uma operação de correlação com a sequência {ak}
* gerada 

localmente donde resulta w(t). 

 

Considerando que a resposta impulsiva dos canais é composta por L coeficientes 

complexos α, então, o sinal recebido é dado por, 
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O sinal recebido y(t) tem três parcelas: a primeira contem a resposta impulsiva do canal 

que se pretende estimar, a segunda parcela é interferência de acesso múltiplo e a terceira o 

ruído. Se considerarmos que a soma das parcelas interferência mais ruído pode modelar-se 

por uma distribuição Gaussiana de média nula e variância σn2, então a SINR à entrada do 

correlador é dada por, 
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Figura 3-9 Estimação de canal por correlação com sequência de treino. 
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O algoritmo de estimação baseia-se na correlação de y(t) pelo conjugado da sequência de 

treino transmitida pelo canal cuja resposta impulsiva se pretende estimar. Na saída do 

correlador vem, 
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Usando ( 3-9 ) em ( 3-11 ), resulta, 
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Em seguida vão apresentar-se os requisitos que as sequências de treino {ak} e {aj} devem 

verificar por forma a ser possível extrair de w(t) a resposta impulsiva hk(t) conhecendo 

apenas {ak}. 

 

A primeira condição é que a função de autocorrelação das sequências de treino possa ser 

aproximada por, 
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A segunda condição é as duas sequências serem aproximadamente independentes, ou seja, 

a correlação cruzada entre elas é aproximadamente nula, isto é, 
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Finalmente assume-se que a sequência {ak} e o ruído n(t) são não correlacionados. Se as 

sequências de treino verificarem as condições anteriores a equação ( 3-12 ) simplifica-se 

em, 
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e a estimativa da resposta impulsiva do canal pode ser facilmente obtida, 
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Esta estimativa vem afectada por ruído e interferência. As amostras de ruído mais 

interferência após o processo de correlação têm média nula e variância dada por, 
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Com base em ( 3-15 ), ( 3-17 ) e ( 3-10 ) é fácil constatar que a relação SINR0 observada à 

saída do correlador resulta do produto da SINRi na entrada pelo comprimento da sequência 

de treino, 
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Ou seja, o correlador introduz um ganho de processamento na SINR igual ao comprimento 

da sequência de treino Lm. Assim, quanto maior for o comprimento da sequência de treino, 

menor é o impacto do ruído e da interferência na estimativa )(ˆ thk . No entanto, sequências 

de treino muito compridas levam a uma redução da taxa útil de transmissão do sistema. 

Este resultado conduz a um compromisso entre a qualidade da estimativa de canal e a 

eficiência espectral.  

 

A formulação apresentada para dois utilizadores é generalizável para K utilizadores desde 

que se mantenha a propriedade de autocorrelação, definida na condição ( 3-13 ), e de 

correlação cruzada, definida na condição ( 3-14 ), para as K sequências de treino. Na 

próxima secção vai apresentar-se o modo como são construídas as sequências de treino do 

UMTS TDD (Midambles) por forma a verificar essas condições. 

3.2.1 Geração dos Midambles no UMTS TDD 

No sistema UMTS TDD as sequências de treino (Midambles) encontram-se situadas entre 

os dois campos de dados da estrutura do burst como se viu na Figura 3-5 para o burst tipo 

1 e na Figura 3-6 para o burst tipo 2. O burst tipo 1 tem um Midamble com comprimento 

Lm=512 e o burst tipo 2 tem um Midamble com Lm=256 chips.  
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O UTRA começa por definir as sequências básicas {mPL} com comprimento P=456 para o 

burst tipo 1 e comprimento P=192 para o burst tipo 2. Existem 128 sequências básicas 

{mPL} que estão tabeladas em [GPT01] usando uma representação hexadecimal. Na Tabela 

3-2 apresentam-se as primeiras três sequências básicas {mPL} para o caso do burst tipo 1. 

Na conversão para binário deve-se fazer corresponder o valor lógico “1” a 1 e o valor 

lógico “0” a -1. 

 

Tabela 3-2 Exemplo de sequências básicas mPL para o burst tipo 1. 

{mPL0} 8DF65B01E4650910A4BF89992E48F43860B07FE55FA0028E454EDCD1F0A09A6F029

668F55427253FB8A71E5EF2EF360E539C489584413C6DC4 

{mPL1} 4C63F9BC3FD7B655D5401653BE75E1018DC26D271AADA1CF13FD34838675950627

0F2F953E93A44468E0A76605EAE8526225903B1201077602 

{mPL2} 8522611FFCAEB55A5F07D966036C852E7B15B893B3ABA9672C327380283D168564B

8E1200F0E2205AF1BB23A58679899785CFA2A6C131CFDC4 

 

A cada célula UMTS TDD é atribuída uma sequência básica {mPL}, que é difundida pelo 

canal comum BCH (Broadcast Channel). 

 

A Tabela 3-3 apresenta as configurações de burst definidas na norma 3GPP [GPT01]. K é 

o número de canais possíveis de estimar simultaneamente em cada burst e LW é o 

comprimento da janela de estimação em tempos de chip. O comprimento da janela de 

estimação corresponde ao atraso máximo da resposta impulsiva que é possível estimar para 

cada configuração, ou seja, 57Tc=15,0 us para o burst tipo 1 e 64Tc=16,6 us para o burst 

tipo 2. O comprimento da janela de estimação deverá ser maior do que o atraso máximo do 

PDP do canal, τL, como representado na Figura 2-1. 

 

Tabela 3-3 Configurações dos bursts UMTS TDD. 

burst tipo 1 - uplink 

Lm=512; P=456 

K=8; LW=57 

Atraso máximo 15,0 us 

burst tipo 2 - downlink 

Lm=256; P=192 

K=3; LW =64 

Atraso máximo 16,6 us 

 

Cada sequência básica {mPL} tem comprimento P=LWK. Em seguida vai apresentar-se o 

modo como as sequências Midamble são construídas partindo da mesma sequência básica 

{mPL}. Começa-se por repetir a sequência básica {mPL} até esta atingir o comprimento 

total Lm+(K-1)LW. Em seguida, os K códigos Midamble obtêm-se através de 

deslocamentos sucessivos de comprimento LW, assim, o Midamble de cada utilizador é uma 

versão deslocada da sequência básica {mPL}. O diagrama da Figura 3-10 ilustra a forma 

como são geradas as três sequências Midamble para o exemplo do burst tipo 2. 
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P=LWK=64x3=192

Lm+(K-1)LW=384

Lm=256

LW=64

LW=64

Sequência básica {mPL}

Sequência básica {mPL}  repetida com período P

{ma1}

{ma2}

{ma3}
 

Figura 3-10 Construção dos Midambles. Exemplo para o burst tipo 2. 

 

 

Este processo de geração dos Midamble aplica-se também ao burst tipo 1, quando adaptado 

com os respectivos parâmetros da Tabela 3-3. 

 

Os Midambles obtidos com este processo, {mak} k=1,...,K, são sequências reais onde os 

elementos mak∈{1,-1}. O passo seguinte, é a conversão para as sequências complexas 

finais, {MAk} através da transformação seguinte, 

 

( ) KkLmnjnmajnMA k
n

k ,...,1 ;,...,1 ;1- com)()( ====  ( 3-19 ) 

 

assim, os elementos de {MAk}∈{1,j,-1,-j} são alternadamente reais e imaginários. 

 

Num cenário multi-utilizador, e assumindo sincronismo perfeito, o campo Midamble do 

sinal recebido é composto pela soma dos campos Midamble dos K utilizadores no mesmo 

time slot, filtrados pelos respectivos canais. O processo de geração dos Midambles permite 

a estimação conjunta desses K canais através de uma única operação de correlação cíclica 

entre o campo Midamble do sinal recebido e o conjugado da sequência básica {mPL}, 

conhecida previamente no receptor. O resultado da correlação cíclica é um vector W
~

 que 

contem K janelas de estimação sucessivas Wk de comprimento LW, isto é, W
~

=[W1,...,WK]. 
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Em cada janela resulta a estimativa da resposta impulsiva dum determinado 

canal/utilizador. Mais detalhes sobre a forma como opera este estimador serão dados na 

Secção 3.3. 

3.2.2 Nova configuração de Midambles 

Embora no UMTS TDD o número máximo de códigos de espalhamento em cada burst seja 

16, o número máximo de códigos Midamble está limitado a 8 (configuração burst tipo 1). 

No entanto, o UTRA prevê que cada utilizador possa ter associado um conjunto de 

diferentes códigos de espalhamento, naquilo que se designa de transmissão multi- código. 

Por outras palavras, a um conjunto de códigos de espalhamento do mesmo utilizador pode 

estar associado o mesmo código Midamble. 

 

O standard indica que o burst tipo 1 é um formato desenhado para transmissão em uplink, 

assim o Node B poderá estimar até 8 canais associados a utilizadores em localizações 

diferentes da célula e que partilham o mesmo burst. O burst tipo 2 é o mais adequado para 

a transmissão em downlink. No downlink e para um sistema SISO, todos os sinais 

transmitidos pelo Node B que atingem o terminal móvel estão sujeitos aos mesmo canal 

rádio. Deste modo é possível atribuir a mesma sequência Midamble a todos os utilizadores 

que partilhem o mesmo burst em downlink. O facto do standard possibilitar a estimação até 

3 canais no downlink é de modo a tornar possível a implementação futura de 

processamento espacial MIMO. Nesse caso o terminal móvel terá que estimar um canal 

diferente por cada antena de recepção. 

 

Com o objectivo de aumentar a eficiência espectral no uplink, neste trabalho vai analisar-se 

a possibilidade de usar o burst tipo 2 também no sentido do uplink propondo para isso uma 

nova configuração apresentada na Tabela 3-4.  

 

Tabela 3-4 Nova configuração para o burst tipo 2. 

burst tipo 2 - uplink 

Lm=256; P=192 

K=8; LW =24 

Atraso máximo 6,2 us 

 

Por forma a manter o número de canais a estimar K=8, teve que se diminuir o comprimento 

da janela de estimação para LW=24, mantendo P=LWK. O atraso máximo da resposta 

impulsiva do canal a estimar é agora de 6,2 us em vez dos 15,0 us permitidos com o burst 

tipo 1. Se tivermos em conta os modelos de canal propostos pelo ETSI para o UMTS TDD 

em [ETS98], ambiente interior e pedestre, o atraso máximo é inferior a 6,2 us. Assim 

considera-se viável explorar esta ideia como forma de aumentar a taxa útil de transmissão 
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no uplink. No entanto, uma vez que o comprimento do Midamble no burst tipo 2 é metade 

do usado no burst tipo 1, há uma degradação de 3 dB na SINR medida à saída do 

estimador, ver ( 3-18 ). Essa degradação reflecte-se na qualidade da estimativa de canal e 

deve ser compensada com algum processamento extra. A comparação entre o desempenho 

do estimador de canal para as várias configurações de burst será alvo de estudo em 

próximas secções. 

3.2.3 Propriedades das sequências Midamble 

Nesta secção analisa-se o modo como as sequências Midamble cumprem a condição 

relativa à autocorrelação, definida em ( 3-13 ) e a condição relativa à correlação cruzada, 

definida em ( 3-14 ). Recorde-se que são essas condições que permitem desenvolver um 

estimador simples baseado na correlação do sinal recebido por uma sequência de treino. 

 

A Figura 3-11 representa a função de autocorrelação média para os Midamble do burst tipo 

1 e do burst tipo 2 gerados com base em três sequências básicas {mPL}. Os “picos” 

secundários da função de autocorrelação, resultam dos Midambles terem comprimento 

finito. Devido ao maior comprimento da sequência de treino, o burst tipo 1 apresenta 

valores mais baixos de autocorrelação para amostras t≠0 do que o burst tipo 2. O maior 

“pico” para o burst tipo 1 tem potência de -27 dB relativamente ao máximo e o maior 

“pico” obtido para o burst tipo 2 tem potência de -23 dB. Pode então concluir-se que a 

condição ( 3-13 ), que impõe autocorrelação aproximadamente nula para t≠0, é verificada 

pelas sequências Midambles do UMTS TDD.  

 

Outra condição importante que os Midambles devem verificar num cenário multi- 

utilizador é que durante a janela de estimação dum canal k as sequências Midamble 

associadas aos K utilizadores devem ser não correlacionadas. Para testar essa condição 

calculou-se a correlação cruzada entre uma sequência Midamble particular e o somatório 

das restantes K-1 sequências Midambles geradas a partir da mesma sequência básica 

{mPL}. A Figura 3-12 e Figura 3-13 apresentam resultados da correlação cruzada para as 

duas configurações: burst tipo 1 (LW=57, K=8) e burst tipo 2 (LW =64, K=3). Acrescentou-

se ainda a função de autocorrelação, o que equivale ao caso de utilizador único, K=1. 

 

Estes resultados dão uma ideia da imunidade do estimador à presença de sinais 

interferentes. O nível de correlação cruzada conseguido com burst tipo 1 e K=8 é 

semelhante ao obtido com burst tipo 2 e K=3. Observaram-se “picos” de correlação 

cruzada à volta dos -18 dB. No processo de estimação de canal esses “picos” podem ser 

interpretados como componentes multipercurso, conduzindo a falsas estimativas. 
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Por exemplo, num canal com duas componentes multipercurso, se uma componente chegar 

ao receptor com potência 18 dB abaixo da componente mais forte, a componente mais 

fraca não se poderá distinguir dos picos provocados pela correlação cruzada entre 

Midambles. Pode argumentar-se que essa componente não tem grande significado prático e 

que as sequências Midambles obedecem em geral à condição de correlação cruzada 

definida em ( 3-14 ). 

 

Em conclusão, verificou-se que as sequências Midamble cumprem as condições 

necessárias à implementação de um estimador de canal simples baseado na operação de 

correlação. Isto deve-se ao comprimento relativamente elevado das sequências Midamble 

do UMTS TDD, Lm=512 e 256, e com as quais se gastam 20% e 10% do tempo de 

transmissão, para o burst tipo 1 e burst tipo 2, respectivamente. 

 

 

 

 

dB

 
Figura 3-11 Comparação da autocorrelação para o burst tipo 1 e burst tipo 2. 

 

 

 

 

 



Estimação do canal rádio móvel para sistemas celulares 3G e B3G 

66 

 

 
Figura 3-12 Correlação cruzada numa janela de estimação, burst tipo 1. 

 

 
Figura 3-13 Correlação cruzada numa janela de estimação, burst tipo 2. 
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3.3 Estimador standard da resposta impulsiva para 
o UMTS TDD 

Na Figura 3-14 representa-se o diagrama de blocos do estimador da resposta impulsiva definido 

pelo 3GPP para o UMTS TDD. Considera-se um cenário multi-utilizador onde K terminais 

móveis partilham o mesmo burst no sentido do uplink. 

 

A representação banda base do sinal transmitido pelo utilizador k, xk(t), foi apresentada em           

( 3-7 ). O sinal recebido pelo Node B, é a sobreposição das múltiplas réplicas dos K sinais 

transmitidos. O canal rádio multipercurso para cada utilizador é modelado por uma linha de 

atrasos com L baixadas, como representado em ( 2-1 ). Assim, o sinal total recebido à entrada da 

antena, depois de adicionado ruído, é dado por, 
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O ruído aditivo n(t) é considerado branco Gaussiano de média nula e com densidade espectral de 

potência igual a σn
2.  

 

A estimativa do canal faz-se com base no campo Midamble do sinal recebido y(t), daí que 

a primeira operação do estimador é a extracção do campo Midamble da totalidade do burst 

recebido. Neste trabalho considera-se a existência de sincronismo perfeito entre os sinais 

que chegam ao Node B. Em seguida faz-se uma operação de correlação cíclica do campo 

Midamble de y(t) com o conjugado da sequência básica {mPL}, conhecida e gerada 

localmente. Antes da operação de correlação as amostras de {mPL}
* são formatadas com o 

filtro raiz de coseno elevado p(t). Como esse filtro também é usado no lado da transmissão 

o estimador de canal funciona como um filtro adaptado.  

 

O resultado da correlação é o vector W
~

 que contem K janelas de estimação sucessivas, 

Wk, uma para cada canal/utilizador.. A Figura 3-15 ilustra a forma como as K janelas de 

estimação aparecem à saída do correlador no caso da configuração para uplink burst tipo 1da 

Tabela 3-3. Como vimos, com burst tipo 1 é possível estimar 8 canais que tenham um atraso 

máximo do PDP igual a 57Tc.  

 

Após o processo de correlação, o bloco de desmultiplexagem (DMUX) da Figura 3-14 

divide o vector W
~

nas K janelas de estimação. Em seguida, para o utilizador desejado k, 

calcula-se o valor absoluto de Wk. e faz-se uma pesquisa dos L maiores máximos locais 
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(“picos”). A posição temporal na janela de estimação, amplitude e fase desses “picos” 

correspondem à estimativa da resposta impulsiva complexa kĥ .  
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Figura 3-14 Estimador por correlação cíclica para o UMTS TDD. 

 W
~

 
Figura 3-15 Sinal à saída do correlador contendo K=8 janelas de estimação de 

comprimento 57Tc. 

 

Vai agora detalhar-se o caso em que existe um único utilizador k. O sinal à entrada do correlador 

é dado por, 
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Após correlação com {mPL}
*, a janela de estimação resulta em, 
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onde g(t) é a função de autocorrelação do impulso elementar p(t). No Anexo B mostra-se 

que a função de autocorrelação duma sequência de chips independentes e identicamente 

distribuídos, formatados com o impulso elementar raiz de coseno elevado tem a forma do 

impulso elementar coseno elevado. Γ é a função de autocorrelação do código Midamble 

que como vimos pode ser aproximada por, 
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donde normalizando por Lm, resulta, 
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O ruído à saída n0 vem filtrado pela operação de correlação que transforma o ruído branco 

em ruído de banda limitada. A título de exemplo, pode ver-se na Figura 3-16 uma janela de 

estimação típica, módulo e fase, obtida com o este estimador.  
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Figura 3-16 Módulo e fase da janela de estimação obtida para a configuração: burst tipo 1, 

janela de estimação com LW=57Tc, canal multi-percurso com L=2. 
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Observe-se que a janela de estimação (Figura 3-16) vem formatada pelo filtro coseno 

elevado g(t). No processo de simulação usa-se um número de amostras por chip igual a 4. 

Neste exemplo, após o processo de pesquisa dos “picos” em |Wk|, assumindo L=2, a 

estimativa do canal é dada por, 

 

)
4

23(5,0)(9,0)(ˆ 9,17,0 Tc
eeh jj −τδ+τδ=τ −−  ( 3-25 ) 

 

Em termos de complexidade computacional, o estimador de canal pode ver a sua 

complexidade bastante reduzida se for implementado com base em operações de FFT e 

IFFT. Sabe-se que a correlação entre duas sequências x(n) e y(n) equivale à convolução de 

x(n) com y(-n). Assim, no domínio da frequência, a correlação traduz-se numa 

multiplicação dos dois espectros: FFT[x(n)] por FFT[y(-n)]. Implementando este conceito 

no estimador 3GPP a complexidade computacional pode ser aproximada por duas vezes a 

complexidade da operação FFT, isto porque tanto a FFT como a IFFT apresentam a mesma 

complexidade computacional. Essa implementação eficiente do estimador 3GPP é 

apresentada na Figura 3-17. Se o comprimento de uma sequência Lm for uma potência de 

2, então o calculo da FFT/IFFT pode fazer-se aplicando o algoritmo radix-2 com uma 

complexidade de 4Lmlog2(Lm) instruções (multiplicações e acumulações) [Opp89]. Como 

o estimador necessita de executar uma FFT e uma IFFT em cada 667 us (considerando 

uma estimativa por burst), a complexidade resulta em 2x1500x4Lmlog2(Lm) milhões de 

instruções por segundo (MIPS). A Tabela 3-5 apresenta a complexidade computacional do 

estimador de canal 3GPP calculada para os dois tipos de burst UMTS TDD. 

 

 

)(1̂ th

)(ˆ thK

W
~

 
Figura 3-17 Implementação eficiente do estimador 3GPP recorrendo à FFT e IFFT. 
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Tabela 3-5 Complexidade computacional do estimador 3GPP. 

burst Lm Nº de instruções 

por FFT 

MIPS 

tipo 1 512 18432 55,3 

tipo 2 256 8192 24,6 

 

3.3.1 Limite inferior de Crámer-Rao 

Nesta secção vai calcular-se o limite inferior de Crámer-Rao (CRB- Crámer-Rao Bound) 

que corresponde ao desempenho do estimador óptimo possível de realizar com as 

especificações do sistema UMTS TDD. A importância do limite de Crámer-Rao num 

problema de estimação é dar a conhecer o limite teórico do erro de estimativa. Para uma 

determinada informação disponível, esse limite corresponde ao erro mínimo que é possível 

obter com qualquer estimador realizável. Comparando o desempenho de um algoritmo de 

estimação com o limite de Crámer-Rao, sabe-se o quão longe este está do estimador 

óptimo. 

 

O limite de Crámer-Rao determina o valor mínimo para o erro quadrático médio de cada 

parâmetro a estimar. Seja u um vector cujos elementos são os parâmetros a estimar ui com 

i=1,...,U. Considere-se que a técnica de estimação baseia-se num conjunto de observações 

“ruídosas” do vector r, assim, os elementos do vector estimativa u são necessariamente 

afectados por algum erro. Demonstra-se que no caso duma estimativa cêntrica, ver Anexo 

C, o erro quadrático médio é sempre superior ao limite de Cramér-Rao,  

 

( )[ ] iii CRBuruE ≥− 2)(ˆ
 ( 3-26 ) 

 

ou seja, o desvio padrão do erro de estimativa do parâmetro ui será sempre superior ao 

limite de Crámer-Rao, 

 

ii CRB≥σ  ( 3-27 ) 

 

Tratamentos exaustivos podem ser encontrado em livros sobre teoria da estimação, como 

por exemplo [Tre01]. A formulação do limite de Crámer-Rao faz-se calculando o gradiente 

da função probabilidade condicionada, )|(ln urP , relativamente ao vector dos parâmetros 

desconhecidos u, donde resulta, 
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iiii JuruE ≥






 − 2))(ˆ(  ( 3-28 ) 

 

Jii
 é o elemento (i,i) da matriz quadrada J -1 de dimensão UxU. A matriz J designa-se na 

teoria da estimação por matriz de informação de Fisher e é dada por, 
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Vai agora calcular-se o CRB para o problema específico da estimação da resposta 

impulsiva do canal rádio. Começa-se pelo caso mais simples em que o canal rádio é 

constituído por uma única componente real α atrasada de τ, isto é, o vector dos parâmetros 

a estimar é u=[α τ]. Considera-se um intervalo de amostragem de Tc/4. A estimação 

conjunta dos elementos de u baseia-se em M observações “ruídosas” que constituem o 

vector observação r, dado por, 
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No problema de estimação da resposta impulsiva, o vector observação r coincide com as 

amostras da janela de estimação Wk, observada à saída do bloco DMUX da Figura 3-14 e 

dada por ( 3-24 ). g é a função de autocorrelação do impulso elementar p, calculada no 

Anexo B. 

 

O ruído n0 resulta da filtragem do ruído branco existente na entrada do correlador, com 

densidade espectral de potência igual a σn2, por um filtro com a função transferência do 

impulso elementar, P(f), donde a densidade espectral de potência de n0 é σn2|P(f)|2. O ruído 

n0 é do tipo “ruído colorido” e possui uma função de autocorrelação diferente da função 

delta de Dirac, donde as amostras sucessivas não se podem considerar estatisticamente 

independentes, o que dificulta a formulação analítica da probabilidade condicionada P(r|u) 

necessária ao cálculo do CRB. Uma forma de simplificar o problema é passar o sinal 

observado, r, por um filtro branqueador de ruído com função transferência, 

 

2
)(

1
)(

fP
fH =  ( 3-31 ) 

 

Assim, o sinal à saída do filtro H(f), r~ , é dado por, 
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Agora o ruído n~  é Gaussiano branco com densidade espectral de ruído igual a σn2 .Uma 

vez que o filtro branqueador H(f) é reversível, no sentido em que não se perde informação 

de um lado para o outro do filtro, o CRB é o mesmo antes e depois do processo de 

filtragem.  

 

Considerando as M observações como sendo estatisticamente independentes, a função 

densidade de probabilidade conjunta é dada por, 
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O produto das M funções densidade de probabilidade independentes pode escrever-se na 

forma seguinte, 
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então a função logarítmica de verosimilhança resulta em, 
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onde C é uma constante real. Neste caso a matriz J tem dimensão 2x2 e os seus elementos 

são dados por, 

 

( ) ( )

( ) ( )









τ∂
Λ∂−=









τδα∂
Λ∂−=










τ∂α∂
Λ∂−=









α∂
Λ∂−=

2

2

22

2

21

2

122

2

11

~ln~ln

~ln~ln

rr

rr

EJEJ

EJEJ
 ( 3-36 ) 

 

Os elementos da matriz J são fáceis de calcular analiticamente. Passando para o domínio 

contínuo é possível escrever, 
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As expressões dos limites de Crámer-Rao dos parâmetros a estimar, CRBα e CRBτ, 
surgem na diagonal da matriz J -1, ou seja, 
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donde resulta, 
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Da equação ( 3-39 ) constata-se que o CRB depende essencialmente da forma do impulso 

elementar p(t). É possível extrair outras conclusões: o limite inferior do erro das duas 

estimativas é proporcional à variância da perturbação, 2
nσ ; o limite inferior do erro da 

amplitude α diminui com o aumento da energia do impulso elementar; o limite inferior do 

erro do atraso τ é tanto menor quanto maior for a energia da derivada do impulso elementar 

p(t). No caso de impulsos elementares em forma raiz de coseno elevado com energia 

unitária e em particular para um factor de decaimento igual a 0,22, como usado no UMTS 

TDD, aplicando a equação ( 3-39 ) resulta, 

 

( )[ ] ( )[ ] 2

2

222

8,2

1
ˆ;ˆ nn EE σ

α
≥τ−τσ≥α−α  ( 3-40 ) 

 

Um resultado interessante desta análise é que a estimativa da amplitude o limite de 

Crámer-Rao só depende da potência do ruído, enquanto que a estimativa do atraso depende 

da SNR. 

 

Vai agora considerar-se o cenário em que o canal rádio é constituído por duas componentes 

multipercurso. Veremos mais à frente que quando os dois raios chegam em fase a 

estimativa torna-se mais difícil, assim optou-se por considerar que os dois raios chegam em 

fase, com amplitudes α1, α2 e atrasos τ1, τ2; isto é, o vector dos parâmetros a estimar é 
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agora u=[α1 α2 τ1 τ2]. A estimação conjunta dos elementos de u baseia-se em M 

observações “ruídosas” que constituem o vector observação r, 
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Por forma a tornar as M observações independentes, e tal como se fez anteriormente para o 

caso de uma única componente multipercurso, é necessário passar o sinal r pelo filtro 

branqueador H(f), donde o sinal à saída, r~ , é dado por, 
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Pode agora considerar-se as M observações como sendo estatisticamente independentes, 

donde a função densidade de probabilidade conjunta é dada por, 
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Então a função logarítmica de verosimilhança resulta em, 
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onde C é uma constante real. A matriz J é simétrica e tem dimensão 4x4. Após alguma 

manipulação matemática os seus elementos são dados por, 
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O símbolo (.)’ representa duma forma abreviada a operação de derivação relativamente à 

variável t. Os limites de Crámer-Rao, CRBα1, CRBα2, CRBτ1 e CRBτ2 surgem na diagonal 

da matriz J -1, ou seja: 
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donde resulta, 
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É fácil constatar de ( 3-46 ) que, no caso da separação temporal entre as duas componentes 

multipercurso,τ2-τ1, ser suficientemente elevada para que não haja uma sobreposição 

significativa das caudas dos impulsos, todos os elementos da matriz J tendem a ser zero à 
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excepção dos da diagonal. Nessa condição, os limites de Crámer-Rao coincidem com os 

obtidos no caso de existir uma única componente isolada. 

 

A Figura 3-18 representa o limite inferior de Crámer-Rao para o desvio padrão do erro da 

estimativa da amplitude, σα erro, e para o desvio padrão do erro da estimativa do atraso,     

στ erro, em função da separação temporal entre as duas componentes. Os resultados foram 

obtidos usando o impulso elementar raiz de coseno elevado com factor de decaimento 

igual a 0,22 e um canal com α1=α2. Apresentam-se resultados para SNR0 igual a 10 e 20 

dB. A SNR0 é dada por, 
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Repare-se que na Figura 3-18, à medida que a separação temporal entre os dois raios 

aumenta, o CRB diminui e tende para os valores obtidos com um raio único em ( 3-40 ). 

Por exemplo, para SNR0=20 dB com 2/121 =α=α  e σn2=0,01, resulta, 
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Importa agora definir um critério para avaliar se uma determinada estimativa de canal é 

aceitável ou não. Em [Sil01] analisa-se a sensibilidade de receptores UMTS TDD a 

estimativas imperfeitas do canal rádio. Com base em [Sil01], considera-se que uma 

estimativa é aceitável, sob o ponto de vista do impacto no receptor, quando as 

componentes multipercurso são estimadas com um erro de amplitude relativo inferior a 

15% e um erro na estimação do atraso inferior a Tc/4. Isto é, uma estimativa é aceitável 

quando se verifica, 

 

lll α≤α−α 15,0ˆ  ∧ 
4

|ˆ|
Tc

ll ≤τ−τ     ,    para    l=1,2 ( 3-51 ) 

 

Nesta tese define-se resolução temporal do estimador como a separação temporal mínima 

∆τ=τ2-τ1 para que o estimador de canal consiga estimar duma forma aceitável, segundo        

( 3-51 ), as duas componentes multipercurso. 
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Figura 3-18 Limites inferiores de Crámer-Rao para o desvio padrão do erro da estimativa 

da amplitude e do atraso. 

 

Da Figura 3-18 constata-se que para uma SNR0=20 dB, a separação temporal ∆τ=1Tc é o 

limite de Crámer-Rao para a resolução temporal do estimador. Fisicamente, esta limitação 

justifica-se pela largura de banda finita dos filtros de formatação do impulso elementar na 

transmissão e recepção. Naturalmente que o limite de Crámer-Rao diminui com o aumento 

da SNR0. No limite, com uma SNR0 infinita o limite de Crámer-Rao para a resolução 

temporal é zero porque sem ruído basta uma operação de desconvolução para eliminar o 

efeito dos filtros sobre as estimativas. 

3.3.2 Resolução temporal 

Com o cálculo dos limites de Crámer-Rao ficou-se a conhecer o limite teórico para a 

qualidade da estimativa da resposta impulsiva. Vai agora efectuar-se um conjunto de testes 

para análise da resolução temporal do estimador standard definido para o UMTS TDD. 

Através da comparação do desempenho desse estimador standard com o desempenho do 

estimador óptimo, dado pelo CRB, consegue-se avaliar se é ou não fisicamente possível 

melhorar o processo de estimativa definido pelo 3GPP. Para simplificar a análise da 

resolução temporal considere-se o caso em que o canal multipercurso é composto por dois 
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raios. Não é considerado o efeito do ruído, assim, a janela de estimação do utilizador k é 

dada por, 
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com Γ(m) definido em ( 3-23 ). A Figura 3-19 mostra janelas de estimação obtidas pelo 

estimador standard, definido pelo 3GPP, quando dois raios de igual amplitude chegam ao 

receptor com um atraso relativo igual a um tempo de chip. Consideram-se três casos: os 

raios chegam em fase, em quadratura e em oposição de fase, resumindo, 

 







 ππ=Ω−Ω∧=α=α∧=τ−τ ,

2
,011 212121 Tc  ( 3-53 ) 

 

Considera-se o burst tipo 1. Pode-se constatar da Figura 3-19 que com Ω1-Ω2=0 o 

estimador não consegue discriminar os dois raios, nos outros casos é possível a 

discriminação à custa de algum erro na estimativa dos coeficientes do canal. Ou seja, o 

pior caso, em termos de capacidade de discriminação de dois raios, acontece quando estes 

chegam em fase e dentro da resolução temporal do estimador. Nessa situação o estimador 

não consegue separa-los e são interpretados pelo receptor como um raio único. 

 

Vai agora exemplificar-se o que acontece quando se aumenta a separação temporal entre os 

raios que chegam ao receptor. Na Figura 3-20, constata-se que para τ2-τ1=2Tc o estimador 

standard 3GPP consegue discriminar raios que chegam em fase, Ω1-Ω2=0, com um erro 

relativo de amplitude aproximadamente igual a 15%. No entanto, quando o espaçamento 

temporal aumenta para 4Tc, o erro na estimativa da amplitude diminui para 3%. Essa 

melhoria deve-se à redução da interferência entre as caudas dos dois impulsos elementares 

coseno elevado que compõem a janela de estimação. 

 

Até aqui considerou-se que os dois raios têm a mesma amplitude, o que não é um modelo 

realista para o canal rádio multipercurso. Para uma análise mais exaustiva da resolução do 

estimador fez-se um conjunto de simulações variando o espaçamento temporal entre os 

dois raios τ2-τ1  e a relação entre as respectivas amplitudes α1/α2. Considera-se o caso em 

que os raios chegam em fase, isto é: Ω1-Ω2=0. Calcula-se o erro na estimativa das 

amplitudes e dos respectivos atrasos e aplica-se a definição de estimativa aceitável dada 

por ( 3-51 ). A Figura 3-21 representa os resultados obtidos com o algoritmo standard 

definido pelo 3GPP.  
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Figura 3-19 Influência da diferença de fase relativa entre as duas componentes multi-

percurso na estimativa quando τ2-τ1 =1Tc e α1=α2=1. Burst tipo1. 
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Figura 3-20 Janela de estimação para τ2-τ1 =2Tc,4Tc e α1=α2=1, e Ω1-Ω2=0 ; burst tipo1.  

 

 

2

1

α
α

 
Figura 3-21 Desempenho do estimador standard definido pelo 3GPP. Sistema livre de 

ruído, Ω1-Ω2=0 e burst tipo 1. 
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Da Figura 3-21 é possível tirar duas conclusões importantes: a primeira é que o estimador 

definido pelo 3GPP não consegue estimar aceitávelmente raios com atrasos relativos 

inferiores a 2Tc. A segunda conclusão importante é que, mesmo com τ2-τ1>2Tc, o 

estimador 3GPP não consegue estimar correctamente os dois raios se a sua relação de 

amplitudes for inferior a 0,2, isto é, 14 dB em potência. Isto acontece porque no processo 

de pesquisa dos picos em Wk, o lóbulo secundário da resposta impulsiva do filtro g(t) tem 

amplitude superior à do raio mais fraco, sendo interpretado como uma componente do 

canal. Note-se que a relação entre a amplitude do lóbulo principal da resposta impulsiva do 

filtro coseno elevado, g(t), e o primeiro lóbulo secundário é de aproximadamente 0,2          

(Anexo B). Esta situação é ilustrada na Figura 3-22. 
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Figura 3-22 Janela de estimação onde o lóbulo secundário do filtro coseno elevado é 

interpretado pelo estimador como sendo um segundo raio, τ2-τ1>2Tc. 

 
 

Na Secção 3.3.1 o cálculo do limite de Crámer-Rao apontava para uma resolução do 

estimador óptimo igual a 1Tc, para SNR0=20dB. No entanto, mesmo sem contar o efeito do 

ruído, os testes feitos com o estimador proposto pelo 3GPP indicam uma resolução 

temporal de 2Tc e só se a relação de amplitudes entre os raios for superior a 0,2. Na 

próxima secção pretende-se desenvolver uma técnica capaz de melhorar a resolução do 

estimador e incluir a capacidade de rejeição de falsas estimativas, aproximando-o mais do 

limite de Crámer-Rao. 
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3.4 Estimação sucessiva de multipercursos 

A reduzida correlação cruzada entre sequências Midambles dos diferentes utilizadores 

garante a discriminação das componentes multipercurso que atingem o receptor 

provenientes de utilizadores diferentes, independentemente da sua separação temporal. O 

problema da resolução temporal levanta-se entre componentes multipercurso do mesmo 

utilizador. Nesse caso, observa-se interferência entre as caudas associadas às várias 

componentes multipercurso, como se viu no exemplo da Figura 3-22, o que dificulta o 

processo de estimação. 

 

Nos modelos de canal propostos pelo ETSI para o UMTS TDD [ETS98], o espaçamento 

temporal entre componentes multipercurso consecutivas é muitas vezes inferior à resolução 

temporal do estimador 3GPP, 2Tc, ou seja, 520 ns. Assim, os receptores UMTS TDD para 

aproveitarem ao máximo a diversidade multipercurso necessitam de estimadores de canal 

com resolução temporal inferior a 2Tc. A juntar-se a isto, viu-se da análise do limite de 

Crámer-Rao que ainda há margem para se poder melhorar o estimador standard. Em 

seguida vai investigar-se uma técnica capaz de melhorar a resolução temporal do estimador 

standard que não exige alterações na camada física do UMTS TDD. 

3.4.1 Algoritmo ESM 

Nesta secção apresenta-se um algoritmo capaz de aumentar a resolução temporal do 

estimador standard à custa de algum processamento extra. O algoritmo é designado por 

Estimação Sucessiva de Multi-percursos (ESM). O ESM cancela a interferência que as 

componentes multipercurso exercem umas sobre as outras, favorecendo o processo de 

estimação. Começa por estimar a componente mais forte, essa estimativa é depois usada 

para cancelar o efeito desta sobre as restantes e assim melhorar a estimativa das 

componentes mais fracas. O processo repete-se por ordem decrescente de amplitudes. A 

estimação por ordem decrescente de amplitudes reduz o efeito de propagação do erro ao 

longo das sucessivas estimativas. Esta técnica usa o princípio do cancelador sucessivo de 

interferência (SIC-Serial Interference Cancelation) muito divulgado em detecção multi-

utilizador [Pat94]. 

 

O algoritmo ESM para L=2 e N iterações é apresentado em ( 3-54 ). O primeiro passo é 

pesquisar o maior valor de pico na janela Wk, extraindo o coeficiente complexo e atraso 

respectivo, donde resulta a primeira estimativa da primeira componente multipercurso, isto 

é, ( ) ( ) ( )( )1
1

1
1

1
1 ˆ,ˆ,ˆ τΩα . Em seguida subtrai-se a Wk essa componente formatada pelo impulso 
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elementar coseno elevado g(t). O resultado é a nova janela de estimação 2Ŵ  livre do efeito 

da primeira componente. O maior pico de 2Ŵ  é agora a primeira estimativa da segunda 

componente, ( ) ( ) ( )( )1
2

1
2

1
2 ˆ,ˆ,ˆ τΩα . Essa estimativa é usada para gerar uma nova 1Ŵ , livre do 

efeito da segunda componente. Repetindo o processo, para uma segunda iteração, i=2, 

obtém-se a segunda estimativa da primeira componente ( ) ( ) ( )( )2
1

2
1

2
1 ˆ,ˆ,ˆ τΩα . Cancelando o 

efeito desta, obtém-se a segunda estimativa da segunda componente, ( ) ( ) ( )( )2
2

2
2

2
2 ˆ,ˆ,ˆ τΩα  e 

assim sucessivamente. 

 

end

tgetWtW

tW

tW

tgetWtW

tW

tW

toifor

tWtW

iji
k

ii

i

iji
k

ii

i

k

i

i

)ˆ(ˆ)()(ˆ

)(ˆmaxarg)ˆ,ˆ(

)(ˆmaxˆ

)ˆ(ˆ)()(ˆ

)(ˆmaxarg)ˆ,ˆ(

)(ˆmaxˆ

N1

)()(ˆ

)(
2

ˆ)(
21

2
)(

2
)(

2

2
)(

2

)(
1

ˆ)(
12

1
)(

1
)(

1

1
)(

1

1

)(
2

)(
1

τ−α−=

=τΩ

=α

τ−α−=

=τΩ

=α

=
=

Ω

Ω  
( 3-54 ) 

 

A Figura 3-23 ilustra a aplicação do algoritmo ESM para L=2 no caso em que o segundo 

raio chega com um atraso relativo de 4Tc e α2/α1<0,2. Nesta situação, o estimador 

standard 3GPP teria indicado o lóbulo secundário do impulso elementar coseno elevado, 

g(t), como a estimativa do segundo raio, todavia, o algoritmo ESM consegue, a partir de 

2Ŵ , estimar o segundo raio. 

 

A Figura 3-24 mostra a aplicação do algoritmo ESM quando o segundo raio chega com um 

atraso relativo de 5Tc/4, α1/α2=1 e Ω1-Ω2=0. Nesta situação o estimador standard 3GPP 

não consegue discriminar os dois raios, por estes chegarem com um espaçamento inferior a 

2Tc, todavia, o algoritmo ESM consegue, partindo de 2Ŵ , uma aproximação do segundo 

raio. 

 

Na próxima secção vai fazer-se uma análise mais exaustiva da resolução temporal do 

algoritmo ESM. 
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Figura 3-23 Aplicação da técnica ESM com τ2-τ1=4Tc e α2/α1<0,2; burst tipo 1. 
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Figura 3-24 Aplicação da técnica ESM com τ2-τ1=5Tc/4, α1/α2=1 e Ω1-Ω2=0; burst 

tipo 1. 

3.4.2 Resolução temporal do algoritmo ESM 

Os casos particulares analisados na secção anterior fazem prever uma melhoria da 

resolução temporal do estimador 3GPP quando é aplicado o algoritmo ESM à saída do 

correlador. Para uma análise mais exaustiva da resolução do ESM fez-se um conjunto de 

simulações, variando o espaçamento temporal entre os dois raios, τ2-τ1 , e a relação entre as 

respectivas amplitudes, α1/α2. Tal como se fez na Secção 3.3.2, considera-se o caso em que 

os raios chegam em fase, isto é: Ω1-Ω2=0. Calcula-se o erro na estimativa das amplitudes 
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dos coeficientes do canal e respectivos atrasos e aplica-se a definição de estimativa 

aceitável de ( 3-51 ). A Figura 3-25 mostra os resultados obtidos pela aplicação do ESM 

com duas iterações (N=2). Repare-se que relativamente ao estimador standard 3GPP, ver 

Figura 3-21, o ESM consegue um aumento significativo da zona de estimação aceitável. 

Nomeadamente, desaparece a zona de estimação incorrecta para a relação de amplitudes 

inferior a 0,2 e há um deslocamento da curva fronteira de τ2-τ1=2Tc para τ2-τ1=3Tc/2, 

melhorando a resolução temporal do estimador. 

 

 

2

1

α
α

 
Figura 3-25 Desempenho do algoritmo ESM. Sistema livre de ruído, Ω1-Ω2=0 e burst tipo 

1. 

 

Nas análises anteriores fez-se um estudo comparativo dos dois estimadores na ausência de 

ruído. Em seguida apresentam-se resultados comparativos do erro da amplitude, (Figura 

3-26), e do erro do atraso, (Figura 3-27), para o caso de SNR0=20 dB. Os resultados foram 

obtidos por simulação num cenário onde 2/121 =α=α  e Ω1-Ω2=0. Usou-se o estimador 

standard definido pelo 3GPP e o algoritmo ESM considerando diferentes espaçamentos 

entre as duas componentes multipercurso. Acrescentaram-se as curvas teóricas 

correspondentes aos limites de Crámer-Rao calculados segundo ( 3-48 ). O valor do desvio 

padrão do erro de amplitude e do atraso é calculado da forma seguinte, 

 

∑∑
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1  ( 3-56 ) 

onde Y representa o número de bursts UMTS TDD simulados, neste caso considerou-se 

Y=1000. 

 

As Figura 3-26 e Figura 3-27 ilustram bem um ganho efectivo do algoritmo ESM na 

diminuição do erro, relativamente ao estimador standard. Por exemplo, com duas iterações 

(N=2), para τ2-τ1=5Tc/4, na Figura 3-26, o erro na amplitude reduz-se de 28% para 13%, 

ou seja, perto do estimador óptimo de CRB com 11% de erro. 

 

A Figura 3-27 mostra que, quando a separação temporal entre raios diminui, o erro de 

estimativa do atraso aumenta bruscamente, todavia, o erro na estimativa da amplitude, 

mostrado na Figura 3-26 sofre um aumento mais moderado. Esta diferença de 

comportamento explica-se a seguir. Quando a separação temporal se torna menor que a 

resolução do estimador, τ2-τ1<∆τ, ocorre uma falsa estimativa na detecção do segundo 

raio. A estimativa do segundo raio é uma amostra de ruído que surge na janela de 

estimação com atraso aleatório dentro de Wk, o que conduz a erros médios no atraso 

bastante elevados. No entanto, essa amostra de ruído poderá, mesmo assim, ter uma 

amplitude próxima do valor da componente multipercurso. 

 

 

 
Figura 3-26 Comparação entre o erro da amplitude conseguido pelos estimadores 3GPP e 

ESM com o limite inferior de Crámer-Rao. 
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Figura 3-27 Comparação entre o erro do atraso conseguido pelos estimadores 3GPP e ESM 

com o limite inferior de Crámer-Rao. 

 
Relativamente à resolução temporal, aplicando a definição de estimativa aceitável, 

σαerro≤15% e σαerro≤Tc/4, da Figura 3-26 e Figura 3-27 constata-se que a resolução do 

estimador standard é igual a 2Tc, no entanto, o estimador ESM consegue baixar esse valor 

para 3Tc/2, mais perto do limite CRB (1Tc). Para o algoritmo ESM, as simulações 

mostram que um número de iterações maior que 2 conduzem a uma melhoria de 

desempenho desprezável. 

3.4.3 Operação de threshold 

O estimador ESM devolve estimativas de L componentes multipercurso. Num cenário real, 

com ruído e interferência nem todas as L estimativas correspondem a componentes 

multipercurso reais do canal rádio. Algumas são falsas estimativas que podem resultar de 

diversas origens, como por exemplo: 

 

• Ruído à entrada da antena que se manifesta na janela de estimação Wk. 

• Dependendo do tipo de burst, as janelas de estimação têm um comprimento fixo 

(LW) dado pela Tabela 3-3. É possível que um utilizador k, sujeito a um canal com 

um atraso máximo maior do que TcLW coloque uma componente multipercurso na 
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janela de estimação adjacente, associada ao utilizador k+1 (ver exemplo da Figura 

3-15). 

• Interferência intracelular: na janela de estimação aparecem amostras que resultam 

da correlação cruzada entre códigos Midamble de utilizadores que partilham o 

mesmo time slot, ou seja, com o mesmo código básico mPL. Viu-se da análise das 

propriedades dos códigos Midamble que a correlação cruzada conduz a “picos” à 

volta dos -18 dB. 

• Interferência intercelular: num cenário multi-celular UMTS TDD, e principalmente 

em zonas fronteira da célula, o estimador está sujeito a interferências provenientes 

dos Node B adjacentes. Na prática não existe um sincronismo perfeito entre Nodes 

B vizinhos, donde poderá acontecer que um terminal móvel, ao estimar o canal no 

downlink, receba energia proveniente de outro terminal móvel duma célula vizinha 

que se encontra em uplink. Essa interferência cria amostras na janela de estimação 

devido à correlação cruzada entre Midambles gerados por códigos mPL diferentes 

[Hol00]. 

 

A Figura 3-28 mostra a sequência de operação do algoritmo ESM com uma iteração e L=2. 

Na Figura 3-28-(a) o módulo da janela de estimação, 1Ŵ , regista um “pico” em 155Tc/4 

causado pelo efeito do ruído e/ou interferência. Esse “pico” é interpretado pelo estimador 

como uma componente multipercurso válida e será combinado com as outras componentes 

no processo de detecção do sinal. Claro que a inclusão de falsas componentes 

multipercurso provoca uma degradação do desempenho do receptor UMTS TDD [Las01]. 

Para minimizar este problema, à saída do ESM, é incluído um processo de threshold, de 

forma a seleccionar das L estimativas iniciais apenas Nf≤L componentes. Como veremos 

mais à frente, no caso do receptor UMTS mais simples, o receptor RAKE, Nf corresponde 

ao número de fingers. Após o processamento ESM, o algoritmo de threshold começa por 

calcular a janela de estimação residual, 0Ŵ , resultante da diferença entre a janela de 

estimação Wk e os coeficientes de canal estimados e formatados com o impulso coseno 

elevado g(t), 

 

∑
=

Ω τ−α−=
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l
lk

j
lkk tgetWtW lk

1
,

ˆ

,0 )ˆ(ˆ)()(ˆ ,  ( 3-57 ) 

 

Note-se que no cálculo de 0Ŵ  usam-se todas as L estimativas ( )lklklk ,,, ˆ,ˆ,ˆ τΩα  obtidas pelo 

algoritmo ESM. Esse procedimento é uma aproximação, uma vez que algumas dessas 

componentes podem ser falsas estimativas. Em seguida calcula-se a variância das amostras 

presentes em 0Ŵ , a que designamos variância residual, σn02. Se considerarmos 0Ŵ  como 
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uma sequência de amostras de ruído branco Gaussiano de média nula, então o seu valor 

absoluto segue uma distribuição de Rayleigh de parâmetro σn02 com função distribuição 

dada por, 

 

2
0

2

2
0 1)ˆ( n

TH

eTHWP σ
−

−=≤  ( 3-58 ) 

 

Onde TH representa um determinado nível de threshold. Definindo ρ como a probabilidade 

com que uma amostra de 0Ŵ é interpretada pelo estimador como uma componente válida 

da resposta impulsiva do canal vem, 
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τ  [Tc/4]

(a)

(b)

(c)

1Ŵ

2Ŵ

0Ŵ

2 raios

falsa estimativa

falsa estimativa

falsa estimativa < TH

 TH=0,3

 

Figura 3-28 (a) | 1Ŵ |; (b) | 2Ŵ | depois do cancelamento da componente mais forte; (c) | 0Ŵ |: 

janela de estimação residual com nível de TH calculado para ρ=10-4. 
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De ( 3-59 ) constata-se que para a mesma variância residual, σn02, uma diminuição da 

probabilidade ρ traduz-se num incremento do nível TH. Por outro lado, a redução do nível 

de threshold a zero, TH=0, conduz ao caso limite de ρ=1, o que equivale a não haver 

operação de threshold. O valor de ρ deve ser suficientemente baixo para permitir a 

eliminação de falsas componentes, contudo, valores muito baixos (TH elevados) podem 

conduzir à eliminação de componentes da resposta impulsiva correctamente estimadas. 

Repare-se como na Figura 3-28 a componente designada por falsa estimativa, seleccionada 

pelo ESM em (b), acaba por ser eliminada pelo processo de threshold em (c) quando se usa 

ρ=10-4 e TH=0,3. 

3.5 Estimador da SINR 

Além da estimativa da resposta impulsiva do canal de cada utilizador, o Node B deve 

estimar a SINR (relação sinal / ruído + interferência) à entrada da antena receptora. Esse 

valor é fundamental, por exemplo, para a implementação do esquema de controlo 

automático de potência do UMTS. No caso do modo UMTS TDD, viu-se na Secção 3.1, 

que a estrutura do burst inclui bits especiais para controlo de potência (TPCs). Como a 

banda de frequências de uplink e downlink é a mesma, o UTRA aproveita a elevada 

correlação entre os canais de uplink e downlink e usa uma técnica de Open Loop Power 

Control. A actualização do campo TPC faz-se da seguinte forma: o Node B estima a SINR 

à entrada da antena, compara-a com um valor de SINR pretendido, definido pelas camadas 

superiores da rede, e em função dessa comparação actualiza o campo TPC, mandando a 

estação móvel aumentar ou diminuir a potência transmitida em passos de ±1 dB. 

 

Por outro lado, os sistemas para além do 3G (ver Secção 1.1) contam com os ganhos de 

débito binário obtidos através de técnicas de codificação e modulação adaptativas. Essas 

técnicas ajustam-se em função da qualidade da ligação rádio, que depende da SINR 

estimada. 

 

Nesta secção vai propor-se uma técnica simples capaz de estimar a SINR. A ideia base é 

aproveitar a estimativa da resposta impulsiva do canal para calcular a SINR. A estimativa 

da SINR é feita burst a burst, o que dá informação relativa à sua evolução temporal. Ou 

seja, é possível estimar a variação “instantânea” da SINR, provocada pelo desvanecimento 

rápido do sinal desejado e dos sinais interferentes. 
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Voltando ao diagrama de blocos da Figura 3-14, o sinal total na entrada da antena, y(t), 

resulta essencialmente de quatro componentes, 

 

)()()()()( interintra tItItntsty k +++=  ( 3-60 ) 

 

onde sk(t) é o sinal transmitido pelo utilizador desejado que chega ao receptor depois de 

atravessar o canal rádio com L componentes multipercurso, isto é,  
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O sinal transmitido xk(t) tem potência média Pk e é dado por ( 3-7 ). n(t) é o ruído à entrada 

da antena, Iintra(t) é a interferência intra-celular devido aos outros utilizadores que 

compartilham o mesmo burst, Iinter(t) é a interferência inter-celular provocada por 

utilizadores em células vizinhas.  

 

Aplicando a expressão seguinte é possível estimar a potência total do sinal y(t), PT, medida 

à entrada da antena receptora, 

 

[ ]2
)(ˆ tyEPT =

 ( 3-62 ) 

 

Note-se que toda a energia do burst, campo de dados e campo de Midamble, é usada para 

estimar a potência PT. Como as várias componentes do sinal y(t) são estatisticamente 

independentes e de valor médio nulo tem-se, 
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 ( 3-63 ) 

 

Com os resultados do estimador da resposta impulsiva do canal, (seguido do processo de 

threshold que seleciona as Nf≤L maiores componentes multipercurso), é possível estimar a 

potência média do sinal desejado em cada burst recebido, ou seja, 
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Subtraindo à potência total recebida a potência do sinal desejado consegue-se estimar a 

SINR para cada burst através de, 

 

kT

k

SP
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ˆ

−
=  ( 3-65 ) 

 

Note-se que esta estimativa da SINR acompanha a evolução do canal rádio burst a burst. 

No entanto, como depende da estimativa dos coeficientes do canal, dados pelo estimador 

da resposta impulsiva, os erros na estimativa da resposta impulsiva traduzem-se em erros 

na estimativa da SINR. O desempenho desta técnica será analisado mais à frente. 

3.6 Estimador da direcção de chegada para o 
UMTS TDD 

As estações base UMTS que usam técnicas de beamforming, como por exemplo em 

[Mog03], necessitam de estimativas fiáveis da direcção com que os raios chegam à estação 

base. Na Figura 3-29 pode ver-se o diagrama de blocos dum sistema SIMO num cenário 

com K utilizadores. O bloco de estimação de canal usa o sinal recebido em cada antena, 

ym(t), para estimar as direcções de chegada, φk,l, das KxL componentes multipercurso. Essa 

informação é depois usada pelo bloco de processamento espacial que executa algoritmos 

de formatação de feixe. O canal de propagação SIMO foi detalhado na Secção 2.3.1.2. 

 

lKl ,,1
ˆ,...,ˆ φφ

 
Figura 3-29 Processamento espacial com estimação da direcção de chegada. 
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3.6.1 Aplicação do algoritmo MUSIC ao UMTS TDD 

Os métodos para estimação da DOA mais divulgados na literatura são os métodos MUSIC 

(Multiple Signal Classification) [Sch86] e ESPRIT (Estimation of Signal Parameters via 

Rotational Invariance Technique) [Roy89]. Tratam-se de algoritmos cegos, ou seja, que 

não necessitam de sequências de treino e que exploram a estrutura dos vectores próprios da 

matriz de autocorrelação do sinal na entrada do agregado. Nesta secção vai estudar-se a 

viabilidade da aplicação destes métodos convencionais à estimação da DOA num sistema 

UMTS TDD. 

 

Medindo o sinal à entrada de cada antena do agregado, ver Figura 3-29, é possível calcular 

a matriz de autocorrelação do sinal de entrada, Ryy, dada por, 

[ ]HE YYRyy =
 ( 3-66 ) 

 

onde (.)H significa Hermitiana. O vector Y das amostras de sinal em cada antena é dado 

por, 

 

[ ]10 ,..., −= MyyY  ( 3-67 ) 

A matiz de autocorrelação Ryy tem dimensão MxM e contém informação acerca do sinal 

que chega ao agregado. 

 

O algoritmo MUSIC proposto por Schmidt em 1979 é uma solução geométrica do 

problema da estimação da DOA que explora a estrutura da matriz de autocorrelação Ryy e 

a ortogonalidade entre o sub-espaço do sinal e o sub-espaço do ruído. A formulação 

matemática do algoritmo MUSIC está bem detalhada em [Sch86]. A implementação do 

algoritmo MUSIC pode resumir-se nos passos seguintes: 

 

• Calcular Ryy usando ( 3-66 ). 

• Fazer a decomposição em vectores próprios da matriz Ryy, isto é, ΛVVRyy = , 

onde { } 110110 ...,,...,, −− λ≥≥λ≥λλλλ= MMdiagΛ  são os valores próprios 

ordenados por ordem decrescente e onde a matriz V contém os correspondentes 

vectores próprios: [ ]1M10 qqqV −= ,...,,  

• A multiplicidade do menor valor próprio, designada por P, permite estimar o 

número de sinais incidentes, D, através de: D=M-P. 

• Calcular o espectro espacial:  
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onde a(φ) é o vector direccional, (ver ( 2-22 ) para o caso de um agregado circular 

uniforme). [ ]11 ,...,, −+= MDD qqqnV  é o sub-espaço vectorial do ruído, ortogonal ao 

sub-espaço vectorial do sinal a(φ). 

• Por fim, pesquisa-se em PMUSIC (φ) os D maiores máximos fazendo um varrimento 

sobre os valores de φ. A localização dos máximos da função PMUSIC (φ) corresponde 

às estimativas das DOAs. 

 

Simulou-se o algoritmo MUSIC para testar o seu desempenho com sinais UMTS TDD. Utilizou-

se o modelo de canal SIMO definido na Tabela 2-2 e considerou-se um único utilizador. Ou 

seja, o canal tem dois raios de igual amplitude que chegam ao agregado receptor segundo as 

direcções médias de 0º e 20º. A Figura 3-30 mostra as curvas obtidas de PMUSIC (φ) para 

diferentes valores da SNR medida à entrada de cada antena. No cálculo da matriz Ryy fez-

se uso das amostras do sinal ao longo de todo o burst UMTS TDD, isto é, campo de dados 

mais Midamble. Das simulações efectuadas, constatou-se que o algoritmo MUSIC só 

consegue resolver as duas componentes multi-percurso, separadas de 20º, se a SNR for 

superior a 20 dB. Num cenário UMTS real, existe uma forte componente de interferência 

multi-utilizador a somar ao ruído, donde se pode concluir que o desempenho do algoritmo 

MUSIC é manifestamente insuficiente em cenários UMTS. 
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Figura 3-30 Exemplo de aplicação do algoritmo MUSIC num canal multipercurso. 
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Outro algoritmo para estimação da DOA, baseado em sub-espaços vectoriais é o ESPRIT. 

O algoritmo ESPRIT adopta uma geometria particular do agregado e explora esse recurso 

em favor de uma maior simplicidade computacional relativamente ao MUSIC. O algoritmo 

ESPRIT dispensa o processo de pesquisa de máximos subjacente ao algoritmo MUSIC, no 

entanto, ambos apresentam as seguintes desvantagens: 

 

• A formulação dos algoritmos pressupõe que os L sinais que chegam ao agregado 

sejam não correlacionados, donde o desempenho do MUSIC e ESPRIT degradar-se 

bastante quando a propagação é multipercurso. 

• Um agregado com M elementos só consegue detectar M-1 sinais não 

correlacionados4. 

• Necessidade de conhecer, ou estimar, o número de sinais que chegam ao agregado. 

• Resolução angular limitada: o erro na estimativa da DOA aumenta à medida que a 

separação angular entre os raios recebidos se torna mais pequena. 

• Num cenário multi-utilizador estas técnicas não conseguem associar as DOAs 

estimadas ao respectivo utilizador, criando um problema de ambiguidade difícil de 

resolver [Vee97]. 

 

Outro algoritmo cego para estimação da DOA é o método iterativo SAGE (Space 

Alternating Generalized Expectation-Maximization) que embora melhore a resolução 

angular, devido à sua complexidade, é de difícil implementação em aplicações de tempo 

real [Fle99].  

 

Como se viu os algoritmos cegos MUSIC, ESPRIT e SAGE não são adequados para 

aplicação em cenários UMTS. Uma vez que o burst UMTS TDD tem um campo Midamble 

destinado à estimação de canal, na secção seguinte vai desenvolver-se um algoritmo de 

estimação da DOA que explora a sequência de treino Midamble. 

3.6.2 Algoritmo MV baseado no campo Midamble 

A estatística associada ao algoritmo de máxima verosimilhança (MV) foi desenvolvida nos 

trabalhos de Gauss e Legendre no século XIX. A sua aplicação na estimação de parâmetros 

em sistemas de comunicações tem sido estudada desde a década de 1960. A ideia base 

consiste em calcular os parâmetros que maximizam uma função de verosimilhança que é a 

densidade de probabilidade do vector observado.  

                                                 
4 Esta limitação pode ser ultrapassada usando o algoritmo 2D ESPRIT [Zol96]. 
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As técnicas de estimação baseadas no critério de MV são óptimas, no sentido em que 

minimizam a distância Euclideana entre o vector observado e o vector esperado [Tre01]. 

No caso de um cenário com K utilizadores e considerando canais com L raios, a aplicação 

directa do critério de MV ao problema da estimação de canal, implica a maximização 

duma função relativamente aos parâmetros desconhecidos, φk,l, α k,l e τk,l, para cada 

componente multi-percurso. Esse processo resulta num problema de maximização KxLx3-

dimensional que é computacionalmente muito pesado. Nesta secção pretende-se 

desenvolver um método de estimação da resposta impulsiva do canal SIMO, baseado no 

algoritmo MV e que use o campo Midamble do burst UMTS TDD. O estimador deve 

funcionar em cenários multi-utilizador, com canais multipercurso e ter uma complexidade 

moderada. 

 

A ideia base deste estimador, e que constitui uma contribuição inovadora desta tese, 

consiste em separar a estimação temporal da resposta impulsiva, realizada pelo algoritmo 

ESM, da estimação espacial (DOA), realizada através do algoritmo MV. A estrutura do 

estimador apresenta-se na Figura 3-31 dividida em duas fases. Na primeira fase, o 

algoritmo ESM é aplicado em cada elemento do agregado. Para cada componente 

multipercurso é estimado α k,l , τk,l, e a fase total mlk ,,Ω . Os parâmetros de configuração do 

ESM, tal como definido na Secção 3.4, são: k que identifica o utilizador cujo canal se 

pretende estimar, Nf≤L é o número de componentes multipercurso a estimar e ρ é a 

probabilidade de falsa estimativa associada ao processo de threshold. Na segunda fase do 

processo, a estimação espacial usa a informação contida na diferença de fase entre as 

antenas e o conhecimento da geometria do agregado receptor, para estimar as direcções de 

chegada, φk,l , através do critério de MV. 

 

A separação da estimação em duas fases de processamento tem a vantagem de reduzir a 

complexidade do algoritmo MV, passando dum problema KxLx3-dimensional para KxL 

problemas de dimensão 3. Omitindo o índice k, o vector dos parâmetros a estimar é              

u=[αl, φl, θl]. Os atrasos τl são estimados pelo ESM na primeira fase do processamento 

(estimação temporal). Considere-se o vector observação de dimensão 1xM dado por 

rl=[Ψl,0 … Ψl,M-1]. rl é relativo à componente multipercurso l , estimada pelo ESM em cada 

antena do agregado. Cada elemento de rl é dado por, 

 

ml
ajj

l
j

mlml
lmlml eee ,
)(ˆ

,,
,ˆ ∆+α=α=Ψ φθΩ

 ( 3-69 ) 

 

onde ∆l,m é o erro de estimação. 
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Figura 3-31 Estimador de canal baseado no algoritmo ESM, com operação de threshold, 

seguido do critério MV. 

 

Para simplificar a análise considera-se ∆l,m Gaussiano de média nula e variância σ∆
2, 

assume-se ainda que as M fontes de erro são estatisticamente independentes. ml ,Ω̂  é a 

estimativa da fase total do raio l, dada pelo estimador ESM e associada à antena m. A 

aplicação do critério MV consiste em procurar o máximo da função densidade de 

probabilidade conjunta dada por, 
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O produto das M fdps independentes pode rescrever-se na forma, 
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De ( 3-71 ) constata-se que a maximização de )|( urP i  resulta no critério de minimização 

do o erro quadrático médio (MMSE- Minimum Mean Square Error), ou seja, 
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onde, 
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A operação de minimização ( 3-72 ) equivale a maximizar a função Φ, dada por,  
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ou seja, 
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Depois de resolver ( 3-75 ), obtém-se as estimativas, 

 

∑
−

=
α=α

1

0
,ˆ

1~
M

m
mll M

 ( 3-76 ) 

∑
−

=θφ
Ω−φ+θα=θφ

1

0
,,

,

)ˆ)((cosˆmaxarg)ˆ,ˆ(
M

m
mllmlmlll a

ll

 ( 3-77 ) 

 

O resultado de ( 3-76 ) não surpreende, uma vez que, como o valor de αl é o mesmo em 

cada antena, a melhor estimativa é aquela que resulta do valor médio das M observações 

independentes. Relativamente a ( 3-77 ), a estimativa da direcção de chegada, φl, e da fase 

θl, faz-se através dum processo de pesquisa exaustiva do máximo absoluto duma função 

3D no plano -π < φ l < π  e -π < θl < π. Assim, para se conseguir a resolução angular de ∆φ 

(em graus) o algoritmo pesquisa o máximo em (360º/∆φ)2 pontos. Esta é a única limitação à 

resolução angular do estimador, uma vez que, em teoria ele consegue estimar dois raios do 

mesmo utilizador que cheguem segundo a mesma direcção desde que estejam separados no 

tempo da resolução temporal do ESM, que como vimos anteriormente é 3Tc/2. 
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Num cenário multi-utilizador a separação de utilizadores é feita na primeira fase (processamento 

temporal), assim, mesmo que os sinais de utilizadores diferentes cheguem com a mesma DOA, 

eles conseguem ser discriminados no domínio do tempo porque os Midambles respectivos são 

diferentes. Ao contrario de outros estimadores, como o algoritmo MUSIC, o erro de estimativa 

não aumenta com a diminuição da separação angular entre os raios que atingem a estação base. 

 

A Figura 3-32 ilustra a superfície 3D que resulta da função ( 3-77 ), para o caso de um 

agregado circular uniforme com M=8 antenas, espaçamento entre elementos d=λ/2 e am(.) 

dado por ( 2-22 ). Considera-se um raio com φl=0º. Foram usados os valores exactos dos 

coeficientes complexos, mlj
ml e ,

,
Ωα , ou seja considerou-se que a primeira fase do processo 

de estimação é perfeita. Na Figura 3-32 pode ver-se um máximo bem destacado para φl=0º, 

o que confirma a validade do método MV quando o ESM fornece boas estimativas. 

Repare-se que a função ( 3-77 ) é uma soma pesada de funções coseno. A sua 

representação 3D é uma superfície com um conjunto de máximos. Se houver boas 

estimativas dos coeficientes complexos, então a superfície apresenta um máximo principal 

muito destacado em relação aos máximos secundários, como no exemplo da Figura 3-32. 

No entanto, se as estimativas dadas pelo ESM piorarem, verifica-se um deslocamento do 

máximo principal, ao mesmo tempo que a relação entre o máximo principal e os 

secundários diminui.  

 

Para observar esse efeito, introduziu-se propositadamente um erro de 150º na estimativa da 

fase total Ωl em dois dos elementos do agregado, nos restantes seis considera-se que o 

ESM devolve estimativas perfeitas. O resultado é mostrado na Figura 3-33 . Repare-se no 

desvio do máximo principal para φl=135º, o que se traduz num erro da DOA de 135º. Esta 

situação pode acontecer quando o ESM devolve ao algoritmo MV falsas estimativas de 

componentes multipercurso, como acontece na Figura 3-28-(a). Este exemplo alerta para a 

necessidade de incluir a operação de threshold proposta na Secção 3.4.3 depois de cada 

estimador ESM, por forma a excluir falsas componentes multipercurso. 

 

No entanto, a operação de threshold acarreta outro problema: para um determinado burst 

poderão não existir simultaneamente M estimativas da mesma componente multi-percurso, 

l, em condições de serem consideradas fiáveis, ou seja, acima do nível TH definido em       

( 3-59 ). Nessa situação, o algoritmo MV não dispõe de informação suficiente para 

construir a função ( 3-77 ). Ou seja, nesse burst não existe estimativa da DOA para essa 

componente multipercurso. A condição para que haja estimativa da DOA é dada por, 

 

{ }MmTHml ,...,1,ˆ , ∈∀>α  ( 3-78 ) 
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Figura 3-32 Função que resulta da aplicação de ( 3-77 ) com um agregado circular com 

M=8 antenas, φl =0º. Estimativas perfeitas das fases em todos os elementos do agregado. 
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Figura 3-33 Função que resulta da aplicação de ( 3-77 ) com um agregado circular de M=8 

antenas, φl =0º. Erro de 150º na estimativa da fase total Ωl em dois elementos do agregado. 
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Uma solução para esse problema poderá ser manter a estimativa da DOA do último burst. 

Esse procedimento admite à partida alguma estacionariedade na variação da DOA. No 

primeiro burst impõem-se ρ=1 em ( 3-59 ), ou seja TH=0. Assim força-se uma estimativa 

inicial da DOA. É importante quantificar qual o nível de estacionariedade da DOA 

requerido quando se inclui a operação de threshold no estimador de canal. De ( 3-59 ) 

sabe-se que o nível de TH depende da variância residual ,σn02, e da probabilidade de falsa 

estimativa ρ. O nível de TH aumenta com o aumento de σn02 e com a diminuição de ρ.  

 

Desenvolveu-se um simulador do estimador de canal SIMO para um agregado circular 

uniforme com M=8 antenas e d=λ/2. Utilizou-se o canal rádio definido na Tabela 2-2 com 

τ2-τ1 igual à resolução temporal do ESM, isto é, 3Tc/2, usou-se SNR0=10 dB. Considerou-

se um único utilizador. Fizeram-se simulações para Y=1000 burts tipo 1 do UMTS TDD, 

variou-se a probabilidade de falsa estimativa (ρ) e calculou-se o valor do desvio padrão do 

erro da DOA dado por, 
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 ( 3-79 ) 

 

Durante a simulação registou-se o número médio de bursts consecutivos onde não se 

verifica a condição ( 3-78 ), isto é, ao longo dos quais o estimador assume estacionariedade 

da DOA. A Figura 3-34 mostra o desvio padrão do erro da DOA (medido em graus) e a 

estacionariedade média requerida (medida em número de burst), para valores diferente da 

probabilidade de falsa estimativa ρ. 
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Figura 3-34 Resultados de simulação obtidos com o estimador de canal SIMO, agregado 

circular com M=8. Canal da Tabela 2-2, SNR0=10 dB, burst tipo 1. 
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Da Figura 3-34, constata-se que a diminuição da probabilidade de falsa estimativa conduz 

à diminuição do erro da DOA, isto porque as estimativas fornecidas pelo ESM tornam-se 

mais fiáveis. Todavia, associado à diminuição do erro acontece um aumento da 

estacionariedade média requerida para a DOA. Note-se que ρ=1 equivale à situação onde 

não é aplicado threshold, conduzindo a um erro médio de 16º.  

 

Para este cenário, uma probabilidade de falsa estimativa, ρ=10-4, garante um desvio padrão 

do erro de 2,5º, mas exige uma estacionariedade média da DOA de 11 bursts. No limite, a 

transmissão UMTS TDD permite uma assimetria entre o uplink e downlink de 1:14. Isto é, 

numa trama UMTS TDD é transmitido 1 burst no uplink e os restantes 14 são usados no 

downlink. Este será o pior caso pois os 11 bursts consecutivos no uplink necessitam de 11 

tramas UMTS para serem transmitidos, o que equivale a uma duração de 110 ms. Note-se 

que a 3 km/h isto significa dizer que a DOA deve manter-se inalterada durante pelo menos 

um deslocamento do móvel de 9 cm. Medidas efectuadas em [Lib99], mostraram que essa 

aproximação é aceitável. 

 

A formulação do critério MV assume que o erro do ESM na estimativa de cada coeficiente 

complexo do canal, definido como ∆l,m em ( 3-69 ), segue uma distribuição Gaussiana de 

média nula. A título de exemplo a Figura 3-35 representa no plano complexo os valores 

resultantes da simulação para l=1 e m=1. Qualitativamente pode dizer-se que uma 

distribuição Gaussiana de média nula é uma boa aproximação para ∆l,m. 
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Figura 3-35 Erro de estimativa do ESM, ∆1,1 , com ρ=10-4 e para l=1 e m=1. 



CAPÍTULO 3.Estimador de canal para UMTS TDD 

105 

3.6.3 Limite inferior de Cramér-Rao para a direcção  de 
chegada 

Nesta secção pretende-se calcular o limite inferior de Crámer-Rao para o estimador da 

direcção de chegada. Esse limite teórico corresponde ao erro mínimo possível de obter e 

será útil na avaliação do desempenho do estimador desenvolvido. No processo de 

estimação o vector observação é rl, cujos elementos foram definidos em ( 3-69 ). A função 

logarítmica de verosimilhança relativamente ao vector dos parâmetros a estimar                  

u=[αl, φl, θl] é dada por, 
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onde C é uma constante. Para um agregado com M antenas a função logarítmica de 

verosimilhança ainda pode escrever-se na forma seguinte, 
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( 3-81 ) 

 

Assim, a matriz de informação de Fisher, J , é uma matriz 3x3 com elementos dados por, 
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O CRB para os parâmetros θl, φl, e αl (CRBθl , CRBφl  e CRBαl) são os elementos da 

diagonal da matriz J -1, isto é, 
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Assim, o limite de Crámer-Rao para o desvio padrão do erro de estimativa da DOA é dado 

por, 

 

lerro CRB
l

φ≥σφ  ( 3-84 ) 

3.6.4 Estimador de canal com pré-processamento 
espacial  

Na Secção 3.6.2 desenvolveu-se um algoritmo que, com base no critério MV, é capaz de 

estimar a DOA com erros na ordem dos 2,5º. Esses resultados obtiveram-se com o canal 

rádio SIMO definido na Tabela 2-2 e assumindo alguma estacionariedade da DOA. A ideia 

agora é aproveitar a elevada fiabilidade da estimativa da DOA, para melhorar a estimativa 

dos restantes parâmetros da resposta impulsiva: τl, αl e Ωl. No caso em que as componentes 

da resposta impulsiva atingem o agregado de antenas segundo DOAs  suficientemente 

espaçadas, pode tirar-se proveito da dimensão espacial para melhorar a resolução e a 

qualidade das estimativas dos restantes parâmetros do canal (τl, αl e Ωl).  

 

Fazendo a combinação apropriada dos M sinais que chegam ao agregado, é possível 

orientar o máximo do diagrama de radiação na direcção da componente multipercurso que 

se pretende estimar, usando a estimativa prévia da DOA, e cancelar assim parte 

significativa da interferência provocada por outros raios. Como se viu anteriormente, a 

interferência multipercurso entre raios do mesmo utilizador é uma fonte importante de 

erros na estimativa da resposta impulsiva, devido à sobreposição das caudas do impulso 

elementar coseno elevado. Nesta secção propõem-se usar processamento espacial para 

melhorar a resolução temporal e a qualidade das estimativas do algoritmo ESM. O 

processamento espacial facilita a discriminação dos raios que chegam ao Node B separados 

no espaço por um ângulo superior à largura de feixe a meia potência do diagrama de 

radiação do agregado de antenas. 

 

Na Figura 3-36 mostra-se o diagrama de blocos do estimador de canal integrado com a 

técnica de pré-processamento espacial designada por filtro adaptado. O estimador da DOA 

tem associado um processo de threshold que aumenta a fiabilidade da estimativa MV. Com 

base nessa estimativa, o máximo do diagrama de radiação é orientado para a direcção de 
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chegada do raio l do utilizador k que se pretende estimar. Para tal, os coeficientes do filtro 

espacial Wk,l,m são dados por, 
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Na fase seguinte é aplicado o processamento temporal ESM para estimação dos parâmetros 

(τl, αl e Ωl) do raio l.  As duas fases de processamento são repetidas para cada componente 

multipercurso. 
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Figura 3-36 Diagrama de blocos do estimador de canal com pré-processamento espacial. 
 

Considere-se o exemplo de duas componentes multipercurso, provenientes do mesmo 

utilizador, que chegam ao receptor espaçadas angularmente de 60º. Para um agregado 

circular uniforme com M=8 antenas e espaçamento entre antenas de λ/2, o diagrama de 

radiação que resulta da aplicação dos pesos ( 3-85 ), com o máximo orientado para φ1=0º, é 

representado na Figura 3-37 (a). A Figura 3-37 (b) representa o diagrama de radiação com 

o máximo orientado para a direcção de chegada do segundo raio com φ2=60º. Neste caso, o 

pré-processamento espacial consegue um cancelamento da interferência multipercurso de 

aproximadamente 7 dB. Esse cancelamento ajuda o algoritmo ESM (processamento 

temporal) a discriminar as duas componentes multipercurso, principalmente quando estas 

chegam ao receptor com uma reduzida separação temporal. 

 

A combinação deste estimador com o receptor UMTS 2D-RAKE será alvo duma análise 
de desempenho no próximo capítulo. 
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Figura 3-37 Diagrama de radiação em dB que resulta da aplicação de pré-processamento 
espacial a cada componente multipercurso. Agregado circular uniforme com M=8. 
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CAPÍTULO 4  

Desempenho dos estimadores de canal para 
UMTS TDD  

O objectivo deste capítulo é avaliar o desempenho dos estimadores de canal desenvolvidos 

para o UMTS TDD em termos do erro de estimativa e do seu impacto na probabilidade de 

erro de bit. Para tal, desenvolveu-se uma cadeia de simulação com base nas especificações 

da camada física do sistema UMTS TDD [GTS01]. Implementaram-se em software 

modelos para os blocos que compõem a cadeia de transmissão/recepção UMTS TDD. Mais 

concretamente, implementaram-se blocos de simulação para o transmissor UMTS TDD, 

para o canal rádio SISO e SIMO, e receptores RAKE e PIC. Usou-se transmissão não 

codificada. Simulou-se a transmissão simultânea de bursts relativos a K utilizadores que 

compartilham o mesmo time slot no sentido do uplink. Escolheu-se o uplink porque, ao ter 

que estimar-se K canais diferentes no Node B, o problema de estimação é mais complexo 

do que no sentido do downlink. A Tabela 4-1 apresenta os parâmetros principais da cadeia 

de simulação.  

 

 

Tabela 4-1 Parâmetros do simulador UMTS TDD implementado. 

Tipo de burst 1 e 2 

SF 16 

Channelisation code 
16C  [GPT01] 

Scrambling code código 0 [GPT01] 

Midamble básico mPL código 0 [GPT01] 

Modulação QPSK, DS-CDMA 

fc 1912,5 MHz 

Chip rate UMTS 3,84 Mchip/s 

Ruído AWGN 

Eb/N0 0,2,4,…,12 dB 
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Embora o cenário de simulação escolhido seja o uplink, onde o 3GPP recomenda o burst 

tipo1, simulou-se também a configuração de burst tipo 2 para o uplink. Recorde-se que a 

configuração burst tipo 2 para o uplink foi apresentada na Secção 3.2.2 e proposta como 

uma contribuição inovadora capaz de aumentar a eficiência espectral do UMTS TDD no 

sentido do uplink. 

 

Um parâmetro importante quando se avalia o desempenho de técnicas de modulação é a 

eficiência de potência, isto é, o valor da relação Eb/N0, necessária à entrada da antena, para 

que o desmodulador atinja uma determinada probabilidade de erro objectivo. Eb é a energia 

do bit de informação transmitido e N0 é a densidade espectral de potência unilateral do 

ruído aditivo n(t). Os resultados da probabilidade de erro são apresentados em função da 

relação Eb/N0. No UMTS, devido à operação de espalhamento e como a modulação QPSK 

transporta dois bits por símbolo, a Eb é dada por, 

 

2

Tc
SFSTSE kbkb ==  ( 4-1 ) 

 

onde Sk representa a potência média e Tb representa o tempo de bit. Assim, 

 

2
0 2

1

n

kb S
SF

N

E

σ
=  ( 4-2 ) 

 

Para efeitos de simulação, a introdução do ruído branco Gaussiano à entrada da antena 

receptora é feita alterando a variância, σn2, por forma a manter a relação Eb/N0 fixa, 

independentemente do valor instantâneo da potência recebida Sk. 

4.1 Impacto no receptor RAKE e PIC HD 

Na avaliação do desempenho dos estimadores da resposta impulsiva escolheram-se dois 

tipos de receptor: o receptor RAKE e o receptor multi-utilizador PIC HD (PIC-Paralell 

Interference Cancelation with Hard Decision) [Ver98]. Considera-se uma configuração 

SISO. Os algoritmos de estimação standard 3GPP e o ESM foram integrados na estrutura 

do receptor. O objectivo é medir o efeito do erro de estimativa na probabilidade de erro de 

bit. 
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A Figura 4-1 ilustra o diagrama de blocos dum receptor RAKE. O receptor RAKE usa a 

estimativa da resposta impulsiva do canal para fazer o alinhamento temporal das Nf 

réplicas do sinal que chegam ao receptor. Nf é o número de ramos (“fingers”) do receptor 

RAKE. O sinal em cada finger é multiplicado pelo código de scrambling da célula, seguido 

da operação de de-spreading. O código de scrambling e o código de espalhamento 

(“channelisation code”) são conhecidos no receptor. Depois da combinação MRC o sinal é 

finalmente desmodulado e os bits são recuperados.  

 

Fizeram-se simulações usando o canal rádio com duas componentes multi-percurso, tal 

como definido na Tabela 2-1 e para uma separação temporal τ2-τ1=3Tc/2. Simulou-se o 

caso K=1 e K=8 utilizadores, assumindo conhecimento perfeito do canal, com o estimador 

standard 3GPP e com o algoritmo ESM com um nível de threshold calculado para ρ=10-4. 

Simulou-se a transmissão de bursts tipo 1 e tipo 2. Configurou-se o receptor RAKE para 

Nf=2 fingers.  

 

Os resultados da BER são representados na Figura 4-2. Da Figura 4-2 constata-se  que, 

devido à interferência multi-utilizador, o receptor RAKE apresenta um mau desempenho 

para K=8, independentemente do algoritmo de estimação usado. Efectivamente, os níveis 

de interferência são tão elevados que, mesmo com o conhecimento perfeito do canal, existe 

uma saturação no valor do BER perto de 2x10-1.  
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Figura 4-1 Arquitectura do receptor RAKE. 
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Figura 4-2 Impacto das estimativas de canal no receptor RAKE com Nf=2, canal com L=2 

e τ2-τ1=3Tc/2. 

 

No caso de um único utilizador por time slot, (ver curvas com K=1), o impacto do erro de 

estimativa na BER torna-se mais relevante, registando-se um afastamento relativamente à 

curva obtida com canal perfeito. Esse impacto é tanto maior quanto maior for Eb/N0, isto 

porque quando o ruído é reduzido, o peso relativo do erro de estimação do canal no 

processo de decisão aumenta. Comparando agora o desempenho do algoritmo ESM com o 

estimador standard 3GPP, verifica-se que, para os dois tipos de burst simulados, o ESM 

apresenta um ganho de aproximadamente 4 dB para BER=10-3. Este resultado deve-se à 

incapacidade do standard 3GPP em discriminar raios com separação temporal abaixo de 

2Tc, enquanto que, como se viu anteriormente, o ESM tem uma resolução temporal de 

3Tc/2. 

 

A operação de threshold associada ao ESM também tem um papel importante na diferença 

de desempenho verificada. Por exemplo, se por efeito da baixa resolução do estimador 

3GPP, os dois raios são interpretados como um único raio equivalente, o segundo raio 

estimado será necessariamente uma falsa estimativa. Assim, o receptor RAKE terá só um 

dos fingers com energia útil do sinal, o outro finger vem afectado pela falsa estimativa, 

degradando o processo de combinação à saída do RAKE. É claro que este efeito não é 

favorável à operação de decisão no receptor e é em parte responsável pela degradação da 
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BER. Com a operação de threshold o estimador rejeita a falsa estimativa e o RAKE opera 

apenas com um finger, o que é mais favorável em termos de BER. 

 

Da Figura 4-2, para K=1, verifica-se uma perda na eficiência de potência de apenas 0,5 dB 

quando se passa do burst tipo 1 para a configuração burst tipo 2. Esta diferença resulta do 

facto do Midamble associado ao tipo de burst 1 ter um comprimento duplo do Midamble 

do tipo de burst 2, o que como se mostrou em ( 3-18 ), traduz-se numa diferença de 3 dB 

da SNR0, medida à saída o correlador. No entanto, embora o comprimento do Midamble 

seja metade, o tipo de burst 2 mantém boas propriedades de autocorrelação como se 

mostrou na Secção 3.2.3. O problema está sobretudo na capacidade de discriminação dos 

raios, que depende pouco da SNR0, o que explica a pequena diferença registada. Este 

resultado é motivador no sentido de permitir usar o tipo de burst 2 também no uplink, 

reduzindo a carga de sinalização do sistema. 

 

Como se viu anteriormente, o desempenho do receptor RAKE é bastante limitado em 

cenários multi-utilizador. Muitas técnicas de detecção multi-utilizador são propostas por 

forma a cancelar o efeito da interferência em sistemas CDMA [Ver98]. Uma técnica 

bastante promissora devido à sua boa relação desempenho/complexidade, é a técnica de 

PIC. A Figura 4-3 representa o diagrama de blocos básico de um receptor PIC HD com um 

estágio de cancelamento. Detalhes dobre este tipo de detector multi-utilizador podem ser 

encontrados em [Lat96]. A designação hard significa que internamente é feita uma decisão 

dos símbolos de informação. Nesta representação convencionou-se que o índice do 

utilizador desejado, cujos bits se pretendem detectar, é k. Os utilizadores interferentes têm 

índice j≠k. 
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Figura 4-3 Diagrama de blocos simplificado de um receptor PIC HD com um estágio de 

cancelamento e estimador de canal integrado. 
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Com base no sinal recebido, y(t), os bits dos K-1 utilizadores interferentes são detectados, 

recorrendo a um receptor RAKE e ao conhecimento dos códigos de espalhamento. Os bits 

jb̂  são usados para regenerar o sinal interferente, emulando o que se passou do lado do 

transmissor, i.e., é feita uma operação de espalhamento, scrambling e formatação de 

impulso. O sinal resultante passa por um filtro que usa a estimativa da resposta impulsiva 

do canal rádio, jĥ , gerada pelo módulo de estimação de canal. O resultado é uma 

estimativa da interferência provocada pelo utilizador j, ( )tI jˆ . A soma dos K-1 sinais 

interferentes é subtraída ao sinal recebido, dando origem a um sinal “limpo” de 

interferência. Finalmente esse sinal é processado pelo receptor RAKE que faz uso da 

estimativa de canal kĥ  e donde resultam os bits kb̂ . Se os K-1 sinais interferentes forem 

bem estimados, há uma melhoria significativa na taxa de erros. Este processo de 

cancelamento pode repetir-se ao longo de vários estágios à custa de um aumento da 

complexidade. Repare-se no papel importante do estimador de canal nas várias fases do 

processamento do PIC. 

 

Implementou-se o receptor PIC HD com um estágio e fez-se um conjunto de simulações. 

Usou-se o canal rádio com duas componentes multi-percurso definido na Tabela 2-2 e para 

uma separação temporal τ2-τ1=3Tc/2. Simulou-se o caso K=8 utilizadores, assumindo o 

conhecimento perfeito do canal, com o estimador standard 3GPP e com o algoritmo ESM 

com um nível de threshold calculado para ρ=10-4. Os resultados da BER são representados 

na Figura 4-4. 

 

Comparando a curva de BER da Figura 4-2, obtida com o receptor RAKE para K=8, e a 

obtida com o receptor PIC HD, assumindo conhecimento perfeito do canal, verifica-se que 

o PIC HD consegue um muito melhor desempenho. Enquanto que com o receptor RAKE, 

para K=8, a BER esta limitada pela interferência, independentemente da qualidade da 

estimativa de canal, no receptor PIC HD a BER está limitada pela qualidade da estimativa. 

Por outras palavras, o receptor PIC HD num cenário multi-utilizador, é muito mais sensível 

ao erro da estimativa de canal do que o receptor RAKE. A sensibilidade do PIC resulta da 

sua estrutura: os erros nas estimativas do canal dos utilizadores interferentes propagam-se 

na estrutura do cancelador. Por outro lado, enquanto o receptor RAKE precisa apenas da 

estimativa da resposta impulsiva do canal do utilizador desejado, o PIC HD precisa de 

estimativas dos K canais, o que aumenta a sua dependência do estimador de canal. 

Comparando o impacto na BER do estimador standard 3GPP e do ESM verifica-se que o 

ESM apresenta um ganho de aproximadamente 3 dB para BER=10-2. No cenário simulado, 

constata-se que a degradação da BER quando se usa o tipo de burst 2, comparativamente 
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ao tipo de burst 1, é no máximo de 1 dB, ou seja, mesmo num receptor sensível como o 

PIC, a influência do tipo de burst na BER é pouco significativa.  

 

Em conclusão, podemos dizer que o estimador ESM, associado à operação de threshold, 

quando comparado com o estimador de canal standard 3GPP, melhora bastante o 

desempenho do receptor RAKE e PIC HD. Por outro lado, mostrou-se que o tipo de burst 

UMTS TDD influencia pouco o desempenho desses receptores. 
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Figura 4-4 Impacto das estimativas de canal no receptor PIC HD, canal com L=2 e τ2-

τ1=3Tc/2, K=8 utilizadores. 

4.2 Desempenho do estimador da SINR 

Na Secção 3.5 desenvolveu-se uma técnica simples para calcular a SINR baseada no 

estimador ESM. Pretende-se agora avaliar o desempenho dessa técnica, para tal, 

escolheram-se dois cenário com K=3 utilizadores. O cenário 1 admite uma situação de 

controlo de potência perfeito, onde todos os utilizadores colocam na estação base a mesma 

potência média. No cenário 2 simula-se o efeito perto-longe, onde existe um utilizador que 

coloca uma potência média 6 dB abaixo da potência média dos restantes utilizadores. O 

sinal de cada utilizador é sujeito ao canal multi-percurso descrito na Tabela 2-2. A 



Estimação do canal rádio móvel para sistemas celulares 3G e B3G 

116 

separação temporal entre os dois raios é τ2-τ1=2Tc. A potência média com que cada sinal 

chega ao receptor é dada pela Tabela 4-2. À entrada da antena considera-se uma potência 

média de ruído igual a 10 dB abaixo da potência média do sinal desejado. Na Tabela 4-2 

também é representado o valor médio da SINR para cada cenário, considera-se o utilizador 

1 como sendo o utilizador desejado. Considerou-se uma velocidade média de 3 km/h. 

 

Tabela 4-2 Cenários usados na análise do desempenho do estimador da SINR 

 
1P  [dB] 

2P  [dB] 3P  [dB] SINR  [dB] 

cenário 1 0 0 0 -3,2 

cenário 2 -6 0 0 -9,2 

 

A Figura 4-5 representa a evolução instantânea da potência recebida em cada canal para os 

dois cenários em análise. Na Figura 4-6 representam-se as curvas relativas ao valor exacto 

da SINR e à correspondente estimativa, aplicando a técnica de estimação da SINR 

desenvolvida na Secção 3.5. Da Figura 4-6 constata-se que o estimador da SINR consegue 

acompanhar bastante bem a evolução da SINR medida à entrada da antena. O resultado das 

simulações apontam para um desvio padrão do erro de estimativa igual a 0,3 dB, no caso 

do cenário 1 e 0,5 dB no caso do cenário 2. Estes resultados mostram ainda que os erros 

maiores na estimativa da SINR acontecem para os valores mais baixos da SINR, o que se 

explica devido ao facto dos erros nas estimativas da resposta impulsiva do canal também 

aumentarem com a diminuição da relação SINR. 

 

 
(a) cenário 1 

 
(b) cenário 2 

Figura 4-5 Evolução da potência de cada canal, v=3 km/h. 

 



CAPÍTULO 4. Desempenho dos estimadores de canal para UMTS TDD 

117 

 
(a) cenário 1 

 
(b) cenário 2 

Figura 4-6 Evolução temporal da SINR e respectiva estimativa. 

4.3 Desempenho do estimador da DOA 

Nesta secção vai avaliar-se o desempenho do estimador da direcção de chegada por 

máxima verosimilhança, desenvolvido na Secção 3.6.2. Implementou-se uma cadeia de 

simulação UMTS TDD para o caso em que a estação base tem um agregado circular 

uniforme com oito antenas espaçados de λ/2. Usou-se o canal SIMO definido na Tabela 

2-2, i.e., o canal rádio tem dois raios que chegam segundo direcções médias de 0º e 20º e 

espalhamento angular de 5º. Estes parâmetros mantém-se inalterados ao longo do tempo de 

simulação. Simulou-se a separação temporal entre os raios, τ2-τ1 ∈{1Tc, 3Tc/2, 2Tc }. No 

processo de pesquisa do máximo da função MV em ( 3-77 ), usou-se a resolução angular 

de 1º. Testou-se o caso em que o estimador da DOA não incorpora a operação de threshold  

e o caso em que o ESM de cada antena usa um nível de TH calculado para uma 

probabilidade de falsa estimativa ρ=10-4. 

 

Os resultados do desvio padrão do erro de estimativa da DOA, dado por ( 3-79 ), para K=1 

utilizador com tipo burst 1 e diferentes separações temporais, τ2-τ1, são mostrados na 

Figura 4-7. Calculou-se também o valor do limite mínimo para o erro de estimativa dado 

pelo limite de Crámer-Rao através de ( 3-84 ). Da Figura 4-7 constata-se que o estimador 

da DOA com threshold consegue um erro abaixo dos 3º, aproximando-se bastante do limite 

de Crámer-Rao. 
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Figura 4-7 Erro na estimativa da DOA, K=1, τ2-τ1 ∈{1Tc, 3Tc/2, 2Tc }. Burst tipo 1. 

 

Como explicado na secção na Secção 3.6.2, a operação de threshold assume e explora 

alguma estacionariedade da DOA, nomeadamente para ρ=10-4 a estacionariedade requerida 

é de 11 bursts (ver Figura 3-34). Repare-se que, usando a operação de threshold, o 

espaçamento temporal entre os raios afecta menos a estimativa da DOA, no entanto, como 

esperado, quanto maior for τ2-τ1  melhor é a estimativa. 

 

Simularam-se também cenários multi-utilizador e mediu-se o erro médio de estimativa da 

DOA. Usou-se o estimador da DOA com threshold e o tipo de burst 1. Os resultados são 

apresentados na Figura 4-7. Como vimos a aplicação clássica do critério MV num cenário 

multi-utilizador conduz a uma complexidade computacional inaceitável. A grande 

vantagem do estimador desenvolvido neste trabalho é separar a estimação temporal da 

estimação espacial, simplificando a implementação do critério MV. Como a separação de 

utilizadores é feita no domínio temporal, através de códigos Midamble diferentes e pouco 

correlacionados, o desempenho do estimador da DOA depende pouco do número de utilizadores 

simultâneos no burst. Efectivamente, como se vê na Figura 4-7, para Eb/N0=0 dB o erro da DOA 

passa de aproximadamente 3º, com um utilizador, para aproximadamente 5º com oito 

utilizadores. Esta ligeira degradação no desempenho deve-se apenas a alguma correlação cruzada 

entre códigos Midamble de diferentes utilizadores. 
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Figura 4-7 Erro na estimativa da DOA, K=1,4 e 8 utilizadores. Burst tipo 1. 

4.4 Impacto no receptor 2D-RAKE 

O receptor 2D-RAKE faz processamento sobre o sinal recebido na dimensão do espaço e 

na dimensão do tempo. A Figura 4-8 mostra o diagrama de blocos dum receptor 2D-

RAKE. O receptor 2D-RAKE começa por fazer a combinação coerente do sinal que chega 

a cada antena do agregado (domínio espacial) e depois faz a combinação coerente das 

várias componentes multi-percurso através dum receptor RAKE convencional (domínio 

temporal). A vantagem do receptor 2D-RAKE, comparativamente ao receptor RAKE, é 

fazer filtragem espacial, direccionando o diagrama de radiação para o utilizador desejado. 

Como se viu o receptor RAKE tem o seu desempenho bastante limitado pela interferência 

multi-utilizador. Caso os utilizadores estejam suficientemente espaçados, o receptor 2D-

RAKE consegue cancelar a maior parte dessa interferência e assim reduzir a BER. É claro 

que o desempenho do receptor 2D-RAKE está condicionado pela qualidade da estimativa 

de canal do utilizador desejado. No receptor 2D-RAKE da Figura 4-8 integrou-se o 

estimador de canal com pré-processamento espacial, apresentado na Secção 3.6.4. Os 

coeficientes do filtro espacial são dados por ( 3-85 ). Em seguida, pretende-se avaliar o 
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impacto do estimador de canal no desempenho do receptor 2D-RAKE por comparação 

com o caso óptimo onde se assume conhecimento perfeito do canal. 

 

Implementou-se o receptor 2D-RAKE na cadeia de simulação UMTS TDD, considerou-se 

um agregado circular uniforme com oito antenas e espaçamento entre elas de λ/2. O 

cenário escolhido tem quatro utilizadores, K=4, posicionados na célula à volta da estação 

base com espaçamento angular de 90º no plano azimutal. Considera-se controlo de 

potência perfeito. O sinal de cada utilizador é sujeito ao canal multipercurso da Tabela 2-2 

com τk,2-τk,1=3Tc/2. Para cada utilizador, a primeira componente multipercurso chega ao 

Node B segundo a direcção média: º01,1 =φ , º901,2 =φ , º1801,3 =φ  e º901,4 −=φ ; a 

segunda componente chega espaçada da primeira de 20º. Estes parâmetros mantém-se 

inalterados ao longo do tempo de simulação, ou seja, assume-se estacionariedade nos 

valores médios da DOA. Usou-se transmissão com burst tipo 1. Fizeram-se simulações 

com o receptor 2D-RAKE (SIMO) e com o receptor RAKE com uma antena (SISO). Os 

resultados da BER obtidos são apresentados na Figura 4-9. Simulou-se também o caso em 

que se assume conhecimento perfeito do canal rádio. 

 

lklklk ,,,
ˆ,ˆ,ˆ Ωατ

kb̂

 
Figura 4-8 Receptor 2D-RAKE com estimador de canal integrado. 
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Figura 4-9 Probabilidade de erro para RAKE e 2D-RAKE com estimador ESM e com 

estimativa perfeito, K=4 utilizadores. Burst tipo 1. 

 

Da Figura 4-9, constata-se que o receptor 2D-RAKE tem um melhor desempenho do que o 

receptor RAKE. Essa melhoria deve-se ao ganho do agregado e ao cancelamento espacial 

da interferência multi-utilizador. Repare-se que o diagrama de radiação, mostrado na 

Figura 3-37, garante uma boa filtragem espacial quando os sinais que chegam ao agregado 

estão espaçados angularmente de 90º, como acontece no cenário em análise. Relativamente 

à estimação de canal, o estimador ESM com pré-processamento espacial, quando integrado 

no receptor 2D-RAKE, introduz uma degradação da BER, relativamente ao conhecimento 

perfeito do canal, de apenas 0,2 dB para BER=10-3. O bom desempenho do estimador de 

canal deve-se ao facto do pré-processamento espacial cancelar parte da interferência entre 

componentes multipercurso do mesmo utilizador, como explicado na Secção 3.6.4. 
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CAPÍTULO 5  

Estimação de canal para um sistema B3G 

Este capítulo trata do problema da estimação de canal para a componente de banda larga 

do sistema B3G. Como a ligação rádio do sistema B3G proposto é baseada em modulação 

multi-portadora, este capítulo começa por fazer uma revisão das técnicas de modulação 

multi-portadora OFDM, MC-CDMA e SS-MC-MA. Em seguida, com base nas 

especificações do sistema, projecta-se uma estrutura de trama que tem em conta a inclusão 

de símbolos piloto para efeitos de estimação de canal no receptor. São apresentados 

algoritmos de estimação de canal inspirados em trabalhos anteriores desenvolvidos para 

OFDM, nomeadamente o estimador MMSE seguido de interpolação no tempo e na 

frequência. Estudam-se técnicas capazes de melhorar a robustez do estimador MMSE às 

variações do canal em ambientes celulares. É analisada a complexidade do estimador 

MMSE e são propostas alterações que visam reduzir a complexidade, mantendo um bom 

desempenho em termos da qualidade da estimativa. Desenvolve-se uma técnica de 

detecção e estimação conjunta que, duma forma iterativa, aproveita a potência dos dados 

para melhorar a estimativa de canal obtida apenas com os símbolos piloto.  

 

No caso dos sistemas com processamento espacial MIMO, o número de canais a estimar 

simultaneamente aumenta com o número de elementos dos agregados de antenas, o que 

dificulta mais o processo de estimativa. A extensão do estimador de canal SISO para 

aplicação em sistemas MIMO também é estudada neste capítulo. Parte das contribuições 

deste capítulo foram realizadas no âmbito da participação do autor nos projectos europeus 

IST MATRICE [MAT01] e IST 4MORE [IST02]. 

5.1 Modulações multi-portadora 

Como já foi referido anteriormente, a proposta apresentada nesta tese para a ligação rádio 

da componente de banda larga do B3G usa como técnica de acesso múltiplo a modulação 

MC-CDMA. A técnica MC-CDMA é uma combinação da modulação OFDM com a 
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técnica de acesso múltiplo por divisão no código CDMA. Nesta secção começa-se por 

introduzir a modulação OFDM e em seguida apresenta-se a modulação MC-CDMA e a sua 

versão modificada designada por SS-MC-MA. 

5.1.1 Modulação OFDM 

A modulação OFDM é uma técnica bem conhecida e com diversas aplicações em sistemas 

comerciais como o DAB, DVB-T, IEEE 802.11a, IEEE 802.16e, HIPERLAN/2, entre 

outros. 

 

A modulação OFDM distribui um fluxo inicial de símbolos de alto débito num conjunto de 

Nc sub-portadoras, transmitindo assim, em cada portadora, débitos mais reduzidos, 

correspondendo a Nc canais de “banda estreita”. Deste modo, comparativamente a uma 

modulação mono-portadora, se a duração do símbolo a transmitir por cada Nc sub-

portadora é T, então a duração do símbolo OFDM será ts=NcT. Pode-se dimensionar o 

valor de Nc em função da largura de banda de transmissão de modo que ts seja maior que a 

duração da resposta impulsiva do canal τmax, o que reduz a interferência entre símbolos 

(IES) provocada pela propagação do sinal via múltiplos percursos. No entanto, é necessário 

estabelecer uma solução de compromisso para que ts não seja demasiadamente elevado 

para o sinal não estar sujeito à selectividade temporal do canal, isto é, ts deve ser menor 

que o tempo de coerência do canal (τc). Para eliminar a IES residual, acrescenta-se no 

início de cada símbolo OFDM um período de guarda Tg. Esse período de guarda 

corresponde a uma cópia, ou réplica, da parte final do próprio símbolo OFDM. No 

receptor, o período de guarda é eliminado antes de ser efectuado qualquer tipo de operação 

ou processamento sobre a parte útil do símbolo OFDM. Assim, se Tg for maior do que τmax, 

a duração útil do símbolo OFDM (após remoção de Tg no receptor) deixa de ser afectada 

pela IES. No entanto, a adição do período de guarda conduz a uma diminuição da 

eficiência espectral já que a duração total do símbolo OFDM a transmitir passa a ser 

Ts=ts+Tg. Mais uma vez, uma solução de compromisso é necessária para limitar a 

diminuição da eficiência espectral. Para isso, deve-se respeitar duas condições: ts>>Tg e 

Ts<τc  [Lac00]. O espaçamento entre cada sub-portadora no domínio da frequência deve 

ser ∆f=1/ts para garantir a ortogonalidade entre sub-portadoras.  

 

A Figura 5-1, ilustra o diagrama de blocos de um modulador OFDM. Com base na Figura 

5-1, pode-se facilmente calcular a envolvente complexa do sinal OFDM. Assumindo uma 

formatação de impulso elementar rectangular num intervalo de tempo [0, Ts[ e energia 

normalizada, a expressão de um símbolo OFDM é dada por, 
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onde Nc é o número de portadoras, fn=f0+(n-1)/ts é a frequência da n-ésima portadora na 

qual é transmitido o símbolo complexo Xn.  

 

Desprezando f0, a expressão ( 5-1 ) passa a ser o equivalente passa baixo do sinal 

modulado. Amostrando a envolvente complexa de um símbolo OFDM x(t) nos instantes 

t=mts/Nc, com m=1,...,Nc, e usando fn=(n-1)/ts , ( 5-1 ) resulta em,  
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Facilmente se constata que ( 5-2 ) corresponde à transformada Inversa de Fourier Discreta 

(IDFT - Inverse Discrete Fourier Transform) dos símbolos Xn a menos de um factor 

multiplicativo. Uma das vantagens deste tipo de modulação tem a ver com a fácil 

implementação do bloco de emissão uma vez que se pode usar uma operação de IDFT, o 

que na prática é feito por uma IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) para tornar o 

processo computacional mais rápido.  

 

Uma vez que o sinal OFDM corresponde à soma de Nc sinusóides, o pico de potência da 

envolvente do sinal aumenta em função de Nc. Para caracterizar as flutuações de potência, 

define-se a grandeza PAPR (Peak to Average Power Ratio) dada por, 
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em que Pmax é a potência de pico e P  é a potência média do sinal OFDM.  
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Figura 5-1 Estrutura de um modulador OFDM. 
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No caso em que a PAPR é elevada, a amplificação do sinal OFDM pode ocorrer na zona 

não linear do amplificador de potência e levar a distorções significativas do sinal, assim 

como ruídos de fase dos osciladores locais, etc. Este fenómeno pode ser problemático no 

sentido ascendente, já que, entre outros aspectos, os amplificadores de rádio frequência dos 

terminais móveis recorrem geralmente à amplificação não-linear porque permite um baixo 

consumo de energia, e assim, aumentar a autonomia das baterias. No sentido de minorar 

esse problema, têm sido propostas técnicas de redução das flutuações da envolvente do 

sinal OFDM, essa redução é conseguida através de alguma redução da eficiência espectral 

e/ou de um aumento da complexidade computacional do sistema, para uma análise 

detalhada ver por exemplo [Din01]. 

 

A Figura 5-2 representa a cadeia completa de transmissão de um sistema OFDM. O sinal, 

r(t), recebido pelo receptor, corresponde à convolução do sinal emitido, s(t), com a 

resposta impulsiva do canal, h(t,τ), adicionada de ruído AWGN introduzido pela antena 

receptora, n(t), assim, 

 

( ) ( ) ( ) ( )tndthtstr +τττ−= ∫
τmax

0

,  ( 5-4 ) 

 

O desmodulador deve efectuar as operações duais às que são efectuadas pelo emissor. 

Assim, o receptor amostra o sinal r(t) ao mesmo ritmo que no emissor, ou seja Nc/ts, e 

remove as amostras correspondente ao período de guarda. Após essa operação, as amostras 

rm já não contêm IES, pelo que o sinal à saída do receptor é dado por, 
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onde Hn representa os coeficientes da resposta em frequência do canal aplicado à n-ésima 

portadora e nnm as amostras do ruído branco Gaussiano. Constata-se que a expressão         

( 5-5 ) corresponde à DFT (Discrete Fourier Transform) a menos de um factor 

multiplicativo. Na prática, o processo de desmodulação é efectuado aplicando uma FFT 

(Fast Fourier Transform) ao sinal recebido após a remoção do período de guarda. Note-se 

que sem este artifício matemático, a desmodulação de um sinal OFDM pelo processo 

tradicional seria inviável uma vez que seria necessário um banco de filtros com um 

número de filtros ideais igual ao número de portadoras OFDM. 
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Figura 5-2 Diagrama de blocos de um sistema OFDM. 

 

O processamento feito sobre o sinal transmitido num sistema OFDM, visto desde que 

entra na operação de IFFT do transmissor até à saída da FFT do receptor, pode ser 

facilmente caracterizado pela expressão seguinte, 

 

cnnnn NnnHXY ,,1, K=+=  ( 5-6 ) 

 

Ou seja, cada sub-portadora é afectada por um canal de “banda estreita”, perfeitamente 

caracterizado por um coeficiente complexo Hn. Um modelo simples para o sistema OFDM 

no domínio da frequência pode ser visto na Figura 5-3. 

1H

.

.

.

1X

2H

2X

cN
H

cN
X

1n

2n

cN
n

1Y

2Y

cN
Y

.

.

.

 
Figura 5-3 Modelo do sistema OFDM no domínio da frequência. 
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Daqui resulta outra vantagem da modulação OFDM, isto é, a equalização necessária para 

compensar as distorções provocadas pelo canal de propagação é bastante simples, basta 

multiplicar um coeficiente complexo por cada portadora do sinal recebido. 

5.1.2 Modulação MC-CDMA 

O sucesso das técnicas OFDM e CDMA motivou muitos investigadores a tentar alcançar 

esquemas baseados na combinação de ambas as técnicas, capazes de explorar o melhor de 

cada uma delas. Esses esquemas beneficiariam nomeadamente da resistência ao 

desvanecimento selectivo na frequência do canal de propagação, e da elevada eficiência 

espectral, características da OFDM, bem como da imunidade a interferências de banda 

estreita e da virtual indetectabilidade dos sinais emitidos, por parte de equipamentos 

indesejados, característicos do CDMA. Por outro lado, a combinação apropriada das duas 

técnicas permite aumentar a versatilidade na gestão dos recursos rádio, o que é importante 

para a componente de banda larga dos sistemas B3G. Com a modulação MC-CDMA passa 

a haver dois domínios de ortogonalidade, o que permite a gestão de portadoras (OFDM) e a 

gestão de códigos (CDMA). A técnica MC-CDMA foi primeiramente apresentada em 

[Yee93]. 

 

A diferença entre as duas técnicas é que enquanto na modulação OFDM cada sub-

portadora transporta um símbolo de dados, na modulação MC-CDMA cada símbolo de 

dados é espalhado ao longo de SF sub-portadoras. A Figura 5-4 mostra a estrutura do 

emissor MC-CDMA adoptado neste trabalho. 

 

Os bits de informação começam por sofrer uma modulação convencional, neste caso 

optou-se por QPSK, dando origem à constelação { } SFjd k
m 2/1±±∈ . Após uma 

conversão série-paralela (bloco S/P) da sequência de símbolos, [ ]k
M

k dd 10 ,..., −=k
d , cada 

símbolo dkm é replicado SF vezes, sendo SF o factor de espalhamento. M=Nc/SF representa 

o número de símbolos da sequência de dados. Assim, o mesmo símbolo de dados é 

transmitido em SF portadoras diferentes. Seguidamente, cada réplica é multiplicada por k
nc  

, ou seja, pelo n-ésimo chip do código de espalhamento atribuído ao utilizador k. Após o 

espalhamento, a potência do sinal é unitária, uma vez que, 
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Os códigos atribuídos aos diferentes utilizadores devem ser ortogonais, neste trabalho 

utilizaram-se sequências de Walsh-Hadamard por apresentarem boas propriedades de 

correlação cruzada. O sinal de cada utilizador é espalhado e sujeito a uma operação de 

IFFT. Finalmente os sinais dos diferentes utilizadores são somados e é inserido o período 

de guarda, tal como numa modulação OFDM. 

 

A Figura 5-4 incluiu a tracejado a operação de inserção da sequência piloto, { }kpX , 

multiplexada entre as sub-portadoras de dados. O objectivo dos símbolos piloto é facilitar 

os processos de sincronização e estimação de canal do lado do receptor. A sequência piloto 

não sofre espalhamento e é modulada em frequências OFDM especificas, designadas por 

sub-portadoras piloto. 
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Figura 5-4 Diagrama de blocos de um emissor MC-CDMA. 
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Como se pode verificar, o espalhamento é feito no domínio da frequência. Assumindo 

formatação do impulso elementar rectangular, verifica-se que o sinal na saída do emissor é 

dado por, 
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onde o espaçamento em frequência entre portadoras é ∆f=1/ts e a duração total do símbolo 

MC-CDMA é Ts=ts+Tg, sendo Tg o período de guarda. A Figura 5-5 ilustra a DEP do sinal 

MC-CDMA. Pode observar-se que o processo de espalhamento não destrói a 

ortogonalidade entre as portadoras. 

 

Vai em seguida analisar-se a estrutura do receptor MC-CDMA, o diagrama de blocos é 

representado na Figura 5-6. Como se pode observar, após o processo de sincronismo e 

eliminação do período de guarda, o sinal recebido é sujeito a uma operação de FFT. Após 

extracção das sub-portadoras piloto, aplica-se o sinal resultante à entrada do equalizador 

que por sua vez envia o sinal equalizado para o bloco de despreading. A operação de 

despreading usa o código de espalhamento do utilizador desejado. Finalmente, após uma 

operação de conversão série-paralelo (bloco S/P) os símbolos QPSK são desmodulados. O 

bloco de estimação de canal, com base na informação contida nas sub-portadoras piloto e 

com o conhecimento prévio dos símbolos piloto, estima a resposta em frequência do canal 

rádio Hk. A estimativa do canal é usada pelo equalizador para calcular os coeficientes de 

equalização k

n
g . 
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Figura 5-5 Densidade espectral de potência de um sinal MC-CDMA. 
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Figura 5-6 Diagrama de blocos do receptor mono-utilizador MC-CDMA. 

 

Considerando transmissão síncrona no sentido do uplink com K utilizadores simultâneos, 

conclui-se que a estimativa do símbolo m emitido por um utilizador k, após equalização e 

operação de despreading é dada por , 
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com m=1,...,M. Recorde-se que M=Nc/SF corresponde ao número de símbolos da 

sequência de dados à entrada do conversor série-paralelo do emissor MC-CDMA. Na 

equação anterior distinguem-se três termos: a parte útil do símbolo do utilizador, a 

interferência de acesso múltiplo (MAI-Multiple Acess Interference) e o ruído. Em 

condições de transmissão reais, a propagação do sinal em canais com desvanecimento 

selectivo em frequência, quebra a ortogonalidade entre os sinais do diferentes utilizadores, 

o que provoca um termo de MAI diferente de zero. 
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5.1.3 Modulação SS-MC-MA 

A modulação SS-MC-MA (Spread Spectrum Multi-Carrier Multiple Access) é uma versão 

modificada da técnica de acesso MC-CDMA, apresentada primeiramente em [Kai00]. Em 

seguida vai-se explicar a diferença entre as duas modulações e a importância da técnica 

SS-MC-MA no contexto da estimação do canal rádio 

 

Em SS-MC-MA cada um dos K utilizadores tem uma banda de frequências atribuída para 

uso exclusivo, à semelhança do que sucede num sistema FDMA convencional. Assim, os 

símbolos de dados de cada utilizador são espalhados ao longo duma sub-banda com largura 

igual a SF sub-portadoras, donde Nc=KSF. A principal diferença entre as duas modulações 

é que em SS-MC-MA a divisão no código é usada para transmissão simultânea de dados 

do mesmo utilizador numa sub-banda, enquanto no caso MC-CDMA a divisão no código é 

usada para transmitir dados de diferentes utilizadores ao longo das mesmas Nc sub-

portadoras. Em SS-MC-MA cada sub-portadora é usada exclusivamente por um utilizador. 

Essa propriedade torna-se vantajosa, principalmente ao nível da estimação de canal. Para 

um sistema SISO, enquanto em MC-CDMA a EB tem de estimar K canais diferentes ao 

longo das Nc sub-portadoras, em SS-MC-MA a EB tem de estimar apenas um único canal 

em cada sub-banda.  

 

Por outro lado, enquanto em MC-CDMA o receptor tem que lidar com a interferência de 

acesso múltiplo (MAI), resultante de diferentes utilizadores, na técnica SS-MC-MA o 

receptor tem que lidar com a “self-interference” provocada pela transmissão simultânea de 

dados do mesmo utilizador. O cancelamento da “self-interference” é mais simples do que o 

cancelamento da MAI, o que constitui outra vantagem da técnica SS-MC-MA face à 

técnica MC-CDMA.  

 

Na modulação MC-CDMA, o espalhamento de espectro no domínio da frequência, feito ao 

longo de toda a largura de banda disponível, explora a diversidade na frequência intrínseca 

aos canais multi-percurso. A desvantagem da modulação SS-MC-MA é o facto de se 

perder parte dessa diversidade na frequência, uma vez que cada utilizador está confinado à 

sua sub-banda. Caso essa sub-banda fique sujeita a um desvanecimento profundo do canal, 

o utilizador correspondente verá o desempenho de transmissão bastante afectado. Uma 

forma de minimizar esse efeito é usar a técnica de saltos na frequência, onde o padrão de 

atribuição de sub-bandas aos utilizadores é alterado em cada símbolo SS-MC-MA. Pode 

usar-se, por exemplo, um algoritmo de permutação entre sub-bandas com padrão aleatório, 

normalmente associado a um esquema de codificação de canal [Cha05]. A Figura 5-7 

ilustra o conceito de saltos na frequência entre sub-bandas SS-MC-MA. 
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Figura 5-7 Exemplo de saltos na frequência entre sub-bandas SS-MC-MA. 

 

A Figura 5-8 mostra o diagrama de blocos dum transmissor SS-MC-MA. Repare-se que o 

processamento associado à técnica SS-MC-MA é muito semelhante ao feito em MC-

CDMA, donde os blocos usados em MC-CDMA podem ser facilmente adaptados para SS-

MC-MA. Na Figura 5-8 o vector 
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representa um bloco de símbolos de dados do utilizador k. Cada símbolo de dados é 

espalhado por um código de comprimento SF. A matriz C de dimensão SFxSF, 

 

[ ]110 ,...,, −= SFcccC  ( 5-11 ) 

 

contém os SF códigos de espalhamento. Note-se que como os utilizadores estão divididos 

em sub-bandas, a mesma matriz de códigos, C, pode ser usada por todos os utilizadores. Os 

dados espalhados são somados, donde resulta o sinal, 

 
( ) ( )kdC=ks  ( 5-12 ) 
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Os K sinais ( )ks  são sujeitos à operação de saltos na frequência entre sub-bandas e em 

seguida é inserida uma sequência piloto multiplexada com as sub-portadoras de dados. O 

sinal resultante é processado pelo bloco de IFFT. Finalmente é adicionado o tempo de 

guarda. 
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Figura 5-8 Diagrama de blocos de um emissor SS-MC-MA. 

5.2 Técnicas de detecção 

Tal como na transmissão DS-CDMA, também em MC-CDMA / SS-MC-MA, as técnicas 

de detecção podem ser classificadas em dois tipos: técnicas de detecção mono-utilizador 

(SUD: Single-User Detection) e técnicas de detecção multi-utilizador (MUD: Multi-User 

Detection). As técnicas mono-utilizador processam o sinal recebido mediante o 

conhecimento de um único código de espalhamento, ou seja, tentam recuperar o sinal de 

um único utilizador. Pelo contrário, as técnicas multi-utilizador tentam estimar a 

interferência de acesso múltiplo de modo a recuperar da melhor forma o sinal do utilizador 

desejado. 

 

No caso de uma detecção mono-utilizador, o receptor procura detectar o utilizador 

desejado, k, sem ter em conta os sinais dos outros utilizadores que foram emitidos 
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simultaneamente nas mesmas portadoras. Para qualquer modulação multi-portadora em 

geral, a equalização consiste em multiplicar um factor k

n
g por cada sub-portadora do sinal 

recolhido à saída da FFT. Há várias técnicas de equalização mono-utilizador, tais como, 

EGC (combinação de igual ganho), MRC (combinação por máxima razão), ZF (zeros 

forçados), MMSEC (combinação por minimização do erro quadrático médio) [Kai95]. Por 

exemplo, a técnica MRC consiste em multiplicar o sinal de cada portadora pelo complexo 

conjugado da resposta em frequência do canal, previamente estimada, ou seja, 

 

( )*ˆ k
n

k Hg
n

=  ( 5-13 ) 

 

No caso em que, no receptor MC-CDMA, são conhecidos os códigos de espalhamento de 

todos os utilizadores e estimados os respectivos canais, é possível estimar o termo MAI da 

equação ( 5-9 ) e cancelar, pelo menos parcialmente, o efeito da interferência sobre o sinal 

desejado. Essa tarefa é efectuada pelos detectores multi-utilizador. As técnicas de detecção 

multi-utilizador mais divulgadas na literatura são: 

 

– os canceladores de interferências cujo princípio de funcionamento é tentar 

reconstruir de forma total, usando uma estrutura PIC, ou parcialmente com uma 

estrutura SIC (Serial Interference Cancellation) o termo de MAI subtraindo-o ao 

sinal recebido. Recorde-se que o algoritmo PIC já foi usado anteriormente no 

contexto do cancelamento de interferência para o UMTS TDD. A vantagem de 

um detector com algoritmo PIC é introduzir um atraso de detecção muito menor 

que o detector com algoritmo SIC devido ao processamento do sinal [Hui98] 

[Lat96]. 

– os detectores de máxima verosimilhança (MLSE: Maximum Likelihood Sequence 

Estimation), cujo objectivo é procurar a sequência emitida mais provável [Pro95]. 

– o detector GMMSE (Global Minimum Mean Square Error) trata-se duma técnica 

de equalização baseada na técnica MMSE que tenta minimizar os erros de 

decisão tendo em conta o processo de despreading [Bau99]. 

 

Neste trabalho, devido ao bom compromisso desempenho/complexidade, implementou-se 

a técnica de detecção multi-utilizador PIC com hard decision (HD). A designação HD 

significa que a operação de decisão dos símbolos transmitidos por cada utilizador faz parte 

do procedimento de cancelamento de interferência. Em seguida descreve-se com mais 

detalhe o algoritmo PIC HD no contexto da transmissão multi-portadora MC-CDMA. 
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O algoritmo PIC estima em paralelo o termo de MAI provocado pelos utilizadores que 

interferem com o sinal desejado. A Figura 5-9 representa a estrutura do detector com o 

algoritmo PIC para a n-ésima iteração. 

 

 

jĤ

Y

jd̂

kd̂

 
 

Figura 5-9 Estrutura do detector PIC HD num contexto MC-CDMA. 

 

O índice [0] corresponde à iteração inicial de uma detecção mono-utilizador sobre o sinal 

do conjunto de todos os utilizadores. A partir daí, o índice [n] representa uma detecção 

mono-utilizador sobre um sinal resultante da subtracção da iteração anterior ao sinal do 

conjunto dos utilizadores. Na Figura 5-9 é representada também a dimensão das variáveis 

envolvidas durante o processamento. Após efectuar as operações de eliminação do período 

de guarda e FFT do sinal recebido, faz-se uma equalização mono-utilizador. Seguidamente 

efectua-se a operação de despreading para o conjunto de utilizadores “interferentes”. Note-

se que na Figura 5-9 os utilizadores interferentes têm índice Kjkj ,...,1=∧≠ , sendo K o 

número total de utilizadores. A seguir efectua-se uma decisão do tipo hard dos símbolos 

transmitidos jd̂ . Com base na estimativa desses símbolos regeneram-se os sinais 

interferentes, isto é, apara cada interferente j, volta-se a espalhar o sinal e multiplica-se o 

resultado pela estimativa da resposta em frequência do canal respectivo. Somando as 

contribuição dos K-1 utilizadores interferentes obtém-se uma estimativa da MAI. A 

estimativa da MAI é depois subtraída ao sinal total à saída da FFT. Isso resulta num sinal 

depurado de MAI e pode-se finalmente aplicar uma técnica mono-utilizador para depois 

proceder ao despreading com o código do utilizador desejado k. A expressão geral na 
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forma matricial para a estimativa dos símbolos dos utilizadores j=1,...,K para um conjunto 

de iterações n=1,...,N é dada por, 

 

[ ] ( ) [ ] [ ]

















−= ∑
≠
=

−
K

kj

j

njjjnTknk dd
1

1ˆˆˆ CHGC Y  ( 5-14 ) 

 

onde Y=[y1,...,yNc]
T representa o sinal recebido após eliminação do período de guarda e a 

operação FFT, ( )j
N

jj

c
HHdiag ˆ,...,ˆˆ

1=H  é a matriz da estimativa dos coeficientes da 

resposta em frequência do canal associado ao utilizador j, G[n]=diag(g1,...,gNc) é a matriz de 

coeficientes do equalizador e Cj a matriz coluna com o código de espalhamento do 

utilizador j. 

 

No caso da modulação SS-MC-MA o PIC cancela a “self-interference”, isto é, a 

interferência causada pelos dados espalhados do próprio utilizador. Recorde-se que como 

em SS-MC-MA o canal é o mesmo para todos os códigos dum mesmo utilizador, a 

implementação do cancelador PIC torna-se mais simples do que em MC-CDMA. 

5.3 Eficiência de potência e eficiência espectral 

A eficiência de potência e a eficiência espectral são duas métricas importantes que serão 

usadas na avaliação do desempenho do sistema B3G, daí a necessidade de se definirem 

adequadamente.  

 

A relação Eb/N0, também designada por eficiência de potência, para o caso duma técnica de 

acesso MC-CDMA com modulação QPSK (2 bits por símbolo) é deduzida em [Alv03] e 

dada pela expressão seguinte, 

 

( )
Kt

TtSFS

N

E

s

gs

n

b 1

22
0

Θ
+

σ
=  ( 5-15 ) 

 

onde: 

- 
2
n

S

σ
é a relação sinal/ruído medida à entrada do receptor. 
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- ( )
s

gs

t

Tt +  é o factor de perda de potência provocada pela introdução do período de 

guarda. 

- SF é o comprimento do código de espalhamento. 

- Θ representa o quociente entre o número total de símbolos transmitidos num time slot e 

o número de símbolos de dados do mesmo time slot. No caso de sistemas que 

transmitem símbolos para sinalização, sincronismo e/ou estimação de canal, vem Θ>1. 

Esse “overhead” de sinalização conduz a uma perda da eficiência de potência do 

sistema. 

- K é o número de utilizadores (carga do sistema). 

 

No caso da técnica MC-CDMA com modulação QPSK, a eficiência espectral medida num 

símbolo de dados MC-CDMA é dada por, 

 

( )
K

LB

Tt
SF

N
gs

c

×
+×

=η
2

   [bits/s/Hz] ( 5-16 ) 

 

onde, 

- Nc/SF é o número de símbolos QPSK transmitidos por um utilizador durante um 

símbolo MC-CDMA. 

- (ts+Tg) é a duração total do símbolo MC-CDMA emitido para o canal. 

- LB a largura de banda do sistema. 

5.4 Combinação da modulação multi-portadora 
com transmissão MIMO 

Nos sistemas rádio-móvel, o desvanecimento rápido do canal rádio pode ser, em 

determinados instantes, tão profundo que torna o sinal recebido praticamente inutilizável. 

Uma forma de combater esse problema é conseguida a partir da exploração da diversidade, 

consistindo basicamente no aproveitamento de diversos sinais recebidos, portadores da 

mesma informação transmitida, provenientes de canais distintos cujos padrões de 

desvanecimento são independentes. É possível explorar a diversidade nos diversos 

domínios: tempo, frequência e no espaço. 

 

A forma clássica de explorar a diversidade espacial é usar múltiplas antenas na recepção, 

normalmente usa-se no sentido do uplink onde a EB combina duma forma coerente o sinal 
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recebido pelas diferentes antenas. As antenas na EB encontram-se afastadas de um 

comprimento, tipicamente superior a dez comprimentos de onda, por forma a garantir uma 

elevada descorrelação entre os sinais recebidos.  

 

Por outro lado, a combinação de técnicas multi-portadora com processamento MIMO tem 

sido alvo duma atenção crescente nos últimos anos. O objectivo é associar a robustez 

contra a IES e elevada eficiência espectral, próprias das técnicas multi-portadora, com o 

aumento da capacidade e/ou área de cobertura, conseguido com a transmissão MIMO 

[Stu04] [Pau04] [Zel04]. Uma técnica de processamento espacial MIMO bastante 

divulgada é a codificação espaço-temporal, por exemplo, os STBC (Space-Time Block 

Codes) propostos por Alamouti em [Ala98]. O objectivo da codificação espaço-temporal é 

explorar a diversidade espacial na transmissão de forma a combater o desvanecimento 

rápido5 do sinal, reduzindo a probabilidade de erro na detecção. Isto consegue-se sem 

sacrificar a eficiência espectral do sistema. Nesta secção vai apresentar-se a técnica STBC 

de Alamouti combinada com a modulação MC-CDMA. A combinação dos STBC com a 

modulação SS-MC-MA é em tudo similar, a menos da ligeira diferença entre as duas 

modulações explicada na Secção 5.1.3. 

 

A versão mais simples da codificação de Alamouti usa duas antenas no transmissor e uma 

única antena no receptor. Prova-se que a codificação de Alamouti consegue introduzir um 

ganho de diversidade na transmissão igual ao ganho de diversidade na recepção, 

conseguido caso o receptor tivesse duas antenas e o transmissor apenas uma [Ala98]. A 

técnica de Alamouti pode ser facilmente estendida para M antenas no receptor, dando 

origem a um sistema MIMO com 2xM ramos de diversidade.  

 

A Figura 5-10 mostra o diagrama de blocos do codificador e do receptor de Alamouti com 

duas antenas no transmissor e uma no receptor. Os bits depois de modulados são agrupados 

em blocos de dois símbolos consecutivos, S1 e S2, relativos ao instante t e t+Ts, 

respectivamente. Ts representa a duração do tempo de símbolo. Em seguida o codificador 

de Alamouti implementa uma operação de codificação, atribuindo a cada antena os 

símbolos seguintes, 

 

 antena 1 antena 2 

t S1 S2 

t+Ts ∗− 2S  ∗
1S  

                                                 
5 O desvanecimento lento é compensado pelo controlo de potência. 
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Figura 5-10 Codificação espaço-temporal básica de Alamouti 1x2. 

 

Repare-se que as sequências transmitidas pelas duas antenas são ortogonais uma vez que o 

produto interno entre elas é zero. A saída do codificador é transmitida em dois tempos de 

símbolo consecutivos e por duas antenas. Uma vez que existe perfeita redundância entre a 

informação transmitida pelas duas antenas pode concluir-se que o STBC de Alamouti não 

aumenta a eficiência espectral do sistema, mas como veremos permite reduzir a BER.  

 

Considere-se agora que o sinal é sujeito a um canal de “banda estreita” caracterizado por 

um único coeficiente complexo. Assume-se que os canais são invariantes durante a 

transmissão dos dois símbolos, isto é,  

 

( ) ( )
( ) ( )s

s

Tthth

Tthth

+=
+=

22

11  ( 5-17 ) 

 

Por outras palavras, o tempo de coerência do canal deve ser superior a 2Tc. O sinal 

recebido através dos dois canais é somado na antena receptora, donde resulta a sequência, 

 

212212

122111

nShShr

nShShr

++−=

++=
∗∗

 ( 5-18 ) 

 

Onde n1 e n2 são amostras de ruído AWGN nos instantes t e t+Ts, respectivamente.  

 

No receptor, a combinação dos sinais é bastante simples, precisando apenas de conhecer as 

estimativas de canal 1̂h  e 2ĥ . Fazendo uma combinação MRC a estimativa dos símbolos 

transmitidos é dada por, 
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∗∗

∗∗

−=
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21122
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 ( 5-19 ) 

 

Introduzindo agora os erros de estimativa, ε1 e ε2, definidos como sendo a diferença entre a 

estimativa do canal e o seu e o valor exacto, 

 

222
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ˆ

ε+=
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hh

hh
 ( 5-20 ) 

 

substituindo ( 5-18 ) em ( 5-19 ) e usando ( 5-20 ) resulta, 

 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]
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( 5-21 ) 

 

Da análise da equação ( 5-21 ) constata-se que a estimativa do símbolo contém três 

parcelas. A primeira parcela resulta do ganho de diversidade que é tanto maior quanto 

menor for a correlação entre os canais h1 e h2. A segunda parcela resulta do ruído aditivo à 

entrada da antena receptora. Assumindo que o ruído à entrada da antena receptora é 

Gaussiano com média nula e variância 2
nσ , e que os dois canais são não correlacionados, a 

SNR após combinação dos sinais vem, 

 

{ } { }
2

2

2

2

1

n

hEhE
SNR

σ
+

=  ( 5-22 ) 

 

A terceira parcela deve-se à estimativa imperfeita dos canais, cuja amplitude depende dos 

erros de estimativa ε1 e ε2. O impacto dos erros de estimativa no desempenho dos STBC 

será alvo de estudo em secções futuras deste trabalho. 

 

Em seguida vai estender-se esta técnica a um sistema MIMO com duas antenas no 

transmissor e duas antenas no receptor (2x2). O correspondente diagrama de blocos está 

representado na Figura 5-11. Existem agora quatro canais entre o emissor e o receptor. 

 

O sinal recebido em cada antena é dado por, 
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Figura 5-11 Codificação espaço-temporal de Alamouti para MIMO 2x2. 

 

Fazendo uma combinação MRC a estimativa dos símbolos transmitidos é dada por, 
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Considerando o caso de estimativa perfeita de canal, substituindo ( 5-23 ) em ( 5-24 ) vem, 

( )
( ) 344312212
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Da equação ( 5-25 ) constata-se a combinação coerente dos quatro ramos de diversidade do 

sistema MIMO 2x2. Verifica-se também que o sinal combinado nas duas antenas é a soma 

dos sinais combinados em cada antena receptora isoladamente, donde pode generalizar-se 

este resultado para o caso de M antenas no receptor. Nesse caso a codificação espaço-

temporal de Alamouti consegue 2xM ramos de diversidade. 

 

Como foi dito no início desta secção, neste trabalho pretende-se combinar a modulação 

MC-CDMA, ou a sua versão SS-MC-MA, com a transmissão MIMO baseada nos STBC 

propostos por Alamouti. Assume-se que o hardware dos primeiros sistemas MIMO 
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comporta apenas duas antenas no terminal móvel, isto justifica-se por razões de custo, 

consumo de potência e pelo pouco espaço disponível dentro dos dispositivos móveis para 

garantir a desejável descorrelação entre antenas. Assim, no contexto do problema da 

estimação de canal, vai analisar-se o caso do uplink, onde a estação móvel tem duas 

antenas e a estação base M antenas. A Figura 5-12 e a Figura 5-13 representam o diagrama 

de blocos simplificado do emissor (EM) e do receptor (EB), respectivamente. A 

codificação de Alamouti é feita sobre os símbolos de dados, antes da operação de 

spreading. Repare-se que tanto a cadeia de transmissão como a de recepção repetem as 

operações apresentadas anteriormente para o caso SISO.  

 

 

 

b 21 , SS

∗− 21 , SS

∗
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Figura 5-12 Transmissor MIMO com STBC de Alamouti e modulação MC-CDMA (ou 

SS-MC-MA). 
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Figura 5-13 Receptor MIMO com STBC de Alamouti e modulação MC-CDMA (ou SS-

MC-MA). 
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5.5 Projecto da estrutura de trama 

Ao contrário do que aconteceu na análise do sistema UMTS TDD feita no Capítulo 3, para 

a componente de banda larga do sistema B3G, não existe ainda nenhum standard definido 

para a camada física. Nesta secção irá projectar-se uma estrutura de trama para a ligação 

rádio da componente de banda larga do sistema B3G suportada em MC-CDMA. Essa 

trama terá que ter em conta a estimação de canal, em termos da necessidades de símbolos 

piloto, e será a base para o teste dos algoritmos de estimação de canal propostos nas 

secções seguintes. 

 

Seguindo a visão do projecto IST MATRICE, ver Tabela 1-1, e de acordo com a 

necessidade de largura de banda, escolheu-se a banda dos 5 GHz para projectar a 

componente de banda larga do B3G. Para a largura de banda do sistema considerou-se 

aceitável um valor 15 vezes maior do que o chip rate do standard UMTS, ou seja, 

LB=15x3,84 MHz=57,6 MHz. Assim, o espaçamento entre amostras temporais do sinal é 

∆=1/LB=17,4 ns. 

 

Quanto à técnica de dúplex entre uplink/downlink optou-se por uma técnica TDD de 

portadora única que divide a trama em time slots que podem ser atribuídos ou no sentido 

do uplink ou no do downlink, à semelhança do que acontece no UMTS TDD. A maior 

vantagem desta técnica, relativamente à técnica FDD de portadoras emparelhadas, é a 

capacidade de se ajustar ao tráfico assimétrico que se espera dominar os sistemas B3G. 

Para facilitar a interoperabilidade entre o sistema B3G proposto e o actual standard UMTS, 

assumiu-se uma estrutura de trama com a mesma duração da do standard UMTS TDD, isto 

é, cada trama está dividida em 15 time slots com duração de 667 us cada, o que totaliza 10 

ms por trama (ver Figura 5-15). 

 

O projecto da ligação rádio é condicionado pelo tipo de ambiente de propagação onde 

tipicamente o sistema vai operar. Neste trabalho adoptou-se pelos modelos de canal 

desenvolvidos no âmbito do projecto BRAN e apresentados anteriormente na Secção 2.3.2 

O projecto BRAN desenvolveu 5 modelos, designados A,B,C,D e E, com espalhamento 

do atraso crescente. Por razões de robustez de projecto considera-se o pior caso dentro do 

leque de canais propostos pelo projecto BRAN, isto é o canal urbano sem linha de vista, 

BRAN E cujo atraso máximo, τmax, é igual a 1760 ns e espalhamento do atraso DS=250 

ns. Assume-se a velocidade máxima do terminal móvel igual a 300 km/h. 

 

No dimensionamento do número de sub-portadoras, é necessário ter em conta que o 

número de sub-portadoras resulta dum compromisso entre conseguir-se um canal de 
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“banda estreita” em cada sub-portadora, (através de um Nc elevado), e obter-se uma PAPR 

moderada que não provoque problemas de saturação no amplificador de saída, (através 

dum valor de Nc mais reduzido). Além disso, Nc deverá ser uma potência de dois por forma 

a simplificar o algoritmo que implementa as operações de IFFT e FFT. A solução de 

compromisso encontrada para o número de portadoras é de Nc=1024. Nesse caso o 

espaçamento entre portadoras é ∆f=LB/Nc=56,25 KHz, recorde-se que para o canal BRAN 

E a largura de banda de coerência é Bc=637 KHz, donde ∆f<< Bc e o canal visto por cada 

sub-portadora pode ser considerado de “banda estreita”. Relativamente à relação PAPR, 

definida em ( 5-3 ), no caso da modulação MC-CDMA, esta aumenta com Nc e com o 

comprimento do código de espalhamento [Jay00]. Em [Alv03] mostra-se que um sinal 

MC-CDMA com Nc=1024 e SF=32 conduz a PAPR=20,5 dB, no entanto, esse valor 

embora elevado pode ser reduzido de aproximadamente 5 dB caso se aplique uma 

operação de scrambling com comprimento igual a 32 depois do espalhamento. 

 

Apenas 736 das 1024 sub-portadoras são usadas para transmitir dados, as primeiras 144 e 

que as últimas 144 sub-portadoras são não moduladas. O objectivo é diminuir o efeito dos 

lóbulos secundários do espectro do sinal MC-CDMA e evitar o efeito de “aliasing” 

inerente aos sinais digitais. 

 

Outro aspecto importante tem a ver com a duração do período de guarda Tg. Para um 

período de guarda demasiadamente elevado, as perdas de energia e eficiência espectral são 

significativas, (ver equação ( 5-16 )), mas por outro lado, um período de guarda 

demasiadamente pequeno conduz a distorções devido à IES. É pois necessário optar por 

uma solução de compromisso. Os estudos efectuados em [Faz93] recomendam que a 

duração do período de guarda deve ser maior que o atraso máximo do canal e estar 

compreendido num intervalo de 10% a 20% da duração útil do símbolo. Neste trabalho 

adoptou-se um Tg com duração igual a 20% da parte útil do símbolo MC-CDMA, isto é 

216 amostras, Tg =216∆=3758 ns, ou seja, maior do que τmax do canal BRAN E (1760 ns). 

Assim, a duração total do símbolo MC-CDMA vem Ts=(1024+216)∆=21,5 µs. 

 

Vai agora definir-se o padrão de símbolos piloto a usar na estrutura do time slot . Como já 

foi dito, os estimadores de canal desenvolvidos neste trabalho contam com símbolos piloto 

conhecidos no receptor e multiplexados na estrutura de dados. Ao assumir-se que o canal 

rádio real mantém alguma coerência nos domínios do tempo e da frequência, é possível, 

através duma interpolação adequada, estimar o canal durante a transmissão dos símbolos 

de dados partindo do conhecimento do canal nos símbolos piloto. Assim, o próximo passo 

é definir o padrão de símbolos piloto bidimensional (tempo, frequência) a usar na estrutura 

do time slot.  
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Os parâmetros mais importantes na selecção do padrão de símbolos piloto é a velocidade 

máxima esperada, que determina a coerência temporal mínima do canal e o máximo 

espalhamento do atraso associado ao canal, que determina a mínima banda de coerência. 

Neste trabalho, optou-se por um padrão de símbolos piloto rectangular que é dimensionado 

tendo em conta a velocidade máxima esperada e a máxima dispersão temporal dos canais 

BRAN. 

 

Embora o padrão rectangular, ver o exemplo mostrado na Figura 5-14, seja o mais 

adoptado na grande maioria das publicações e standards, outros padrões como o triangular 

ou em forma hexagonal têm sido apresentados na literatura. Por exemplo, em [Gar00] 

concluiu-se que, para o mesmo número de pilotos, o padrão hexagonal consegue um 

melhor desempenho do que o padrão rectangular ou o triangular. No entanto, o ganho 

conseguido depende bastante do PDP do canal e da velocidade do móvel considerados. 

 

 

tempo

fr
eq

uê
nc

ia

Df

Dt

piloto
dados

 
Figura 5-14 Símbolos piloto em padrão rectangular. 

 

É fácil intuir que, num cenário com pouca mobilidade da EM e com um canal muito 

dispersivo (DS elevado), a estrutura de pilotos óptima terá um elevado espaçamento no 

domínio do tempo e um espaçamento curto no domínio da frequência. Por outro lado, num 

cenário de elevada mobilidade, com um canal pouco dispersivo (DS baixo), tende-se a ter 

uma estrutura de pilotos óptima com um curto espaçamento no domínio do tempo e um 

elevado espaçamento no domínio da frequência. Uma das preocupações no 

desenvolvimento de estimadores de canal para a componente de banda larga do B3G é a 

robustez às variações do canal. O ideal seria ter uma estrutura de pilotos adaptativa, em 
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função do cenário de propagação. Esse problema saí fora dos objectivos desta tese e será 

apresentado como um tópico de trabalho futuro.  

 

O projecto do padrão de símbolos piloto é um compromisso entre uma boa estimativa de 

canal (espaçamento entre pilotos pequeno) e elevada eficiência espectral (espaçamento 

entre pilotos elevado). 

 

Para o estimador conseguir reconstruir o canal com base nas amostras recolhidas nos 

símbolos piloto, a densidade do padrão de pilotos deve satisfazer o teorema da amostragem 

na dimensão do tempo e na dimensão da frequência como mostra a expressão seguinte, 

 

2/1≤DtTf sd      e     2/1max ≤∆τ Dff  ( 5-26 ) 

 

onde Dt representa o espaçamento temporal, contado em número de símbolos MC-CDMA, 

entre dois símbolos piloto consecutivos. Df representa o espaçamento na frequência, 

contado em número de sub-portadoras, entre dois símbolos piloto consecutivos. fd é o 

máximo desvio de Doppler. Assim, para fc=5 GHz e velocidade máxima de 300 km/h, 

resulta, através de ( 2-11 ) fd=1,38 KHz. Recorde-se que Ts=21,5 us , τmax=1760 ns e 

∆f=56,25 KHz. Com base nesses parâmetros e em ( 5-26 ) vem: TsDt<362 µs, ou Dt≤17 

símbolos MC-CDMA e ∆fDf <284 KHz, ou Df ≤5 sub-portadoras. 

 

No projecto do time slot, para o espaçamento temporal entre símbolos piloto, optou-se por 

uma solução mais conservadora do que a decorrente do teorema da amostragem e 

considerou-se um factor de sobre amostragem de dois, donde se fixou Dt=8.  

 

Para o espaçamento entre portadoras piloto no domínio da frequência, no caso do downlink 

e para um sistema SISO, como só existe um canal a estimar em cada terminal móvel, faz-se 

Df=1. No caso do uplink e para um sistema SISO MC-CDMA, fazendo Df igual ao número 

de utilizadores simultâneos por time slot (Df=K), consegue-se multiplexar as sub-

portadoras piloto, garantindo a ortogonalidade entre os símbolos piloto dos vários 

utilizadores. Ou seja, os símbolos piloto usam uma técnica FDMA, o que permite estimar 

as respostas em frequência dos canais associados aos diferentes utilizadores sem o efeito 

indesejado da MAI. Essa técnica de atribuição dos pilotos está ilustrada na Figura 5-15 

para o caso de K=4. O problema levanta-se quando o número de utilizadores K>5, 

conduzindo a uma sub-amostragem da variação do canal que degrada a estimativa. Esse 

efeito será analisado mais à frente. 
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A Figura 5-15 resume a estrutura da trama e de time slot adoptada. Repare-se que a 

estrutura da trama TDD deve ter pelo menos um time slot dedicado ao downlink por forma 

a possibilitar a sinalização entre a estação base e o terminal móvel. Na Figura 5-15 a 

designação “XL” significa que o time slot poderá ser usado para uplink ou para downlink. 

Cada time slot é composto por 30 símbolos e um período de guarda. Os 2 símbolos iniciais 

são dedicados ao sincronismo, existem 24 símbolos MC-CDMA de dados e 4 símbolos 

piloto separados de Dt=8. No final do time slot reserva-se ainda um tempo de transição 

entre time slots de 22 us, necessário ao ligar/desligar dos amplificadores de potência. 

 

 

 
Figura 5-15 Estrutura da trama TDD e de um time slot. Exemplo do padrão de pilotos 

usado no uplink para SISO MC-CDMA e K=4. 

 

A parcela de tempo que os quatro símbolos piloto ocupam no total do burst é de 12,8 %. 

Para comparação recorde-se que o comprimento das sequências Midamble no UMTS TDD 

correspondem a 20% e 10% do tempo de transmissão, para o burst tipo 1 e burst tipo 2, 

respectivamente.  
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No cálculo da razão Eb/N0, com base na equação ( 5-15 ), o overhead de sinalização vem 

Θ=30/24=1,25. Quanto ao débito binário medido dentro dum time slot e considerando 

modulação QPSK, é dado por, 

 

[ ]sbit
SF

r /
10667

2410242
6 ××
××= −  ( 5-27 ) 

 

A Tabela 5-1 dá o valor do ritmo de transmissão para diferentes valores de SF. Por 

exemplo, para SF=32 o débito binário é de 2,3 Mbit/s/utilizador, o que corresponde a um 

débito agregado máximo de 73,7 Mbit/s, como a LB=57,6 MHz a eficiência espectral do 

sistema é η=1,3 bit/s/Hz. Obviamente a eficiência espectral pode ser aumentada recorrendo 

a constelações com mais bits por símbolo como por exemplo 8PSK, 16QAM, 64QAM, etc.  

 

Tabela 5-1 Ritmos de transmissão do sistema. 

SF bit rate [Mbit/s] 

1 73,7 

2 36,8 

4 18,4 

8 9,2 

16 4,6 

32 2,3 

 

Relativamente à geração das sequências piloto, importa dizer que o total de sub-portadoras 

em cada símbolo piloto, associadas a um utilizador k é Np=Nc/Df. A sequência piloto 

Xp(m), m=0,1,...,Np-1 é gerada através de duas sequências binárias pseudo-aleatórias PN 

independentes; uma relativa à componente real e outra relativa à componente imaginária. 

Em cada sequência PN o valor lógico “0” é substituindo por “-1”. Após normalização a 

sequência complexa resultante apresenta os valores Xp(m) { } 2/1 j±±∈ , todos 

igualmente prováveis. No início de cada trama as quatro sequências piloto são 

reinicializadas. Escolheram-se sequências PN devido às boas propriedades de 

autocorrelação. Essas propriedades podem ser úteis caso futuramente se utilizem os 

símbolos piloto para extracção do sincronismo.  

 

Optou-se por manter a mesma potência média nos símbolos piloto e nos dados. No entanto, 

há estudos que exploram a possibilidade de aumentar a potência dos piloto à custa da 

redução da SNR nos símbolos de dados. Na literatura inglesa essa técnica é designada de 

“boosted pilots”. A ideia é melhorar a estimativa de canal, mantendo a potência total de 

transmissão. Demonstra-se que em alguns casos é mais vantajoso, em termos de 



Estimação do canal rádio móvel para sistemas celulares 3G e B3G 

150 

probabilidade de erro de bit, ter uma boa estimativa de canal para equalizar um sinal com 

uma SNR baixa do que ter uma SNR mais elevada e uma estimativa de canal deficiente 

[Che03].  

 

Por outro lado, alguns investigadores [Cha04], têm vindo a propor estruturas em que as 

sequências piloto são espalhadas na frequência tal como acontece com os dados. Esta 

técnica, designada por “spread-pilots” consegue boas estimativas de canal mas a um preço 

muito elevado em termos de eficiência espectral: como cada utilizador tem associado um 

código de espalhamento para a sequência piloto, a capacidade do sistema vem reduzida 

para metade.  

5.6 Estimador baseado nos símbolos piloto para 
SISO MC-CDMA 

Nesta secção vão desenvolver-se algoritmos de estimação de canal baseados no critério 

MMSE (Minimum Mean Square Error) e que exploram os símbolos piloto da trama 

definida anteriormente. Com a aplicação do critério MMSE pretende-se minimizar o erro 

quadrático médio entre o canal real e o canal estimado. Uma vez que o canal rádio-móvel, 

H(t,f ) é bidimensional, o critério MMSE conduz a um filtro de Wiener de duas dimensões 

(2D) [Moo00]. O filtro de Wiener 2D explora a correlação entre amostras sucessivas do 

canal rádio em ambos os domínios: tempo e frequência. No entanto, sabes-se que a 

arquitectura do filtro de Wiener 2D é bastante complexa para aplicações de tempo real 

[Sch91]. Para reduzir drasticamente a sua complexidade explora-se a propriedade de 

independência entre a correlação do canal no domínio do tempo e a correlação do canal no 

domínio da frequência, apresentada anteriormente na equação ( 2-14 ). Uma das 

abordagens mais comuns é implementar dois filtros de Wiener 1D em cascata, o que se 

designa por arquitectura 2x1D, muito menos complexa do que uma arquitectura 2D que 

tenha em conta as duas dimensões duma forma conjunta [Hoe97]. Embora se possa tirar 

partido da correlação nos dois domínios, neste trabalho, por uma razão de simplicidade na 

implementação do estimador, vai apenas aplicar-se o critério MMSE no domínio da 

frequência. No entanto, como se verá, tudo o que será apresentado para o domínio da 

frequência pode facilmente adaptar-se ao domínio do tempo.  

O processo de estimação de canal é composto por duas fases representadas na Figura 5-16, 

primeiro começa-se por estimar o canal rádio nas posições das sub-portadoras piloto. O 

algoritmo MMSE usa o conhecimento da sequência piloto Xp para estimar pĤ . Em 
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seguida, com base nessa estimativa, faz-se uma operação de interpolação para estimar o 

canal ao longo do total das sub-portadoras ( Ĥ ). Como o interpolador está dependente das 

estimativas iniciais do canal nas posições das sub-portadoras piloto, vai começar-se por 

desenvolver o estimador de canal para essas posições. 

 

Extracção
dos

pilotos

Estimação do 
canal na 

posição dos 
pilotos

MMSE

Interpolação 
de canal

FFT

Y Yp pĤ Ĥ

Xp  
Figura 5-16 Fases da estimação de canal feita no receptor. 

 

5.6.1 Estimador de canal nas sub-portadoras piloto 

Como vimos anteriormente, há quatro sequências piloto, Xp(m) com m=0,1,...,Np-1, que 

são inseridas na estrutura do time slot segundo um padrão rectangular (ver Figura 5-15). 

Em cada símbolo piloto, o número de sub-portadoras associadas a um determinado 

utilizador k é Np=Nc/Df . O canal medido nas sub-portadoras piloto é dado por, 

 

( ) ( ) ( )( )[ ]Tp DfNHDfHH 11...10 −−−=pH
 ( 5-28 ) 

 

e o sinal recebido na posição das sub-portadoras piloto é dado por, 

 

( ) ( ) ( )( )[ ]Tp DfNYDfYY 11...10 −−−=pY
 ( 5-29 ) 

 

Como se viu em ( 5-6 ) Yp pode ser expresso em termos matriciais por, 

 

pppp NHXY +=  ( 5-30 ) 
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onde pN é o vector do ruído Gaussiano nas sub-portadoras piloto com variância σ2n e Xp é a 

matiz diagonal da sequência piloto, 

 

( )

( )















−
=

10

...

00

pp

p

NX

X

pX  ( 5-31 ) 

 

No estudo que se segue assume-se, sem perda de generalidade, que o canal é normalizado, isto é, 

{ } 1
2

=PHE ; como { } 1
2

=PXE , a relação sinal ruído à entrada do receptor MC-CDMA é 

dada por: SNR=1/σ2n.. 
 

Conhecendo Xp no receptor, o algoritmo de estimação mais simples é o que recorre a uma 

solução de ( 5-30 ) pelos mínimos quadrados (LS-Least Square) e que neste caso coincide 

também com o critério dos zeros forçados [Sch91]. A estimativa LS resulta de dividir o 

sinal recebido pela sequência piloto, 

 

p

-

PLSp, YXH 1ˆ =  ( 5-32 ) 

 

ou seja, 

 

nHH pLSp,
~ˆ +=  ( 5-33 ) 

 

onde o termo ppNXn -1~ = .O erro quadrático médio da estimativa de canal é por definição, 

 







 −=

2ˆ
pp HHEMSE  ( 5-34 ) 

 

No caso da estimativa LS resulta, 

 

{ }2~nEMSE = =σ2n ( 5-35 ) 

 

Ou seja, o ruído à entrada da antena receptora reflecte-se directamente no erro da 

estimativa de canal, assim, apesar da sua simplicidade, o estimador LS torna-se obsoleto 

em cenários muito ruídosos. No entanto, a estimativa LS pode ser significativamente 

melhorada aplicando o critério MMSE. O objectivo é minimizar o erro quadrático médio 
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da estimativa de canal dado por ( 5-34 ). O filtro óptimo capaz de minimizar o MSE é o 

bem conhecido filtro de Wiener [Sch91] que realiza uma transformação linear da 

estimativa LSp,Ĥ  na estimativa MMSEp,Ĥ , através de, 

 

( )( ) LSp,ppffMMSEp, HXXRRH ˆˆ
112

−−
σ+= H
n  ( 5-36 ) 

 

onde { }HE ppf HHR =  é a matiz de auto-correlação no domínio da frequência de dimensão 

NpxNp . fR  é uma matriz Hermítica, isto é: H
ff RR = . Repare-se que quando a variância 

do ruído tende para zero, o estimador MMSE aproxima-se do estimador LS. Como os 

pilotos têm potência unitária vem, 

 

( ) IXX pp =−1H  ( 5-37 ) 

 

onde I representa a matriz identidade. Aplicando ( 5-37 ) em ( 5-36 ) vem,  

 

LSp,ffMMSEp, H
I

RRH ˆˆ
1−








 +=
SNR

 ( 5-38 ) 

 

A implementação do estimador MMSE segundo a equação ( 5-38 ) levanta três problemas: o 

primeiro é o de como estimar a matriz de auto-correlação Rf , o segundo é como estimar a SNR, e 

o terceiro é a elevada complexidade associada à inversão da matriz de dimensão NpxNp. O 

problema da complexidade será analisado na próxima secção. A SNR é possível de estimar 

usando as 144x2 sub-portadoras piloto “nulas”, ou não moduladas, existentes na estrutura do 

sinal MC-CDMA (ver Figura 5-15). Essas frequências são afectadas apenas pelo ruído à entrada 

do receptor, donde a medida da potência média do sinal recebido nessas sub-portadoras é uma 

boa estimativa de σn2. Quanto à matriz Rf , num cenário B3G onde se espera elevada mobilidade, 

não é realista assumir que se conhece à partida, uma vez que esta altera-se à medida que o 

terminal móvel se desloca. Este problema vai ser analisado em seguida. 

 

Rf fica perfeitamente caracterizada através da função Rf(f) que corresponde à primeira linha da 

matriz, as restantes linhas resultam de deslocamentos sucessivos sobre a primeira. Na aplicação 

do critério MMSE a maioria dos autores considera expressões analíticas para Rf(f) assumindo 

modelos teóricos para o perfil de potência do atraso (PDP). O modelo mais conhecido é o de 

Jakes [Jak94] que assume um PDP uniforme onde todas as componentes multi-percurso chegam 

ao receptor com potência média unitária. Nessa condição resulta, 
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( )221

1
)(

fDS
fR f π+

=  ( 5-39 ) 

 

Outros autores [Vis99], deduzem uma expressão para Rf considerando um PDP com um 

decaimento exponencial ao longo dos atrasos, isto é, 

 

DSe
DS

PDP
τ−

=τ 1
)(  ( 5-40 ) 

 

nestas condições resulta, 

( )221

21
)(

fDS

fDS
fR f π+

π−=  ( 5-41 ) 

 

Com ( 5-39 ) e ( 5-41 ), e conhecendo-se o DS  típico do ambiente de propagação onde o 

sistema vai operar, é possível estimar Rf . Estas aproximações são comuns na literatura, por 

exemplo em [Cho01] é usada uma aproximação exponencial e em [Yan01] assume-se um PDP 

uniforme. Tipicamente a aproximação exponencial é mais adequada para canais com uma forte 

componente de linha de vista, como o BRAN A, e a aproximação PDP uniforme para canais 

sem linha de vista como o caso do canal BRAN E. 

 

Nas Figura 5-17 e Figura 5-18 apresentam-se as funções de auto-correlação média dos 

canais BRAN E e BRAN A, respectivamente. Aplicou-se o modelo de Rf para PDP 

uniforme com DS=250 ns e PDP exponencial com DS=50 ns. Nas Figura 5-17 e Figura 

5-18 também pode ver-se a aproximação conseguida com esses modelos. Constata-se que 

os modelos analíticos prevêem um decaimento da auto-correlação monotónico, o que não 

se verifica na prática, pois a auto-correlação média apresenta oscilações ao longo da 

frequência. Da dualidade tempo-frequência é fácil prever que uma componente multi-

percurso forte com um atraso no PDP igual a τx traduz-se numa oscilação do valor da auto-

correlação em f=1/τx. Por exemplo, no caso do canal BRAN E há dois raios fortes que 

chega com atrasos relativo de 40 ns e 140 ns, (ver Tabela 2-4), donde por volta dos 25,0 

MHz e 7,3 MHz existem picos de correlação pronunciados, como se pode observar na 

Figura 5-17. 

 

A dificuldade na aplicação dos modelos analíticos de Rf é o sistema não conhecer à partida 

o valor do DS nem a forma do PDP do canal num determinado momento. O sistema ao 

fixar um PDP e um DS típico condiciona a robustez do estimador. Repare-se como se altera 

a curva da auto-correlação nas Figura 5-17 e Figura 5-18 quando se modifica o valor do DS 

e a forma do PDP. Por outro lado, à medida que o móvel se desloca, ocorrem variações no 
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ambiente de propagação que podem alterar significativamente o valor do DS e a forma do 

PDP.  

 

Uma contribuição inovadora deste trabalho, é incluir uma modificação ao algoritmo 

clássico MMSE por forma a adaptar a matriz de autocorrelação às variações do canal 

rádio-móvel. Ao algoritmo MMSE modificado designamos por MMSE Robusto. A 

modificação consiste em usar a estimativa prévia obtida com o algoritmo LS ( LSp,Ĥ ) para 

estimar a matriz Rf, ou seja,  

 

{ }HE LSp,LSp,f HHR ˆˆˆ =  ( 5-42 ) 

 

Diz-se que o estimador é robusto uma vez que não necessita do conhecimento prévio da 

estatística do canal rádio. Por outro lado, como a estimativa de Rf  é actualizada em cada 

time slot, é possível acompanhar a variação da estatística do canal. Ainda das Figura 5-17 e 

Figura 5-18, (curvas “est.LS”), constata-se que esta aproximação segue de perto o valor 

exacto da função de auto-correlação para uma SNR=10 dB. Para uma SNR=0 dB, devido ao 

efeito do ruído sobre a estimativa LS original, a aproximação não é tão boa, mas ainda 

assim é melhor do que a conseguida com os modelos analíticos da PDP. 
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Figura 5-17 Função de auto-correlação na frequência para o canal BRAN E. Comparação 

entre os modelos analíticos e a aproximação baseada na estimativa LS. 



Estimação do canal rádio móvel para sistemas celulares 3G e B3G 

156 

 

0 1 2 3 4 5 6

x 10
7

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

f [Hz]

| R
f 

|
exacto

est. LS c/ SNR=10 dB

est. LS c/ SNR=0 dB

PDP exp. c/ DS=50 ns

PDP constante c/ DS=250 ns

 
Figura 5-18 Função de auto-correlação na frequência para o canal BRAN A. Comparação 

entre os modelos analíticos e a aproximação baseada na estimativa LS. 

 

Em seguida compara-se a qualidade da estimativa obtida com os algoritmos LS, MMSE e 

o Robusto MMSE. A métrica usada para avaliar o desempenho dos estimadores é o erro 

quadrático médio, MSE, definido em ( 5-34 ) e medido em dB. Os resultados do MSE 

mostrados na Figura 5-19 e Figura 5-20 foram obtidos por simulação com os canais de 

teste BRAN E e BRAN A, respectivamente. Recorde-se que quando a SNR aumenta a 

estimativa MMSE tende para a estimativa LS. Assim, a estimativa LS funciona como um 

limite superior para o erro quadrático médio dado por,  

 

[ ]dBSNRMSELS −=  ( 5-43 ) 

 

O limite inferior para o MSE consegue-se obter usando na expressão ( 5-38 ) o valor exacto 

de Rf. Das Figura 5-19 e Figura 5-20 constata-se que o estimador MMSE Robusto segue de 

muito perto a curva correspondente ao limite inferior do MSE. O estimador MMSE 

Robusto apresenta um melhor desempenho comparativamente ao estimador MMSE que 

usa modelos analíticos para Rf. Por exemplo, para o canal BRAN E e uma SNR=10 dB, o 

estimador MMSE Robusto consegue baixar o erro 4 dB, comparativamente à técnica 

MMSE que usa o modelo analítico de Rf  com PDP uniforme. 
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Figura 5-19  MSE para o canal BRAN E. 
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Figura 5-20 MSE para o canal BRAN A. 

 

Por último, repare-se que o desempenho dos estimadores baseados no critério MMSE, 

comparativamente ao LS, é melhor no canal BRAN A do que no canal BRAN E. Como o 

critério MMSE explora a correlação entre sub-portadoras para melhorar a estimativa LS, é de 
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prever um melhor desempenho em canais onde exista uma correlação entre sub-portadoras forte 

como é o caso do canal BRAN A. Recorde-se da Secção 2.3.1.1 que a banda de coerência do 

canal BRAN A é de aproximadamente 3,2 MHz enquanto que no canal BRAN E é apenas 637 

KHz. 

5.6.2 Redução da complexidade do estimador MMSE 

A complexidade computacional do estimador MMSE é um dos maiores obstáculos à sua 

implementação. A complexidade resulta principalmente da tarefa de inversão da matriz 

( )/SNRIR f + da equação ( 5-38 ). A dimensão da matriz a inverter é NpxNp. Por exemplo, 

no caso de K=4 utilizadores no uplink, num sistema com Nc=1024, a estimativa de canal de 

cada utilizador recorre à inversão duma matriz de dimensão 256x256 em cada time slot 

(667 us). Sabe-se que a inversão duma matriz, segundo o método de eliminação de Gauss, 

conduz a uma complexidade em número de operações proporcional ao cubo da dimensão da 

matriz. É possível eliminar o problema da inversão da matriz em ( 5-38 ) usando uma 

técnica designada por aproximação “low-rank”. A primeira aplicação desta técnica em 

estimadores de canal para OFDM é da autoria de Edfors [Edf98]. Uma vez que Rf é 

Hermítica a decomposição em valores próprios vem, 

 
HUAUR f =  ( 5-44 ) 

 

onde U=[u0, …, um-1,…, uNp-1] é uma matriz unitária, ou seja, H- UU =1 , contendo os 

vectores próprios de Rf. A é uma matriz diagonal tendo como diagonal principal todos os 

valores próprios positivos de Rf : λ0≥…≥λm-1≥…≥λNp-1. 
 

A título de exemplo, simularam-se os canais de teste BRAN A e BRAN E e calcularam-se 

os valores próprios de Rf considerando Np=256. Os resultados são apresentados na Figura 

5-21. Repare-se que em ambos os canais, caso se considere apenas os primeiros m=20 

valores próprios de Rf, pondo os restantes a zero, a estatística do canal fica praticamente 

caracterizada. Por outro lado, como o canal BRAN E é mais selectivo na frequência, os 

valores próprios aparecem mais dispersos do que os do canal BRAN A. 

 

A ideia base da aproximação “low-rank” é aproveitar apenas os m valores próprios mais 

significativos de Rf. 
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Figura 5-21 Valores próprios de Rf. 

 

Em [Edf98] demonstra-se que o estimador MMSE óptimo, sujeito à aproximação “low-

rank” é dado por, 
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onde ∆m é uma matriz diagonal com os elementos da diagonal dados por, 
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SNR  ( 5-46 ) 

 

De ( 5-45 ) constata-se que esta técnica reduz o problema da estimação ao sub-espaço 

vectorial ∆m de dimensão m<<Np , no entanto, assume-se m o suficientemente grande para 

caracterizar a estatística do canal. Repare-se que ( 5-45 ) não envolve inversão de matrizes. 

Na implementação prática os vectores u0, …, um-1 e os valores próprios λ0≥…≥λm-1 são 
calculados previamente com base na estimativa da matriz Rf do canal. Ou seja, ( 5-45 ) 
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pode implementar-se usando apenas um filtro cujos coeficientes são constantes e estão 

guardados na memória do receptor. 

 

Em seguida vai-se calcular o MSE obtido com a aproximação “low-rank”. O erro de 

estimação é definido como sendo, 

 

rank-mp,p HH ˆ−=r a n kr a n kr a n kr a n k----mmmm
εεεε

 ( 5-47 ) 

 

Usando a estimativa LS dada por ( 5-33 ) em ( 5-45 ) e depois substituindo rank-mp,Ĥ         

em ( 5-47 ) resulta, 
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UHU
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∆
=  ( 5-48 ) 

 

Em termos médios o MSE é dado pelo traço (soma dos valores próprios) da matriz de 

autocorrelação do erro de estimação, 

 

{ }( )H

p
rankm E

N
MSE rank-mrank-m εεTraço

1=−  ( 5-49 ) 

 

No que se segue são usadas as propriedades matriciais seguintes: 

 

Como Hp e n
~  são não correlacionados os seus produtos cruzados anulam-se em termos 

médios; 

 ( ) ( )ATraçoUAUTraço =H  porque U é uma matriz unitária; 

 ( ) ( ) ( )BTraçoATraçoBATraço +=+ ; 

 ( ) ∑=
k

kkk da 2
,DADTraço se D é uma matriz diagonal com elementos dk na sua 

diagonal e A é uma matriz com elementos ak,k na sua diagonal. 

 

Fazendo uso de ( 5-48 ) em ( 5-49 ) vem, 
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Uma vez que SNR/~ IR n =  e k
H λ=URU f , vem, 
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É interessante notar de ( 5-51 ) que fazendo a SNR tender para infinito, e atendendo a         

( 5-46 ), tem-se, 

 

∑
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pN
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m-rank

SNR N
MSE  ( 5-52 ) 

 

Ou seja, existe um patamar no erro de estimativa que é irredutível. Esse patamar de erro é 

provocado pela parte da estatística do canal que não é incluída no sub-espaço de dimensão 

m<<Np. O patamar de erro só desaparece totalmente quando m=Np. Para eliminar o efeito 

deste patamar é necessário ter em conta a SNR típica de operação do sistema e fazer m o 

suficientemente grande por forma a que o seu efeito não apareça nas SNRs de interesse. É 

claro que ao aumentar m também aumenta a complexidade do estimador, adivinhando-se 

um compromisso entre complexidade e desempenho. 

 

Vai agora propor-se uma técnica que reduz a complexidade do algoritmo MMSE evitando 

o patamar de erro irredutível que existe na aproximação “low-rank”. A técnica proposta 

não elimina totalmente a inversão de matrizes mas reduz substancialmente a dimensão das 

matrizes a inverter. A ideia consiste em dividir as Np sub-portadoras piloto em Np/Q sub-

bandas de tamanho Q. Depois aplica-se o algoritmo MMSE Robusto a cada sub-banda, isto 

é, 

 

QNq
SNR p

(q)qq /,...,2,1comˆˆ
1

)()( =






 +=
−

− LSffMMSEQp, H
I

RRH  ( 5-53 ) 

 

onde cada ( )q
fR  é aproximada por, 

 

( ) ( ) ( )( ){ }Hqqq E LSp,LSp,f HHR ˆˆˆ =  ( 5-54 ) 

 

A esta variante do algoritmo Robusto MMSE optou-se designar Q-MMSE Robusto. Esta 

aproximação reduz o problema da inversão duma matriz de dimensão NpxNp em Np/Q 
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inversões sucessivas de matrizes de dimensão QxQ. No caso de Q ser suficientemente 

pequeno o problema vê a sua complexidade bastante reduzida. 

 

No entanto, ao aplicar-se o critério MMSE restrito a cada sub-banda, a estimativa 

MMSEQp,H −
ˆ  não tira proveito da correlação entre sub-portadoras piloto de diferentes sub-

bandas. Esta aproximação conduz a alguma degradação do desempenho do estimador, 

quando comparado com o estimador MMSE, que merece ser estudada. 

 

Na Figura 5-22 e Figura 5-23 compara-se o desempenho das duas técnicas de redução da 

complexidade: a aproximação “low-rank” que usa um modelo analítico para Rf, e o 

algoritmo Q-MMSE Robusto com Q=16 e 64. Os resultados são apresentados em termos 

do MSE para os canais BRAN E e BRAN A. 

 

Relativamente ao desempenho da aproximação “low-rank” destaca-se a presença do 

patamar de erro irreductivel previsto em ( 5-51 ). Esse patamar, para m=10, tem o valor 

aproximado de -6,2 dB para o canal BRAN E e de -12,0 dB para o canal BRAN A. Esta 

diferença verifica-se porque, como se viu na Figura 5-21, o canal BRAN E tem os valores 

próprios de Rf mais espalhados, donde considerar m=10 não é suficiente para caracterizar 

bem a estatística do canal. No entanto, o valor de m pode ser aumentado por forma a 

diminuir o nível do patamar de erro, à custa do aumento da complexidade [Mar04]. Nas 

Figura 5-22 e Figura 5-23 também se apresentam os resultados da aproximação “low-rank” 

com m=20, nesse caso os patamares de erro diminuem para os -15,4 dB (BRAN E) e -19,2 

dB (BRAN A).  

 

Quanto ao desempenho do estimador Q-MMSE Robusto, para Q=64, a degradação 

relativamente ao estimador MMSE Robusto (com conhecimento perfeito de Rf) , medida 

para SNR=10 dB, é de aproximadamente 1 dB para o canal BRAN E e 3 dB para o canal 

BRAN A. Esta diferença explica-se porque quanto maior for a largura de banda de 

coerência do canal, maior é a degradação que resulta de considerar sub-bandas 

independentes na aplicação do algoritmo MMSE Robusto. Da Figura 5-22 e Figura 5-23 

ainda se pode observar que, quando se reduz a complexidade do estimador Q-MMSE 

Robusto de Q=64 para Q=16, isto é, passando a inverter matrizes 16x16, em vez de 64x64, 

a degradação do MSE é de aproximadamente 1 dB. 

 

Pode concluir-se que o estimador Q-MMSE Robusto com Q=64, apresenta um melhor 

desempenho que a aproximação “low-rank”, com a vantagem de não apresentar patamar de 

erro. Por outro lado, como a estimativa de Rf  não resulta de um modelo analítico, 
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consegue acompanhar as variações na estatística do canal rádio, através da equação     ( 

5-54 ). 

 

 

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

0 5 10 15 20 25

SNR [dB]

M
S
E
 [
dB

]

MMSE Robusto
Q-MMSE Robusto (Q=64)
Q-MMSE Robusto (Q=16)
Low rank c/ PDP constante, DS=250 ns, m=10
Low rank c/ PDP constante, DS=250 ns, m=20
LS

uniforme

uniforme

SNR [dB]
 

Figura 5-22 Comparação do desempenho dos algoritmos MMSE de baixa complexidade, 

canal BRAN E. 
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Figura 5-23 Comparação do desempenho dos algoritmos MMSE de baixa complexidade, 

canal BRAN A. 
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5.6.3 Interpolação 

Face aos requisitos de qualidade da estimativa, capacidade de acompanhar as variações do 

canal, e complexidade computacional, optou-se pelo estimador Q-MMSE Robusto para 

estimar o canal nas sub-portadoras piloto do sistema MC-CDMA. Para estimar o 

comportamento do canal rádio nas sub-portadoras de dados é necessário recorrer a técnicas 

de interpolação. Em [Col02] estudaram-se várias técnicas de interpolação alternativas: 

linear, polinomial, filtragem passa-baixo e usando curvas spline. A interpolação linear é a 

que apresenta pior desempenho mas a diferença entre as restantes técnicas não é muito 

significativa e depende bastante das características do canal. Neste trabalho optou-se por, 

na dimensão da frequência, aplicar um interpolador polinomial de segunda-ordem, isto é,  

 

cbfaffH ++= 2)(ˆ  ( 5-55 ) 

 

onde Ĥ  é a estimativa do canal no domínio da frequência. Define-se C=[a,b,c] como o 

vector dos coeficientes complexos do polinómio interpolador. Considerando três sub-

portadoras piloto consecutivas separadas de Df, com posições p1, p2 e p3 , define-se a 

matriz, 
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P  ( 5-56 ) 

 

Nas sub-portadoras piloto p1, p2 e p3 o canal é estimado recorrendo ao algoritmo Q-MMSE 

Robusto desenvolvido na Secção 5.6.2, donde resulta o vector estimativa, 

 

[ ] TMMSEQMMSEQMMSEQQ pHpHpH )(ˆ)(ˆ)(ˆ~
321 −−−− =MMSEH  ( 5-57 ) 

 

, assim o vector dos coeficientes vem, 

 

MMSEHC −
−= Q

~1P  ( 5-58 ) 

 

Usando os elementos do vector C em ( 5-55 ) obtém-se o polinómio que reconstroi a 

resposta em frequência do canal Ĥ . A Figura 5-26 exemplifica a operação de interpolação 

polinomial. Para comparação incluiu-se também a curva relativa ao canal perfeito e as 

estimativas LS em três subportadoras piloto consecutivas.  
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Figura 5-24 Operação de interpolação no domínio da frequência. 

 

Naturalmente que o erro de interpolação aumenta com o espaçamento entre sub-portadoras 

piloto (Df). Por forma a reduzir o erro de interpolação e o efeito do ruído na estimativa de 

canal, aplica-se uma técnica conhecida por “zero-padding” [Gar01]. Esta técnica já é usada 

em sistemas OFDM e aproveita o facto do sistema saber que a duração máxima do PDP 

não deve ser maior do que o tempo de guarda do símbolo OFDM projectado para o sistema 

(ver Secção 5.1.1). Note-se que caso τmax>Tg a degradação do receptor MC-CDMA é 

muito acentuada, independentemente do tipo de estimador e detector usados. Recorde-se 

que se projectou Tg com 216 amostras. 

 

Em seguida descreve-se o processamento associado ao “zero-padding”. Convertendo a 

estimativa do canal na frequência, Ĥ , para o domínio do tempo, através duma operação de 

IFFT, obtém-se uma estimativa da resposta impulsiva do canal rádio, neste caso com 1024 

amostras. Essa resposta impulsiva vem afectada do ruído e do erro de interpolação. Neste 

caso, a técnica “zero-padding” consiste em fazer passar a resposta impulsiva por uma 

janela rectangular de duração igual a 216 amostras, anulando as restantes 808 amostras. Ou 

seja, só são aproveitadas as amostras onde é mais provável existir componentes multi-

percurso do canal. Por último, converte-se a resposta impulsiva para o domínio da 

frequência fazendo uso de uma FFT e obtém-se a nova estimativa H
~

. A Figura 5-25 

representa o diagrama de blocos da técnica “zero-padding”. Este processo é 

conceptualmente simples e atendendo a que os módulos IFFT e FFT já existem na estrutura 

do transmissor e receptor MC-CDMA, a sua implementação traz poucos custos adicionais 

em termos de complexidade computacional. 
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Figura 5-25 Redução do erro de interpolação e do ruído através da técnica “zero-padding”. 

 

Depois de estimar H
~

 nos quatro símbolos piloto do time slot  (ver Figura 5-15), é 

necessário interpolar na dimensão do tempo para estimar o canal nos restantes 24 símbolos 

de dados. Na dimensão do tempo optou-se por aplicar uma interpolação linear de modo a 

manter a complexidade do estimador moderada. Recorde-se que no projecto da estrutura 

do time slot a separação temporal entre símbolos piloto foi escolhida duma forma 

conservadora, isto é , segundo o teorema da amostragem Dt≤17 mas optou-se por fazer 

uma sobre-amostragem usando Dt=8. Como na estrutura do time slot há quatro símbolos 

piloto a interpolação linear resulta na junção de três seguementos de recta. 

 

O diagrama de blocos da Figura 5-26 resume a estrutura completa do estimador de canal 

projectado para a componente de banda larga do sistema B3G com base no algoritmo Q-

MMSE Robusto.  

 

O bloco de FFT representado a tracejado faz parte do receptor MC-CDMA. Para 

simplificar a figura representou-se apenas o processamento completo associado ao 

primeiro dos quatro símbolos piloto, X1 que resulta na resposta em frequência ( )1~
H . Na 

saída, a matriz estimativa do canal, Ĥ , tem dimensão 28xNc e é actualizada em cada time 

slot. No uplink este processo necessita de ser replicado para cada canal a estimar. 

 

No Capítulo 6 será analisado o desempenho deste estimador em receptores SISO MC-

CDMA e para canais BRAN. 
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Figura 5-26 Diagrama de blocos do estimador de canal baseado no algoritmo Q-MMSE 

Robusto desenvolvido para SISO MC-CDMA. 

5.7 Estimador baseado nos símbolos piloto e nos 
dados para SISO MC-CDMA 

Usando o padrão de pilotos definido na Figura 5-15, o número máximo de canais possíveis 

de estimar simultaneamente por time slot é igual à separação entre pilotos Df. No caso do 

canal BRAN E, vimos que Df poderá no máximo ser igual a 5 para se cumprir o teorema 

da amostragem. Essa limitação é um factor restritivo sob o ponto de vista da flexibilidade 

na gestão dos recursos rádio feita pela camada MAC (Medium Access Control). Recorde-se 

que um dos objectivos deste trabalho é aumentar o número de canais que é possível estimar 

simultaneamente com um erro aceitável. Esse problema é mais pertinente no sentido do 

uplink, onde o número de canais a estimar por time slot poderá atingir o valor do SF 

máximo do sistema, que neste caso se considera igual a 32. A solução mais simples seria 

aumentar o overhead de símbolos piloto na estrutura do time slot. No entanto, isso reduz a 

eficiência espectral total do sistema. Embora a eficiência espectral no uplink não seja um 

parâmetro tão crítico como no downlink, o sistema TDD permite transferir os recursos 

rádio poupados no uplink para o downlink, onde são mais necessários.  

 

Em seguida vai investigar-se uma técnica capaz de aumentar o número de canais estimados 

simultaneamente, mantendo a estrutura da trama com quatro símbolos piloto, apresentada 

na Figura 5-15. Esse aumento só pode ser conseguido à custa duma melhoria do 
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desempenho do estimador de canal, i.e., da redução do erro de estimativa para uma 

determinada separação entre pilotos Df. 

 

Uma ideia que já é explorada em alguns sistemas OFDM consiste em aproveitar os 

símbolos de dados transmitidos entre os símbolos piloto para melhor a estimativa de canal 

obtida com base apenas nos símbolos piloto. Exemplos de técnicas iterativas que 

combinam a estimativa de canal com a detecção e descodificação para OFDM podem ser 

encontradas em [Han03] [Dow03]. No caso da trama proposta para o sistema B3G na 

Figura 5-15, 80% da potência transmitida é gasta nos símbolos de dados, donde é bastante 

atractiva a ideia de desenvolver estimadores de canal que aproveitem também essa 

potência.  

 

A Figura 5-27 apresenta um diagrama de blocos genérico que ilustra o conceito de 

estimação e detecção conjunta. Na primeira iteração usam-se os símbolos piloto do sinal 

recebido Y para se obter uma primeira estimativa do canal. Em seguida, com base nessa 

estimativa de canal, detectam-se os dados transmitidos, obtendo-se uma sequência de 

símbolos de informação d̂ . Note-se que, dependendo do nível de ruído e interferência, 

alguns destes símbolos podem estar errados. Em seguida, d̂  passa por um processo de 

regeneração de sinal que repete as operações feitas no lado do transmissor, (modulação, 

espalhamento, codificação, etc), dando origem a uma “sequência piloto virtual”, X̂ , usada 

para estimar o canal na posição dos símbolos de dados. Este processo pode repetir-se com 

o objectivo de melhorar em cada iteração a estimativa de canal e a probabilidade de erro de 

bit final. 

 

 

Ĥ

X̂

d̂

 
Figura 5-27 Estimador iterativo baseado nos símbolos piloto e nos dados. 

 

Um tratamento exaustivo da técnica de estimação e detecção conjunta pode ser encontrado 

em [Buz04]. Em alguns casos, com o custo de alguma complexidade acrescida, o uso desta 



CAPÍTULO 5. Estimação de canal para a componente de banda larga do sistema B3G 

169 

técnica conduz a overheads de pilotos tão reduzidos que os estimadores são classificados 

como sendo “quase cegos” [Chi01]. No entanto, esta técnica foi pensada para transmissão 

OFDM e não pode ser aplicada directamente em sistemas MC-CDMA. A componente 

CDMA da técnica de acesso MC-CDMA acarreta o problema adicional da interferência de 

acesso múltiplo, presente nos símbolos de dados e que não existe em OFDM puro. A 

próxima contribuição deste trabalho é estender a estimação e detecção conjunta, pensada 

para OFDM, à técnica MC-CDMA.  

 

Uma forma de implementar estimadores de canal que aproveitem a potência dos dados em 

sistemas MC-CDMA é integrar o estimador num detector multi-utilizador. Note-se que um 

receptor avançado MC-CDMA necessitará de algum esquema de cancelamento da 

interferência multi-utilizador para conseguir desempenhos próximos dos conseguidos com 

um único utilizador. Como já foi dito anteriormente, devido ao bom compromisso 

complexidade/desempenho, optou-se pela técnica de cancelamento de interferência PIC 

HD, apresentada na Secção 5.2. 

 

Em seguida vai descrever-se o processo de estimação iterativo aplicado a um receptor MC-

CDMA com cancelamento de interferência do tipo PIC HD. O diagrama de blocos 

associado pode ver-se na Figura 5-28. É usada codificação de canal e interleaving dos bits 

(bloco π). 
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Y
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Figura 5-28 Estimação e detecção conjunta PIC HD para MC-CDMA. 
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Na iteração zero o interruptor da Figura 5-28 está aberto. O PIC HD começa por detectar a 

sequência de símbolos ( )0
d̂  através dum detector mono-utilizador MC-CDMA, i.e.: 

equalização MRC, despreading, decisão, deinterleaving (bloco π-1) e descodificação. Na 

detecção dos símbolos ( )0
d̂  usa-se a estimativa de canal (0)Ĥ , obtida pelo estimador de 

canal da Figura 5-26 com base nos quatro símbolos piloto do sinal Y. Obviamente que a 

probabilidade de erro de bit nesta iteração zero é a conseguida com um detector mono-

utilizador. 

 

Fechando o interruptor dá-se inicio à primeira iteração. Na primeira iteração estima-se a 

interferência de acesso múltiplo com base no conhecimento dos símbolos previamente 

detectados, ( )0ˆ
jd , nos códigos de spreading, cj, e nas estimativas iniciais de canal, (0)ˆ

jH , 

para cada utilizador interferente j≠k. Subtraindo ao sinal recebido, Y, a estimativa da 

interferência multi-utilizador, resulta o sinal ( )1~
kY , “limpo de interferência”, 

 

( ) ( ) ( )

44 344 21

o

)0(

1

001
k

ˆˆ~

MAI

K

j
jjj .∑

≠
=

−=
kj

HYY cd  
( 5-59 ) 

 

onde o símbolo (°) representa produto termo a termo. 

 

É importante frisar que a estimativa de canal utilizada no cálculo da MAI na primeira 

iteração, é a inicialmente obtida com base exclusivamente nos símbolos piloto recebidos, 

i.e., (0)ˆ
jH . Essa estimativa é uma condição inicial do processo iterativo de tal modo que, 

caso o desempenho do estimador de canal, baseado apenas nos símbolos piloto, seja pobre, 

por exemplo devido a um Df excessivo, os erros da estimativa (0)ˆ
jH  vão propagar-se para o 

processo de cancelamento de interferência e conduzir a uma degradação no desempenho do 

PIC. 

 

O estimador de canal está agora em condições de explorar a estimativa do campo de dados, 
( )0ˆ
kd , na forma da “sequência piloto virtual” dada por, 

 
( ) ( )

kkk cd ⋅= 00 ˆX̂  ( 5-60 ) 
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Com base em ( )1~
kY  e nesta “sequência piloto virtual”, o estimador obtém uma nova 

estimativa de canal, )1(ˆ
kH . Para tal, e por forma a limitar a complexidade do estimador, 

optou-se pelo estimador mais simples, o LS, donde, 

( )( ) ( )110)1( ~ˆˆ
kkk YXH

−
=  ( 5-61 ) 

 

Note-se que, ao contrário dos símbolos piloto, que por definição são perfeitamente 

conhecidos no receptor, a “sequência piloto virtual”, ( )0ˆ
kX , depende da estimativa ( )0ˆ

kd , ou 

seja, da probabilidade de erro de bit registada na iteração anterior. Da relação ( 5-60 ) 

constata-se que basta um símbolo errado para se ter SF sub-portadoras de ( )0ˆ
kX  “erradas”, o 

que prejudica a qualidade da estimativa de canal )1(ˆ
kH . Por outras palavras, vai ocorrer uma 

propagação do erro da decisão anterior para a estimativa de canal seguinte. Daí a 

importância desta técnica operar com codificação de canal e interleaving por forma a 

compensar possíveis erros na decisão, evitando que estes entrem no processo de estimativa 

de canal. Note-se ainda que a estimativa de canal, )1(ˆ
kH , faz-se ao longo de todas as Nc sub-

portadoras e para todos os símbolos de dados do time slot, eliminado a necessidade de 

interpolação entre pilotos e os erros de estimativa associados.  

 

Com base nas estimativas )1(ˆ
kH  e )1(ˆ

kY  repete-se a detecção mono-utilizador: equalização 

MRC, despreading, decisão ( ( )1
d̂ ) e deinterleaving. Espera-se que a probabilidade de erro 

de bit obtida seja mais baixa do que a conseguida na iteração zero. 

 

Em seguida dá-se início à segunda iteração. Tal como na primeira iteração, faz-se a 

estimativa da interferência com base em ( )1ˆ
jd  e nas estimativas de canal anteriores ( )1ˆ

jH , 

dando origem ao sinal “limpo de interferência”, 

 

( ) ( ) ( )
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( 5-62 ) 

 

Gera-se a nova “sequência piloto virtual” dada por, 

 
( ) ( )

kkk cd
11 ˆˆ =X  ( 5-63 ) 

 

e obtém-se a nova estimativa de canal, 
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( )( ) ( )211)2( ~ˆˆ
kkk YXH

−
=  ( 5-64 ) 

 

Com base nas estimativas )2(ˆ
kH  e em )2(ˆ

kY  repete-se a detecção mono-utilizador: 

equalização MRC, despreading, decisão e interleaving. Espera-se que a probabilidade de 

erro de bit obtida seja mais baixa do que a conseguida na primeira iteração. Obviamente 

que este procedimento pode ser repetido à custa dum aumento linear da complexidade. 

 

Quanto à complexidade computacional do estimador iterativo, à primeira vista poderá 

parecer elevada, no entanto, se descontarmos a complexidade do cancelamento de 

interferência PIC, que poderá ter vários estágios, e é inerente à detecção multi-utilizador, a 

complexidade do estimador pode considerar-se moderada.  

 

No Capítulo 6 serão apresentados resultados de MSE e BER relativos ao desempenho desta 

técnica de estimação para várias iterações e diferentes condições iniciais. 

5.8 Estimação de canal em sistemas MIMO MC-
CDMA 

É sabido que o desempenho dum sistema MIMO em geral, depende da qualidade com que 

os múltiplos canais são estimados no receptor. Por exemplo, em [Ise03] analisou-se a 

degradação da BER num receptor MIMO OFDM, usando para tal um modelo analítico do 

erro de estimativa do canal.  

 

Comparativamente aos sistemas SISO, a estimação de canal em sistemas MIMO é mais 

complexa, uma vez que o número total de parâmetros a estimar é maior. Efectivamente, 

num cenário multi-utilizador com K utilizadores, N antenas na EM e M na EB, o número 

total de canais a estimar simultaneamente é KxNxM. A abordagem mais simples é 

aumentar o overhead de pilotos na estrutura de dados da informação transmitida, no 

entanto, tal pode comprometer a eficiência espectral anunciada para os futuros sistemas 

MIMO [Paul04]. Em termos de potência, caso se mantenha a mesma potência média 

transmitida, um sistema MIMO com N antenas no transmissor emite por antena 1/N da 

potência média do sistema SISO. Assim, nos sistema MIMO a potência dos símbolos 

piloto por canal a estimar é 1/N do que no sistema SISO, o que vem dificultar o processo 

de estimativa. 
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O problema da estimação de canal em sistemas que combinam MIMO com modulação 

OFDM, tem sido alvo de atenção por parte da comunidade científica, ver por exemplo 

[Ish05] [Wo05] [Sun03]. No entanto a combinação de MIMO com técnicas multi-

portadora do tipo MC-CDMA ainda não está suficientemente estudada. Esta secção 

pretende dar um contributo ao nível da estimação do canal em sistemas que combinam 

MIMO com MC-CDMA. 

 

Na Secção 5.4 apresentou-se a arquitectura dum sistema que combina a modulação MC-

CDMA, ou a sua variante SS-MC-MA, com codificação STBC proposta por Alamouti. O 

resultado é um sistema MIMO com duas antenas na estação móvel e M antenas na estação 

base, como mostrado nas Figura 5-12 e Figura 5-13. Sem perda de generalidade, no que se 

segue vai considerar-se esse sistema 2xM como caso de estudo. Considere-se um cenário 

multi-utilizador em uplink, com K utilizadores. O número total de canais a estimar é 2xK 

canais para cada uma das M antenas receptoras, ou seja, há um total de 2xKxM canais que 

precisam de ser conhecidos no receptor.  

 

Para uma antena receptora em uplink, o sinal piloto recebido resulta da soma do sinal 

transmitido pelas duas antenas dos K utilizadores. Assim, o sinal total recebido na antena r, 

com r=1,2,…,M , medido na sub-portadora piloto m, é dado por, 

 

( ) ( ) 1-0,1,...,)()()()(
2
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1
pr
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k
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 ( 5-65 ) 

 

onde ( ) )(, mH k
tr  representa o canal rádio no domínio da frequência entre a antena 

transmissora t e a antena receptora r para o utilizador k. ( ) )(mX k
t é o elemento m da 

sequência piloto transmitida pela antena t do utilizador k. nr é o vector do ruído AWGN 

medido à entrada da antena r.  

 

Uma vez que os símbolos piloto são sobrepostos à entrada de cada antena receptora, é 

necessário garantir a ortogonalidade entre as 2xK sequências piloto. Pode usar-se 

sequências piloto ortogonais no domínio do código, da frequência ou do tempo [Sun03]. 

Neste trabalho, optou-se por manter a multiplexagem dos pilotos na frequência, à 

semelhança do que se fez no caso do sistema SISO MC-CDMA. Por forma a garantir a 

ortogonalidade, o espaçamento entre sub-portadoras piloto associadas ao mesmo par 

(antena transmissora , utilizador) deverá ser Df=2xK, em vez de Df=K, usado no sistema 

SISO MC-CDMA. Da aplicação do teorema da amostragem na dimensão da frequência, 

feita aquando do projecto da trama, ver equação ( 5-31 ), concluiu-se que Df deveria ser 

menor ou igual a 5 sub-portadoras para o canal BRAN E. Ou seja, nesse caso, o 
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cumprimento estrito do teorema da amostragem, levaria no sistema MIMO MC-CDMA a 

um número máximo de utilizadores por time slot (Kmax) igual a dois. Isto limita a 

flexibilidade na gestão dos recursos rádio do sistema B3G. Nesta secção pretende-se 

contribuir para resolver esse problema. A solução encontrada ataca o problema da 

estimação do canal MIMO MC-CDMA em duas frentes: 

 

• Modifica a modulação MC-CDMA para a versão SS-MC-MA, o que vem facilitar 

bastante o processo de estimativa do canal MIMO, especialmente no uplink. 

• Explorar a dimensão espacial na estrutura do algoritmo estimador de canal MIMO. 

 

Relativamente ao uso da modulação SS-MC-MA, uma grande vantagem, relativamente à 

modulação MC-CDMA, é tornar o problema da estimação do canal MIMO mais simples. 

Recorde-se que, como explicado anteriormente, em SS-MC-MA cada sub-portadora é 

usada exclusivamente por um único utilizador. Os utilizadores estão divididos em sub-

bandas. No caso particular deste sistema MIMO, enquanto com MC-CDMA, a EB tem que 

estimar 2xK canais diferentes, com SS-MC-MA a EB tem de estimar apenas 2 canais em 

cada sub-banda, i.e., um para cada antena transmissora. Ou seja, em vez duma separação 

entre pilotos Df=2xK  pode usar-se Df=2. Assim, os erros de estimativa em SS-MC-MA 

serão, para o mesmo algoritmo estimador, menores do que os obtidos com MC-CDMA. 

Uma vez que em SS-MC-MA, a separação entre pilotos Df é independente de K, o 

desempenho dum determinado estimador de canal não depende do número de utilizadores 

simultâneos no time slot. O preço a pagar por esta simplicidade na estimação de canal é 

alguma degradação no ganho de diversidade na frequência da técnica SS-MC-MA quando 

comparada com MC-CDMA. No entanto, como explicado na Secção 5.1.3, essa 

degradação poderá ser compensada, pelo mesmos parcialmente, com a introdução de saltos 

na frequência entre sub-bandas. Na Figura 5-29 representa-se a estrutura na frequência 

dum símbolo piloto no caso dum sistema MIMO SS-MC-MA com duas antenas na EM, 

designadas por A1 e A2. Os parâmetros Nc=1024 e 2x144 sub-portadoras nulas são os 

mesmos que os adoptados no caso SISO MC-CDMA.  

 

 

44444444444 344444444444 214434421 4434421

 
Figura 5-29 Estrutura dum símbolo piloto na frequência para o caso do sistema MIMO SS-

MC-MA com duas antenas na EM (A1 e A2). 
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O próximo objectivo desta secção é explorar a dimensão espacial do canal MIMO para 

melhorar a estimativa de canal. É intuitivo concluir que, uma técnica que simplesmente 

aplica um estimador desenvolvido para canais SISO em cada antena do receptor MIMO, 

não poderá ser óptima, uma vez que não aproveita a dimensão espacial do canal. Uma 

forma de tirar proveito dessa dimensão seria aplicar o critério MMSE na dimensão do 

espaço, tal como se fez na Secção 5.6 para a dimensão da frequência. Do que se estudou na 

Secção 5.6, a aplicação do critério MMSE acarreta o problema da estimativa da matriz de 

autocorrelação, neste caso, entre os canais “vistos” pelas M antenas, definida na Secção 

2.3.2.2 como sendo, 

 

[ ]MxMqp ,ρ=R
 ( 5-66 ) 

 

onde ρp,q é o coeficiente de correlação espacial entre o elemento p e o elemento q do 

agregado da EB. No entanto, esse problema poderia ser resolvido por aplicação dum 

modelo analítico de REB
, ou usando uma aproximação LS, tal como se fez na dimensão da 

frequência em ( 5-42 ).  

 

Como vimos, o critério MMSE explora a correlação do canal por forma a melhorar a sua 

estimativa. Todavia, os sistemas MIMO são desenhados por forma a que a correlação entre 

antenas seja o menor possível, isto porque o desempenho duma técnica MIMO é tanto 

melhor quanto menor for a correlação entre os múltiplos canais que formam o canal 

MIMO. O caso óptimo acontece quando a matiz REB corresponde à matriz identidade. Por 

outro lado, viu-se que o modelo de canal MIMO 3GPP Urban Macro, apresentado na 

Secção 2.3.2.2, para uma separação espacial de 10λ regista um factor de correlação de 

apenas 0,1 (ver Figura 2-9). Face ao que foi dito, conclui-se que a aplicação do critério 

MMSE na dimensão do espaço conduziria a ganhos marginais na qualidade da estimativa. 

 

No entanto, embora a correlação entre canais seja baixa, há uma propriedade inerente à 

maioria dos canais MIMO que pode ser explorada para melhorar a estimativa do canal. 

Como explicado anteriormente na Secção 2.3.2.2, é geralmente aceite como boa 

aproximação considerar que; para a mesma componente multipercurso, o atraso médio 

observado em cada antena receptora é o mesmo. Recorde-se que o modelo de canal 

MIMO, desenvolvido no âmbito das actividades do 3GPP/3GPP2 [GPP03] e adoptado 

neste trabalho (ver Secção 2.3.2.2), parte duma linha de atrasos em que, o valor médio do 

atraso de cada componente multi-percurso é o mesmo para cada antena receptora. 
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Em seguida apresenta-se um algoritmo simples capaz de explorar essa propriedade 

desenvolvido no âmbito deste trabalho. O algoritmo começa por estimar, para cada 

utilizador k, a resposta em frequência do canal entre a antena r e a antena t. Para tal, aplica-

se o estimador SISO MMSE Robusto em cada antena receptora. A estrutura completa do 

estimador SISO foi apresentada anteriormente na Figura 5-26. O resultado da aplicação do 

estimador SISO é um total de 2xM estimativas de canal ( )k
trH ,

ˆ . Depois, calcula-se a resposta 

impulsiva correspondente para cada canal (r,t) aplicando a operação IFFT, 

 
( ) ( ){ }k

tr
k
tr HIFFTh ,,

ˆˆ =  ( 5-67 ) 

 

Em seguida, com base numa média sobre as 2xM estimativas da amplitude da resposta 

impulsiva, calcula-se para cada utilizador k, uma estimativa do PDP dada por,  
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Fazendo uma selecção dos Nf picos mais importantes da função )(ˆ kPDP , estima-se o 

vector ( )kτ̂  que contém os atrasos correspondentes às Nf componentes multi-percurso mais 

importantes, 

 
( ) { })(ˆmaxˆ k

Nf
k PDP=τ  ( 5-69 ) 

 

Baseado nas estimativas dos atrasos, o algoritmo recolhe apenas o valor complexo da 

resposta impulsiva nesses instantes e incluir zeros nas outras posições, 
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Finalmente, obtém-se uma nova estimativa da resposta em frequência do canal MIMO 

fazendo uma operação de FFT sobre cada resposta impulsiva ( ) 
~

,
k
trh .  
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~~ =  ( 5-71 ) 
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O objectivo deste procedimento é eliminar componentes da resposta impulsiva com 

elevada probabilidade de serem amostras de ruído. No fundo, trata-se duma extensão da 

técnica “zero-padding” apresentada na Secção 5.6.3 para a dimensão espacial. Repare-se 

que quanto maior for o número de antenas do sistema MIMO mais fiável será a estimativa 

de )(ˆ kPDP , e consequentemente a estimativa dos atrasos ( )kτ̂  e o desempenho do 

algoritmo.  

 

O problema deste algoritmo reside em ter-se que determinar o valor óptimo Nf capaz de 

caracterizar suficientemente bem um determinado canal. Pode-se usar um processo de 

threshold como feito para o estimador da resposta impulsiva em UMTS TDD, ou então 

fixar um valor constante para Nf que seja típico do ambiente de propagação onde o sistema 

vai operar.  

 

No Capítulo 6 serão apresentados resultados relativos ao desempenho do sistema MIMO 
com STBC de Alamouti usando o estimador aqui apresentado. 
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CAPÍTULO 6  

Desempenho dos estimadores de canal para 
B3G 

O objectivo deste capítulo é avaliar o desempenho dos estimadores de canal propostos para 

a componente de banda larga do sistema B3G. A análise de desempenho é feita em termos 

do erro quadrático médio da estimativa e do seu impacto na probabilidade de erro de bit do 

sistema SISO e MIMO. De referir que ao longo do Capítulo 5 foram já apresentados alguns 

resultados com o objectivo de ilustrar conceitos e justificar as decisões de projecto dos 

estimadores. Vai agora complementar-se esse estudo. 

 

No âmbito dos projectos IST MATRICE e IST 4MORE desenvolveu-se uma cadeia de 

simulação que usa a estrutura de trama projectada na Secção 5.5. A cadeia de simulação foi 

implementada em software sobre Linux através da linguagem SystemC [Syste]. Esta 

linguagem orientada para o desenvolvimento de hardware é mais exactamente uma 

biblioteca de classes implementada em C++ corrente, que facilmente permite a concepção 

e intercâmbio de modelos bastante rápidos baseados em C++. Foram implementados os 

blocos de software que compõem uma cadeia de transmissão suportada em SISO MC-

CDMA e em MIMO SS-MC-MA. Implementaram-se os modelos de canal rádio para SISO 

e MIMO, descritos na Secção 2.3.2.  

 

Implementaram-se vários tipos de receptor: detector mono-utilizador MRC, detector multi-

utilizador PIC HD e detector MIMO. Por fim, integrou-se o módulo de estimação de canal 

na cadeia de simulação onde são executados os algoritmos de estimação de canal 

desenvolvidos no Capítulo 5. Simulou-se a transmissão simultânea de bursts relativos a K 

utilizadores que compartilham o mesmo time slot no sentido do uplink.  

 

A Tabela 6-1 apresenta os parâmetros básicos da cadeia de simulação comuns a todos os 

receptores/estimadores simulados. Nesta análise cnsidera-se que todos os utilizadores 

colocam a mesma potência média na estação base, ou seja, assume-se controlo de potência 

perfeito. 
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Tabela 6-1 Parâmetros gerais do simulador B3G implementado. 

Largura de banda 57,6 MHz 

Frequência central 5 GHz 

Estrutura da trama Figura 5-15 

Número de sub-portadoras MC-CDMA 1024 

Número de sub-portadoras moduladas 736 

∆f 56,25 KHz 

Códigos de espalhamento Walsh-Hadamard 

Constelação QPSK 

Ts 21,5 µs 

Tg 3,8 µs 

6.1 Desempenho do estimador baseado nos 
símbolos piloto para SISO MC-CDMA  

Nesta secção vai estudar-se o desempenho do estimador de canal desenvolvido para SISO 

MC-CDMA. A estrutura global do estimador foi apresentada na Figura 5-26. Para se fazer 

a avaliação de desempenho integrou-se o estimador numa cadeia de simulação como 

representado na Figura 6-1. A cadeia desenvolvida é constituída pelo gerador de bits, 

modulador e desmodulador QPSK, emissor e receptor MC-CDMA, canal rádio, medidor 

de BER e medidor do erro do erro quadrático médio da estimativa. Considera-se 

transmissão não codificada. Foram simulados os canais de teste BRAN E para uma 

velocidade da EM de 300 km/h e 100 km/h e o canal BRAN A para uma velocidade da EM 

de 3 km/h. Os modelos destes canais foram apresentados na Secção 2.3.2.1. 

 

 

 

H

Ĥ

Ĥ

H  
Figura 6-1 Cadeia básica de simulação SISO MC-CDMA. 
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A Figura 6-2 representa o módulo da função transferência bidimensional (tempo, 

frequência) do canal BRAN E para a velocidade do móvel de 300 km/h, gerado pelo 

módulo de simulação do canal. Representam-se as variações do canal ao longo de 28 

símbolos que constituem um time slot (pilotos+dados) e das 736 sub-portadoras úteis do 

sistema.  

 

A Figura 6-3 representa a estimativa do canal BRAN E obtida pelo estimador de canal com 

espaçamento na frequência entre sub-portadoras piloto Df=4, (4∆f=225 KHz) e uma 

SNR=10 dB. Para cada sub-portadora, observa-se no domínio do tempo, a união de três 

seguementos de recta que resultam da operação de interpolação linear. Fazendo uma 

comparação qualitativa da Figura 6-2 e Figura 6-3 constata-se que o estimador consegue 

seguir o efeito de Doppler, mesmo para a velocidade de 300 km/h. No domínio da 

frequência, como se adoptou um espaçamento Df menor do que a banda de coerência do 

canal, (para BRAN E a Bc=637 KHz), o estimador consegue acompanhar as variações 

rápidas do desvanecimento selectivo em frequência. 

 

As Figura 6-4 e Figura 6-5 apresentam resultados para o canal BRAN E mas agora com 

v=100 km/h e Df=32. Neste caso a separação Df corresponde a 1800 KHz, maior do que a 

banda de coerência do canal, donde o interpolador não consegue acompanhar as variações 

do canal na frequência, o que, como veremos, conduz a erros de estimativa elevados. 

 

As Figura 6-6 e Figura 6-7 apresentam resultados análogos mas agora para o canal BRAN 

A. Repare-se que no domínio do tempo o canal é quase constante porque a velocidade do 

móvel é bastante reduzida, 3 km/h. Na frequência o estimador consegue seguir de muito 

perto as variações do desvanecimento porque o canal BRAN A tem uma banda de 

coerência, Bc=3,2 MHz, muito maior do que o espaçamento escolhido entre sub-portadoras 

piloto, Df=4. 

 

Da análise feita aquando do projecto da estrutura da trama, concluiu-se que a separação 

entre pilotos Df deveria ser igual ou inferior a 5 sub-portadoras, por forma a verificar-se o 

teorema da amostragem no caso do canal BRAN E. No entanto, o incremento de Df acima 

desse valor, poderá ser necessário, por exemplo, por forma a acomodar um número 

crescente de utilizadores simultâneos num mesmo time slot em uplink. Em seguida 

pretende-se estudar a degradação na estimativa de canal provocada pelo incremento da 

separação Df acima do limite de Nyquist. Para tal calculou-se o MSE para diferentes 

separações Df e para os dois canais de teste: BRAN E e BRAN A. 
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Figura 6-2 Função transferência do canal BRAN E ao longo dum time slot, v=300 km/h. 
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Figura 6-3 Estimativa do canal BRAN E, SNR=10 dB, v=300 km/h, Df=4. 

 

 

 



CAPÍTULO 6. Desempenho dos estimadores de canal para a componente de banda larga do B3G 

183 

 

 
am

pl
it
ud

e

sub-portadora
símbolo

 
Figura 6-4 Função transferência do canal BRAN E ao longo dum time slot, v=100 km/h. 
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Figura 6-5 Estimativa do canal BRAN E, SNR=10 dB, v=100 km/h, Df=32. 
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Figura 6-6 Função transferência do canal BRAN A ao longo dum time slot, v=3 km/h. 
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Figura 6-7 Estimativa do canal BRAN A, SNR=10 dB, v=3 km/h, Df=4. 
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A Figura 6-8 apresenta resultados do MSE para o caso do canal BRAN E com separações 

Df∈{8,16,32}. Como esperado, o erro de estimativa aumenta com Df, isto porque, por 

exemplo, com Df=8 a estimativa de canal faz-se com o dobro de pilotos do que com 

Df=16. Da Figura 6-8 observa-se que o erro apresenta um patamar MSE=-14,3 dB para 

Df=8; MSE=-7,9 dB para Df=16; e de MSE=-2,6 dB para Df=32. Como se viu na Figura 

5-22, o erro da estimativa na posição das sub-portadoras piloto, para o algoritmo Q-MMSE 

Robusto, não apresentava um patamar visível nesta gama de SNR. Por outro lado, a 

separação Dt=8 garante uma sobre amostragem da variação Doppler do canal, donde o erro 

que resulta da interpolação no domínio do tempo é pouco significativo. Assim, pode 

concluir-se que os patamares de erro observados devem-se principalmente ao efeito da 

interpolação na dimensão da frequência. 

 

A Figura 6-9 apresenta resultados do MSE para o caso do canal BRAN A considerando 

separações Df∈{8,16,32}. Como este canal é menos selectivo na frequência, o erro de 

estimativa é menor do que o obtido com o canal BRAN E. Verifica-se um patamar de erro 

aproximadamente igual a MSE=-13 dB no pior caso, isto é, com Df=32. Para Df=16 e Df=8 

a interpolação na frequência não provoca patamar de erro na gama de valores da SNR 

analisados. 

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

0 5 10 15 20 25

SNR [dB]

M
S
E
 [
dB

]

Df = 8

Df = 16

Df = 32

 
Figura 6-8 Desempenho do estimador para diferentes valores de Df. Canal BRAN E, v=100 

km/h. 
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Figura 6-9 Desempenho do estimador para diferentes valores de Df. Canal BRAN A, v=3 

km/h. 

 

Interessa agora avaliar o impacto das estimativas de canal no desempenho da técnica MC-

CDMA em termos da probabilidade de erro de bit. Os gráficos seguintes apresentam 

curvas de BER em função da relação Eb/N0, tal como foi definida em ( 5-15). O factor de 

espalhamento é SF=32. Usa-se a técnica de detecção mono-utilizador MRC e considera-se 

transmissão não codificada. Simulou-se o caso do canal BRAN E com v=100 km/h e do 

canal BRAN A com v=3 km/h. Nos cenários multi-utilizadores, as probabilidades de erro 

representadas nos gráficos correspondem às probabilidades de erro de bit médias 

calculadas a partir da BER medida em cada utilizador separadamente. 

 

A Figura 6-10 apresenta a BER para K∈{4,8,16,32} utilizadores e canal BRAN E, v=100 

km/h. Representam-se as curvas de BER obtidas com conhecimento perfeito do canal e 

usando o estimador de canal proposto com Df=K. Como seria de esperar, observa-se que, à 

medida que o número de utilizadores aumenta, a BER aumenta. Isto deve-se à interferência 

multi-utilizador resultante da componente CDMA do sistema. Relativamente às curvas 

obtidas com estimação de canal, repare-se que para Df=16 e Df=32 existe uma degradação 

acentuada da BER quando comparada com o caso em que o receptor tem conhecimento 

perfeito do canal. Este resultado está de acordo com o fraco desempenho do estimador para 

esses valores de Df (ver Figura 6-8). Repare-se que, à medida que Eb/N0 aumenta, o 

afastamento entre as curvas com canal perfeito e estimado tende a aumentar, isto acontece 

porque, quando o ruído tende para zero, a estimativa de canal torna-se a fonte de erros 

dominante no processo de detecção dos bits. 
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Figura 6-10 Impacto da estimativa de canal na BER. MC-CDMA com detecção MRC, 

SF=32, canal BRAN E, v=100 km/h. 

 

Ainda na Figura 6-10, para Df=8, a degradação em termos de potência é de apenas 1 dB 

para BER=10-3. Se considerarmos essa degradação como o limite aceitável para o sistema, 

pode concluir-se que o número máximo de utilizadores no uplink tolerado pelo sistema no 

cenário BRAN E é Kmax=8. Recorde-se que no projecto da trama, para cumprir o teorema 

da amostragem na dimensão da frequência, concluiu-se que Df≤5. O facto de mesmo com 

Df=8 observar-se pouca degradação no desempenho do estimador, deve-se ao ganho 

introduzido pela operação de “zero padding” após a interpolação. 

 

Na Figura 6-11 apresentam-se os resultados de BER para o canal BRAN A. Dado o bom 

desempenho do estimador com este canal, registado na Figura 6-9, o impacto na BER é 

reduzido. Observa-se que, mesmo para o pior caso simulado, com 32 utilizadores e Df=32, 

a degradação em potência é de aproximadamente 2 dB para BER=10-1. 

 

Em conclusão, pode dizer-se que em cenários do tipo BRAN E, isto é, cenários urbanos 

com DS da ordem dos 250 ns, e elevada mobilidade, o número máximo de utilizadores 

simultâneos num time slot em uplink, deverá ser igual ou inferior a 8, se quisermos garantir 

uma degradação de potência para efeitos de estimação de canal de 1 dB.  
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Figura 6-11 Impacto da estimativa de canal na BER. MC-CDMA com detecção MRC, 

SF=32, canal BRAN A, v=3 Km/h. 

 

A limitação do número de utilizadores pode ser minimizada atendendo a que, tratando-se 

dum sistema com uma componente CDMA, poderá usar-se um esquema de atribuição de 

recursos rádio multicode, à semelhança do que acontece no UMTS TDD. Isto é, dentro do 

mesmo time slot um utilizador pode ter associado vários códigos de espalhamento. Por 

exemplo, pode usar-se SF=32 e a camada MAC agrupar no mesmo time slot 8 utilizadores, 

atribuindo a cada utilizador 4 códigos de espalhamento diferentes. Nestas condições, 

embora com um SF igual a 32, o número de canais uplink a estimar é apenas 8, o que ainda 

está dentro das possibilidades do estimador desenvolvido. 

 

Outra hipótese, válida apenas para cenários de baixa mobilidade é explorar a coerência 

temporal, combinando duma forma adequada estimativas de canal sucessivas. Em vez 

duma atribuição fixa, cada utilizador poderia usar sub-portadoras piloto diferentes em time 

slots sucessivos. No limite, após Df time slots, deixaria de ser necessário interpolar na 

dimensão da frequência. Recorde-se que no caso de canais muito selectivos na frequência, 

como o BRAN E, a interpolação na frequência é a maior fonte de erros na estimação do 

canal. 

 

No caso do downlink, só existe a necessidade de estimar um canal por time slot. Assim, 

mantendo uma separação entre sub-portadoras piloto Df=8 e intercalando dados entre as 

sub-portadoras piloto, reduz-se o overhead de pilotos de 12,8% para 1,6%. Isto permite um 

aumento efectivo da taxa de transmissão útil no sentido do downlink. 
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6.2 Desempenho do estimador baseado nos 
símbolos piloto e nos dados para SISO MC-
CDMA 

Para avaliação de desempenho, integrou-se o estimador iterativo na cadeia de simulação do 

sistema SISO MC-CDMA. O receptor usa a técnica de detecção multi-utilizador PIC HD 

combinada com um estimador de canal iterativo que aproveita a potência dos dados para 

melhor a estimativa inicial do canal, obtida com base nos símbolos piloto. Esse algoritmo 

foi detalhado na Secção 5.7.  

 

Considerou-se codificação de canal seguida de interleaving dos bits. Foi empregue a 

codificação convolucional utilizada no UMTS, sendo a taxa de codificação r=1/2. Cada 

bloco de bits de informação processado através deste tipo de codificador resulta num bloco 

com o dobro dos elementos, acrescido de 16 bits distribuídos pelo mesmo. Uma vez que 

neste caso a dimensão do bloco de informação codificada é diferente da dimensão 

apropriada para preencher convenientemente a trama de transmissão, torna-se necessário 

realizar o ajuste da dimensão do referido bloco (rate matching). Esse ajuste é aqui 

realizado através dum processo de perfuração de bits apropriado ao código UMTS 

previamente empregue no codificador. Os detalhes deste processamento podem ser 

encontrados em [TS25.222].  

 

Para além dos parâmetros do sistema definidos anteriormente, a Tabela 6-2 resume os 

parâmetros de simulação mais importantes. 

 

Tabela 6-2 Parâmetros de simulação. 

SF 32 

K por time slot no uplink 16 (meia carga) 

Df 8 , 16, 32 

Codificação de canal Convolucional, r=1/2 

Canal rádio SISO BRAN E, uplink, v=100 km/h 

 

A Figura 6-12 apresenta os resultados do MSE obtidos com o estimador iterativo quando se 

considera Df=16. Considera-se uma separação entre pilotos, Df=16, propositadamente 

elevada para o canal BRAN E, por forma a que a primeira estimativa, apenas baseada nos 

pilotos, contenha erros significativos. O objectivo é perceber como é que esses erros 

podem ser compensados com o processo de estimação iterativo. Também se apresenta o 

MSE para “iteração (0), Df=8” para comparação. As curvas “iteração (0), Df=16” e    
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“iteração (0), Df=8” correspondem ao erro da estimativa inicial, )0(ˆ
kH , que explora apenas 

os símbolos piloto do time slot. Essas curvas coincidem com as obtidas na Secção 6.1. A 

curva “iteração (1), Df=16” corresponde ao erro da estimativa )1(ˆ
kH , resultante da primeira 

iteração, obtida com base nos pilotos e nos dados depois de limpos de interferência. A 

curva “iteração (2), Df=16” corresponde ao erro da estimativa )2(ˆ
kH , obtido usando os 

pilotos e os dados na segunda iteração. 

 

Observa-se da Figura 6-12 que a curva do erro de )0(ˆ
kH  (baseada só nos pilotos) apresenta 

um patamar (MSE=-7.9 dB) devido à operação de interpolação na frequência e no tempo. 

A primeira iteração diminui o valor do erro de )1(ˆ
kH  comparativamente à estimativa inicial 

)0(ˆ
kH , para SNR>3 dB. Embora o erro de )0(ˆ

kH  diminua lentamente com o aumento da SNR, 

o decréscimo do erro de )1(ˆ
kH  é mais acentuado. Isto explica-se porque, além da ligeira 

diminuição do erro de )0(ˆ
kH , à medida que aumenta a SNR, a BER inicial (obtida com o 

detector mono-utilizador) também diminui. A diminuição da BER inicial favorece o 

estimador de canal, uma vez que as “sequências piloto virtuais” tornam-se mais fiáveis. 

Por outro lado, como não é necessário fazer interpolação, a curva “iteração (1), Df=16” não 

apresenta patamar de erro. Quando se aplica a segunda iteração, pode observar-se que o 

declive no decréscimo do erro de )2(ˆ
kH  (ver curva “iteração (2), Df=16”) é mais acentuado 

do que o obtido na iteração anterior, i.e., com )1(ˆ
kH . Inclusivamente, a “iteração (2), Df=16” 

consegue para SNR>13 dB um desempenho melhor do que o conseguido com “iteração 

(0), Df=8”. Por outras palavras, este estimador de canal com duas iterações, para SNR>13 

dB consegue duplicar o número de canais estimados no uplink, mantendo o mesmo número 

de sub-portadoras piloto e a mesma qualidade da estimativa.  

 

Da Figura 6-12 também se observa que para valores de SNR<3 dB, o desempenho do 

estimador iterativo torna-se pior que o conseguido com “iteração (0), Df=16”. Isto explica-

se porque o estimador iterativo necessita dum valor mínimo da probabilidade de erro de bit 

inicial para convergir. 
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Figura 6-12 Desempenho do estimador iterativo. Iteração inicial com Df=16. Canal BRAN 

E, v=100 km/h. 

 

A Figura 6-13 apresenta os resultados do MSE obtidos com o estimador iterativo quando se 

considera Df=32. Também se apresenta o MSE para “iteração (0), Df=16” para 

comparação. Como já tínhamos constatado, para o canal BRAN E, e com um espaçamento 

entre pilotos Df=32, a “iteração (0)” conduz a um erro de )0(ˆ
kH  bastante elevado, fruto do 

processo de interpolação entre os pilotos. Essa má estimativa é depois usada na primeira 

iteração, provocando erros na estimativa da MAI e nas “sequências piloto virtuais”. O 

efeito acumulado desses erros leva a uma degradação da estimativa de canal )1(ˆ
kH , que 

depois se propaga para a segunda iteração fazendo com que a estimativa )2(ˆ
kH  (ver curva 

“iteração (2), Df=32”) seja ainda pior do que )1(ˆ
kH . Pode então dizer-se que com o canal 

BRAN E e Df=32 o estimador iterativo proposto não consegue convergir. 
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Figura 6-13 Desempenho do estimador iterativo. Iteração inicial com Df=32. Canal BRAN 

E, v=100 km/h. 

 

Vai em seguida analisar-se o desempenho em termos de BER do detector PIC HD, 

operando com o estimador iterativo proposto na Figura 5-28 e Df=16. Os resultados são 

apresentados na Figura 6-14, onde a curva “PIC-2 c/canal perfeito” representa o limite 

inferior obtido com dois estágios de cancelamento e conhecimento perfeito do canal rádio. 

A curva “SUD c/estimativa baseada nos pilotos” resulta da detecção mono-utilizador com 

a estimativa de canal baseada apenas nos pilotos, i.e. )0(ˆ
kH . A curva “PIC-2 c/estimativa 

baseada nos pilotos” resulta de usar o detector PIC HD na forma convencional, i.e., com 

dois estágios de cancelamento e com a estimativa de canal obtida explorando apenas os 

símbolos piloto. A curva “PIC-1 c/estimativa baseada nos pilotos+dados” representa o 

desempenho do PIC HD com um estágio de cancelamento e a primeira iteração do 

estimador de canal, onde se usa )1(ˆ
kH . A curva “PIC-2 c/estimativa baseada nos 

pilotos+dados” representa o desempenho do PIC HD com dois estágios de cancelamento e 

duas iterações no estimador de canal, onde se usa )2(ˆ
kH . A curva “PIC-2 c/estimativa 

baseada nos pilotos”, apresenta uma melhoraria pouco significativa, comparativamente ao 

desempenho do detector mono-utilizador (ver “SUD c/estimativa baseada nos pilotos”); 

apenas 0,3 dB para BER=10-3. Como já foi dito, tal deve-se à pouca qualidade da 
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estimativa de canal obtida explorando apenas os pilotos na situação em que se tem Df=16 e 

canal BRAN E. 

 

Ao usar-se o algoritmo iterativo, na primeira iteração a curva “PIC-1 c/estimativa baseada 

nos pilotos+dados” apresenta um melhor desempenho, conseguido à custa da entrada dos 

dados no processo de estimativa de canal. Na segunda iteração, ver curva “PIC-2 

c/estimativa baseada nos pilotos+dados”, os resultados de BER atingem valores muito 

perto do limite teórico, ficando a 0,5 dB (para BER=10-4) dos resultados obtidos com 

conhecimento perfeito do canal. Estes resultados estão de acordo com o observado em 

termos do erro de estimativa na Figura 6-12. 

 

Resumindo, da Figura 6-14 é possível constatar que com duas iterações o algoritmo 

proposto, com Df=16 e no caso do canal BRAN E, converge para o limite teórico dado 

pelo conhecimento perfeito do canal. Esta técnica de estimação e detecção conjunta 

mostrou ser bastante promissora, conciliando um baixo overhead de pilotos com um boa 

qualidade da estimativa de canal, mesmo em canais bastante selectivos na frequência como 

é o caso do canal BRAN E. No entanto, para operar precisa duma estimativa de canal 

inicial (suportada apenas nos pilotos) aceitável, caso contrário o processo iterativo diverge. 

 
 

Figura 6-14 Impacto da estimativa de canal no PIC, SF=32, K=16, Df=16, canal BRAN E, 

v=100 km/h. 
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6.3 Desempenho do estimador de canal MIMO 

Nesta secção vai avaliar-se o desempenho do estimador de canal proposto para MIMO. A 

análise de desempenho faz-se com base em simulação computacional, para tal, usou-se a 

cadeia de simulação desenvolvida no projecto IST 4MORE para sistemas MIMO multi-

portadora. O diagrama de blocos geral do transmissor e receptor foram apresentados nas 

Figura 5-12 e a Figura 5-13, respectivamente. O modelo de canal MIMO simulado é o 

Urban Macro detalhado na Secção 2.3.2.2. O sistema usa duas antenas na EM e M∈{2,4} 

antenas na EB. Implementou-se codificação STBC de Alamouti e considera-se a potência 

total transmitida unitária. Simulou-se transmissão no sentido do uplink. Recorde-se que por 

forma a facilitar o processo de estimativa optou-se por combinar o processamento espacial 

STBC com a versão SS-MC-MA da técnica de acesso MC-CDMA. Como explicado 

anteriormente, o estimador de canal MIMO é uma extensão do estimador MMSE Robusto 

desenvolvido para o caso SISO, mas onde se explora também a dimensão espacial do canal 

MIMO. A estrutura da trama mantém-se a projectada para o caso SISO, (ver Figura 5-15), 

mas agora com Df fixo e igual a 2, uma vez que o sistema MIMO simulado usa duas 

antenas no transmissor. Alguns dos resultados apresentados foram obtidos com codificação 

de canal. Usou-se a codificação turbo-código proposta para o UMTS TDD com taxa de 

codificação r=1/2. O processo de codificação contra erros, de acordo com as normas 

UMTS encontra-se detalhado em [TS25.222]. Este pré-processamento da informação, 

ainda em estado de bits, duplica os bits a transmitir e reduz a eficiência espectral do 

sistema para metade. Esse efeito é tido em conta no cálculo da relação Eb/N0. Na Tabela 

6-3 encontram-se os principais parâmetros do sistema simulado. 

 

A análise de desempenho faz-se em termos do MSE da estimativa de canal em função da 

SNR medida em cada antena receptora. Para se comparar com o caso em que não se 

explora a dimensão espacial, começou-se por simular um estimador MIMO que é apenas a 

repetição de M estimadores SISO independentes, i.e., um por cada antena receptora e com 

Df=2. Usou-se o estimador de canal MMSE Robusto em cada antena receptora. Nesse caso 

a dimensão espacial não é explorada no processo de estimativa, os resultados 

correspondentes são apresentados na Figura 6-15 com a legenda “sem processamento 

espacial”. Os valores de MSE são médias sobre os 2xM canais estimados na EB. As curvas 

com designação “com processamento espacial” foram obtidas com a técnica que explora a 

dimensão espacial do canal MIMO (ver Secção 5.8), mais propriamente, o facto dos 

múltiplos canais entre a EM e a EB apresentarem respostas impulsivas com os mesmos 

atrasos médios. Na aplicação do algoritmo estimador consideram-se Nf=6 componentes 

multi-percurso significativas. 
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Tabela 6-3 Parâmetros do simulador MIMO implementado. 

Processamento espacial STBC de Alamouti com 2 antenas na EM 

e M na EB 

Técnica de acesso múltiplo SS-MC-MA com saltos na frequência 

entre sub-bandas 

Detecção MRC, mono-utilizador 

Separação entre antenas na EB 10λ 

Separação entre antenas na EM 1λ 

Constelação QPSK 

Codificação de canal UMTS turbo-código r=1/2 

SF 32 (carga máxima) 

Códigos de espalhamento Walsh-Hadamard 

K 23 

Portadoras úteis 736 

Portadoras nulas 2x144 

Estrutura da trama Figura 5-15 com Df=2 

Canal de propagação MIMO 3GPP Urban macro, (ver Secção 2.3.2.2), 

Velocidade EM, 70 km/h 

 
Figura 6-15 Erro quadrático médio da estimativa do canal MIMO. 
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Da Figura 6-15 observa-se que à medida que o número de antenas receptoras do sistema 

MIMO aumenta o MSE diminui. Isto acontece porque com o aumento do número de 

antenas receptoras, a estimativa dos atrasos médios da resposta impulsiva do canal torna-se 

mais fiável (ver ( 5-68 )), donde o algoritmo que explora essa informação consegue melhor 

resultados. Por exemplo para uma SNR=12 dB, o estimador MIMO 2x4 consegue reduzir 3 

dB o MSE, comparativamente ao caso em que não se explora o processamento espacial. 

 

Mais importante do que os erros de estimativa, é o impacto destes na BER do sistema. A 

Figura 6-16 apresenta os resultados para SISO SS-MC-MA e MIMO SS-MC-MA (com 

STBC de Alamouti), obtidos com conhecimento perfeito do canal e utilizando estimativas 

do canal. Considera-se transmissão sem codificação. Comparando as curvas obtidas com 

conhecimento perfeito do canal, vê-se claramente o ganho de diversidade espacial 

introduzido pelo STBC de Alamouti. Por exemplo para BER=10-3, quando se passa de 2x1 

para 2x2 há um ganho total de 6 dB, no entanto, só 3 dB é que são ganho de diversidade 

espacial, os restantes 3 dB resultam do ganho do agregado de antenas (10log(M)) que 

duplicou. Em geral, as curvas de BER obtidas com o estimador de canal seguem de muito 

perto as curvas obtidas com conhecimento perfeito do canal. Por exemplo, para um sistema 

2x1 e BER=10-3 a degradação é de 1 dB, no entanto, essa degradação diminui para os 0,1 

dB no sistema 2x4, i.e., quando aumenta o número de antenas receptoras, o que está de 

acordo com os resultados de MSE da Figura 6-15. É importante frisar que os bons 

resultados conseguidos também se devem ao facto da técnica de acesso SS-MC-MA 

permitir que o estimador MIMO trabalhe com uma separação entre pilotos de apenas Df=2, 

independentemente do número de utilizadores. 

 

A Figura 6-17 apresenta resultados de BER com codificação de canal turbo-código UMTS 

de r=1/2. Para cada configuração de antenas apresenta-se a curva obtida com o estimador 

de canal e com conhecimento perfeito do canal. Acrescentam-se ainda os resultados 

obtidos com modulação MC-CDMA e com conhecimento perfeito do canal. Na Figura 

6-17, para além do ganho de codificação, pode observar-se que o desempenho do 

estimador continua muito próximo da estimativa perfeita, com degradações entre 0,1 dB e 

0,5 dB. A comparação de desempenho entre a modulação MC-CDMA e SS-MC-MA faz-

se assumindo conhecimento perfeito do canal; a mesma técnica de codificação e com o 

sistema em carga máxima. Observa-se uma degradação aproximada de 0,5 dB da 

modulação SS-MC-MA, relativamente à modulação MC-CDMA, o que se explica pelo 

facto da modulação SS-MC-MA, mesmo com saltos na frequência entre sub-bandas, não 

conseguir introduzir tanta diversidade na frequência quanto a existente com MC-CDMA. 

No entanto, a qualidade da estimativa que é possível conseguir com SS-MC-MA compensa 

perfeitamente essa degradação. Repare-se que caso se usasse MC-CDMA neste cenário, o 

estimador de canal teria de operar com Df=2x32, o que conduziria a erros de estimativa 
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bastante elevados e consequentemente a degradações da BER muito para além dos 0,5 dB 

registados com SS-MC-MA.  

 

SISO

2x1

2x2

2x4

 
Figura 6-16 MIMO SS-MC-MA, com STBC Alamouti e sem codificação de canal. 

 

 

SS-MC-MA

SS-MC-MA

SS-MC-MA

SS-MC-MA

SS-MC-MA

SS-MC-MA

2x1

2x2

2x4

 
Figura 6-17 MIMO SS-MC-MA e MIMO MC-CDMA com STBC Alamouti. Codificação 

de canal UMTS turbo-código com r=1/2. 
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Com base nos resultados apresentados nesta secção pode concluir-se que a combinação da 

transmissão MIMO com a técnica de acesso SS-MC-MA é uma boa candidata para a 

ligação rádio da componente de banda larga do sistema B3G. A técnica SS-MC-MA alivia 

drasticamente a complexidade do estimador de canal MIMO. Verificou-se que a técnica de 

saltos na frequência, combinada com codificação de canal, consegue compensar a redução 

na diversidade em frequência que a modulação SS-MC-MA acarreta, comparativamente à 

modulação MC-CDMA. 
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CAPÍTULO 7  

Conclusão e perspectivas de trabalho futuro 

Apesar de terem sido apresentadas conclusões ao longo do texto, neste capítulo enumeram-

se as conclusões de maior relevância alcançadas ao longo do trabalho desenvolvido. São 

também propostos alguns desenvolvimentos possíveis de interesse no seguimento deste 

trabalho. 

7.1 Conclusão 

Esta tese insere-se na área do processamento digital de sinal para comunicações móveis de 

banda larga. Mais precisamente, pretendeu-se dar um contributo para o desenvolvimento 

de algoritmos de estimação do canal rádio, eficientes e adaptados às exigências dos 

sistemas celulares 3G e para além do 3G. 

 

O conhecimento do estado do canal rádio é fundamental para a detecção coerente no 

receptor, mas para além disso, é também necessário à operação de muitas das técnicas de 

processamento de sinal desenvolvidas para os actuais e futuros sistemas de comunicações 

móveis. Em geral, para que essas técnicas atinjam desempenhos próximos dos limites 

teóricos, os requisitos solicitados ao estimador de canal são bastante exigentes. O facto do 

canal rádio-móvel ser multi-percurso, variante no tempo, e em cenários reais a estimativa 

fazer-se na presença de ruído e interferência, torna o problema da estimação de canal 

bastante desafiante. Por outro lado, existe sempre um compromisso entre a fiabilidade da 

estimativa, a eficiência espectral do sistema, e a complexidade do estimador. A 

optimização destas três variáveis em função das necessidades e limitações práticas do 

sistema rádio-móvel é um desafio para o qual esta tese pretendeu contribuir. 

 

Sob o ponto de vista da eficiência espectral do sistema, os algoritmos de estimação cegos 

são óptimos porque não necessitam de sequências de treino/pilotos transmitidas juntamente 

com os dados. No entanto, precisam em geral de recolher uma grande quantidade de dados, 

afectados pelo mesmo canal, para conseguirem estimativas razoáveis. Como o canal rádio-
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móvel é variante no tempo, as técnicas cegas tornam-se impraticáveis em cenários de 

elevada mobilidade. Além disso, estes métodos conduzem a algoritmos de convergência 

lenta e elevada complexidade computacional para aplicações em tempo real. Assim, neste 

trabalho, optou-se por estudar estimadores que contam com a transmissão de sequências de 

treino/pilotos conhecidas do lado do receptor. 

 

O problema da estimação de canal foi abordado principalmente no sentido do uplink, onde 

o número de canais a estimar é igual ao número de utilizadores simultâneos, o que dificulta 

o problema, relativamente ao downlink, onde o receptor necessita apenas de estimar um 

canal. O uso de sequências de treino/pilotos ortogonais permitiu separar os utilizadores, 

reduzindo o problema à estimativa do canal de cada utilizador em particular.  

 

No desenvolvimento dos algoritmos, sempre que possível tentou-se explorar a coerência 

temporal, na frequência e no espaço, existente no canal rádio móvel. Por outro lado, 

encarar o estimador, não como um processo à parte da detecção do sinal, mas integrado 

numa cadeia de estimação/detecção conjunta, mostrou ser útil ao desempenho global do 

sistema. 

 

O problema da estimação de canal foi estudado em dois sistemas particulares: o sistema 

UMTS TDD (Capítulo 3 e 4) e uma proposta para a componente de banda larga do sistema 

B3G (Capítulo 5 e 6).  

 

No caso do sistema UMTS TDD, começou-se por analisar o algoritmo de estimação de 

canal standard proposto pelo 3GPP. A estimação de canal em UMTS TDD baseia-se na 

transmissão de sequências de treino (Midambles). Os Midambles são códigos ortogonais 

atribuídos aos vários utilizadores que partilham o mesmo time slot. Verificou-se que o 

estimador standard apresenta uma baixa complexidade computacional, uma vez que 

consegue, com uma única correlação cíclica, estimar simultaneamente as respostas 

impulsivas de vários canais. Mostrou ter uma boa imunidade à interferência multi-

utilizador e à presença de ruído, tal deve-se ao elevado comprimento das sequências 

Midamble utilizadas. Por outro lado, a maior limitação dá-se ao nível da resolução 

temporal: só consegue discriminar correctamente duas componentes multi-percurso se 

estas chegarem ao receptor com uma separação temporal superior a 2Tc e se a relação entre 

potências for inferior a 13 dB. Sabe-se que os canais de propagação em ambientes micro-

celulares, típicos do UMTS TDD, apresentam atrasos relativos entre raios adjacentes 

inferiores a 2Tc. Assim, a impossibilidade de discriminação dos raios conduz a erros 

elevados na sua estimativa, o que degrada o desempenho de receptores que exploram a 

diversidade intrínseca do canal multi-percurso. Verificou-se que essa degradação é maior 

no receptor multi-utilizador PIC HD do que no receptor RAKE. Detectada essa lacuna, 
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pretendeu-se contribuir para a melhoria da resolução temporal do algoritmo standard. 

Desenvolveu-se uma técnica, designada ESM, que faz o cancelamento sucessivo da 

interferência multi-percurso do próprio utilizador, favorecendo o processo de estimação. 

Os resultados obtidos por simulação mostraram ser possível discriminar duas componentes 

multi-percurso separadas de 3Tc/2. Por outro lado, mostrou-se que o algoritmos ESM 

apresenta um desempenho bastante próximo do limite inferior de Crámer-Rao. 

Acrescentou-se também um processo de threshold que consegue eliminar “falsas” 

estimativas de componentes multi-percurso do processo de combinação do sinal.  

 

Associado ao algoritmo ESM, desenvolveu-se uma técnica simples para calcular a SINR à 

entrada do receptor e seguir a sua variação. Simulações realizadas em cenários multi-

utilizador mostraram um desvio padrão do erro da estimativa da SINR igual a 0,5 dB.  

 

Relativamente ao impacto dos erros de estimativa no desempenho dos receptores UMTS 

TDD, as simulações realizadas mostraram que o estimador ESM, quando integrado nos 

receptores RAKE e Hard-PIC, consegue ganhos de aproximadamente 3 dB, 

comparativamente ao desempenho conseguido quando o estimador standard 3GPP integra 

o receptor.  

 

Estudaram-se algoritmos de estimação da direcção de chegada dos raios à estação base 

UMTS TDD para aplicação em beamforming. Mostrou-se que algoritmos cegos como o 

MUSIC apresentam desempenhos manifestamente insuficientes em cenários ruidosos e 

canais multi-percurso. Desenvolveu-se um algoritmo de estimação da resposta impulsiva 

para o canal SIMO que separa a estimação temporal da resposta impulsiva, feita pelo ESM, 

da estimação espacial baseada no critério de máxima verosimilhança. Essa separação 

tempo-espaço consegue reduzir bastante a complexidade que resultaria da aplicação directa 

do critério de máxima verosimilhança. Uma propriedade importante deste algoritmo é que 

o erro de estimativa da DOA não aumenta com a diminuição da separação angular entre os raios 

que atingem a estação base. Para melhorar o desempenho do estimador, incluiu-se ainda um 

procedimento de threshold capaz de explora a estacionariedade da DOA que tipicamente 

existe em cenários de baixa mobilidade como os cenários de aplicação do UMTS TDD. 

Resultados de simulação, usando um agregado circular com oito antenas na EB, revelaram 

erros na estimativas da DOA abaixo dos 3º, muito próximo do limite inferior de Cramér-

Rao. Mostrou-se ainda que o desempenho do estimador de máxima verosimilhança 

depende pouco do número de utilizadores simultâneos por time slot UMTS TDD. 

 

Aproveitando a fiabilidade conseguida na estimativa da DOA das componentes multi-

percurso, desenvolveu-se uma técnica que aplica um pré-processamento espacial antes da 

estimação da resposta impulsiva feita pelo ESM. Fazendo a combinação apropriada dos 
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sinais que chegam ao agregado de antenas, é possível orientar o máximo do diagrama de 

radiação na direcção da componente multipercurso que se pretende estimar. O 

cancelamento espacial da interferência multipercurso que daí resulta possibilita uma 

melhoria efectiva na qualidade das estimativas. Resultados de simulação com um 

algoritmo de beamforming do tipo filtro adaptado, mostraram um desempenho do receptor 

2D-RAKE, apenas 0,2 dB pior do que o limite inferior conseguido assumindo 

conhecimento perfeito do canal SIMO. 

 

Os ganhos conseguidos, por aplicação das contribuições aqui propostas ao estimador 

standard UMTS TDD, dão margem suficiente para aplicar o burst tipo 2 também no uplink, 

com clara vantagem para a eficiência espectral do sistema. Mostra-se que esses ganhos 

compensam o menor comprimento da sequência de treino usada pelo burst tipo 2, 

comparativamente ao burst tipo 1. O standard UTRA TDD não descarta totalmente a 

hipótese do burst tipo 2 ser usado no uplink, todavia impõem um número máximo de 

utilizadores por time slot igual a 3. Como sugestão propõem-se o uso do burst tipo 2 

também no uplink até Kmax=8, claro que isto acarreta uma diminuição da janela de 

estimação de 16.6 µs (Kmax=3) para os 6,2 µs (Kmax=8). No entanto, os estudos de canal 

disponíveis na literatura para cenários micro-celulares, típicos do UMTS TDD apresentam 

atrasos máximos da resposta impulsiva inferiores a 6,2 µs. 

 

Ao contrário do que aconteceu no trabalho desenvolvido para o sistema UMTS TDD, para 

a componente de banda larga do sistema B3G, não existe ainda nenhum standard definido 

para a camada física. Assim, face aos requisitos da componente de banda larga do B3G, 

começou-se por projectar uma estrutura de trama suportada em transmissão multi-

portadora MC-CDMA. Nessa estrutura incluiu-se um padrão de símbolos piloto adequado 

à estimação dos canais rádio definidos pelo projecto BRAN. Escolheu-se um padrão de 

pilotos rectangular que cumpre o teorema da amostragem nas dimensões tempo e 

frequência. Por forma a garantir ortogonalidade entre utilizadores, optou-se por multiplexar 

as sub-portadoras piloto dos diferentes utilizadores segundo uma técnica FDMA, assim, o 

espaçamento entre sub-portadoras piloto é igual ao número de utilizadores simultâneos no 

time slot. O algoritmo começa por estimar o canal nas posições das sub-portadoras piloto e 

depois recorre a interpolação para estimar o comportamento do canal nas sub-portadoras de 

dados intermédias. Usou-se o algoritmo MMSE para estimar o canal nas posições das sub-

portadoras piloto. Introduziu-se a possibilidade da matriz de autocorrelação do canal, usada 

pelo estimador MMSE, poder ser calculada e actualizada em cada símbolo piloto, o que 

introduz uma maior robustez do estimador às variações do canal rádio móvel. Essa 

contribuição é útil principalmente em cenários de elevada mobilidade do terminal móvel. 

Estudaram-se também aproximações para redução da complexidade associada ao algoritmo 

MMSE. Mais precisamente, apresentou-se um algoritmo MMSE de baixa complexidade 
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que elimina o patamar de erro irreductivel, que tipicamente afecta a aproximação “low-

rank MMSE”. 

 

Como esperado, o erro de interpolação no processo de estimativa aumenta com o 

espaçamento entre sub-portadoras piloto, ou seja, com o número de utilizadores 

simultâneos num dado time slot. Por forma a reduzir o erro de interpolação, aplicou-se uma 

técnica conhecida por “zero-padding”. Esta técnica aproveita o facto do sistema saber que 

a duração máxima do PDP não deverá ser maior do que o tempo de guarda do símbolo 

MC-CDMA. Os resultados de simulação revelaram que o estimador proposto, apresenta 

um bom desempenho para o canal BRAN A (ambientes interiores), i.e., consegue um valor 

do erro de estimativa MSE<-6 dB para SNR>0 dB, mesmo com 32 utilizadores simultâneos 

num time slot. Com o canal BRAN A e 32 utilizadores a degradação em potência 

verificada nas curvas de BER, relativamente ao caso em que o receptor tem conhecimento 

perfeito do canal, é de aproximadamente 2 dB. No entanto, para conseguir um desempenho 

equivalente com o canal BRAN E (ambiente exterior urbano) o número máximo de 

utilizadores simultâneos num time slot deverá ser inferior a 8. 

 

Para melhorar a estimativa de canal obtida com base nos símbolos piloto, explorou-se a 

ideia de aproveitar também a potência dos símbolos de dados no processo de estimação. 

Efectivamente, na trama B3G projectada, 80% da potência transmitida é gasta nos 

símbolos de dados, o que torna bastante atractiva a ideia de desenvolver estimadores de 

canal que aproveitem também essa potência. Assim, desenvolveu-se uma técnica de 

estimação e detecção conjunta para MC-CDMA. Mais precisamente, o estimador de canal 

foi integrado num detector iterativo com cancelamento de interferência do tipo PIC HD. Os 

resultados de simulação mostram que o estimador iterativo consegue com duas iterações e 

para SNR>13 dB, duplicar o número de canais possíveis de estimar com erro aceitável, 

mantendo o mesmo overhead de pilotos. Em termos do impacto no receptor PIC HD com 

MC-CDMA, as simulações mostraram que com 16 utilizadores e usando duas iterações, a 

BER atinge valores muito perto do limite teórico, ficando a 0,5 dB, (para BER=10-4), dos 

resultados obtidos com conhecimento perfeito do canal. Resumindo, a técnica de estimação 

e detecção conjunta mostrou ser bastante promissora, conciliando um baixo overhead de 

pilotos com um boa qualidade da estimativa de canal, mesmo em canais bastante selectivos 

na frequência como é o caso do canal BRAN E. No entanto, para operar precisa duma 

estimativa de canal inicial (suportada apenas nos pilotos) aceitável, caso contrário o 

processo iterativo diverge. 

 

Relativamente à estimação do canal MIMO, por forma a facilitar o processo de estimativa, 

optou-se por combinar o processamento espacial com a técnica de acesso SS-MC-MA, em 

vez de MC-CDMA. Usando a combinação MIMO MC-CDMA, o número de canais a 
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estimar simultaneamente é igual ao produto do número de antenas transmissoras pelo 

número de utilizadores. Nas mesmas condições, com MIMO SS-MC-MA, o número de 

canais a estimar simultaneamente é igual ao número de antenas transmissoras, o que só por 

si só constitui uma enorme vantagem sob o ponto de vista do estimador de canal. No 

entanto, a diversidade na frequência que se consegue explorar usando SS-MC-MA é menor 

do que a se consegue explorar usando MC-CDMA. Para compensar esse efeito, 

acrescentaram-se saltos na frequência entre as sub-bandas SS-MC-MA. Com o objectivo 

de melhorar as estimativas do canal MIMO, explorou-se também a dimensão espacial, 

mais propriamente, o facto dos múltiplos canais entre a EM e a EB apresentarem respostas 

impulsivas com os mesmos atrasos médios.  

 

Para avaliar o desempenho do estimador MIMO fizeram-se simulações com o canal MIMO 

3GPP Urban macro e codificação STBC de Alamouti. Os resultados mostram que as 

curvas de BER obtidas com estimativa de canal seguem de muito perto as curvas obtidas 

com conhecimento perfeito do canal. Por exemplo para um sistema 2x1 e BER=10-3 a 

degradação é de 1 dB, no entanto, essa degradação diminui para os 0,1 dB num sistema 

2x4. Verificou-se que a técnica de saltos na frequência, combinada com codificação de 

canal, consegue compensar a redução na diversidade em frequência que a modulação     

SS-MC-MA acarreta, comparativamente à modulação MC-CDMA. Com base nos 

resultados obtidos pode concluir-se que a combinação da transmissão MIMO com a técnica 

de acesso SS-MC-MA é uma boa candidata para a ligação rádio da componente de banda 

larga do sistema B3G. 

 

Na Tabela 7-1 faz-se um paralelismo entre os dois sistemas estudados nesta tese, 

resumindo as principais características dos sistemas e respectivos estimadores. Pode dizer-

se que, em geral, o problema da estimação de canal para B3G é mais exigente do que para 

o UMTS TDD, uma vez que o sistema B3G deve suportar uma maior mobilidade dos 

utilizadores e garantir estimativas fiáveis para o canal MIMO, mantendo ao mesmo tempo 

uma elevada eficiência espectral (baixo overhead de pilotos). 

 

Por último, é importante frisar que as melhorias propostas nesta tese para os algoritmos 

estimadores de canal podem ter um impacto significativo na optimização do sistema 

UMTS TDD e no projecto de futuros sistemas B3G. Efectivamente, os ganhos conseguidos 

por aplicação das técnicas propostas traduzem-se em aumentos da área de cobertura das 

células e/ou no aumento da capacidade das mesmas. Em última análise, algoritmos 

estimadores de canal mais eficientes, como os desenvolvidos neste trabalho, contribuem 

para a redução dos custos de implementação dos sistemas celulares actuais e futuros. 
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Tabela 7-1 Comparação entre os sistemas celulares estudados. 

 UMTS TDD B3G 

Largura de banda 5 MHz 57,6 MHz 

Técnica de acesso múltiplo DS-CDMA (TDD) MC-CDMA (TDD) 

Taxa de transmissão 

máxima 

2 Mbit/s (útil) 73,7 Mbit/s (sem 

codificação) 

Mobilidade, baixa (3 km/h) elevada (velocidade 

máxima: 300 km/h) 

Overhead de pilotos 20% para o burst tipo 1 

10% para o burst tipo 2 

12,8% 

Pilotos Midambles gerados a partir 

da mesma sequência básica 

Padrão de pilotos 

rectangular 

Ortogonalidade entre pilotos No código, Midambles não 

correlacionados 

Na frequência, com 

espaçamento entre sub-

portadoras piloto igual ao 

número de utilizadores 

Saída do estimador de canal Resposta impulsiva h(τ) 
com DOA para cada 

componente multi-percurso 

Função transferência do 

canal bidimensional H(t,f) 

Algoritmos de estimação 

estudados / desenvolvidos 

Correlador cíclico 3GPP, 

ESM, MV, algoritmo que 

explora a estacionariedade 

temporal da DOA 

MMSE de baixa 

complexidade seguido de 

interpolação. Estimação e 

detecção conjunta 

Amostragem do canal no 

domínio do tempo 

Assume-se que o canal não 

varia durante um burst   

(667 us) 

Interpolação linear no 

domínio do tempo com 

espaçamento de 172 us. 

Número máximo de canais 

possíveis de estimar no 

uplink 

8 16 (explorando também a 

potência dos dados) 

Receptores com 

processamento espacial 

SIMO, beamforming na EB 

com estimativas prévias da 

DOA, 2D-RAKE 

MIMO, STBC de Alamouti 

Degradação do desempenho 

do PIC HD ( com 1 estágio) 

relativamente ao 

conhecimento perfeito do 

canal 

2 dB para BER=10-3, 

usando o algoritmo ESM 

(ver Figura 4-4) 

1 dB para BER=10-3 com o 

estimador que explora 

pilotos + dados                 

(ver Figura 6-14) 
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7.2 Perspectivas de trabalho futuro 

Em seguida passa-se a apresentar alguns tópicos que não foram considerados nesta tese e 

que podem ser alvo de trabalho futuro. 

 

No âmbito da estimação de canal para o UMTS, o trabalho apresentado nesta tese poderia 

ser complementado da forma seguinte. Poder-se-ia, tal como se fez para o sistema B3G, 

explorar os dados da trama UMTS para melhorar a estimativa de canal obtida com as 

sequências de treino. Para tal, uma solução seria proceder à estimação e detecção conjunta 

numa estrutura iterativa do tipo PIC. Seria também interessante estudar como é que as 

melhorias introduzidas no estimador UMTS TDD poderiam ser adaptadas ao estimador de 

canal no modo UMTS FDD. O standard UMTS FDD tem estruturas de slot diferentes no 

uplink e no downlink. No UMTS FDD uplink existem sequências se símbolos piloto, com 

comprimento de 3 a 8 símbolos, espalhados ao longo da estrutura da trama com SF fixo 

igual a 256; os dados e os pilotos são transmitidos simultaneamente, separados no domínio 

do código. No UMTS FDD downlink o campo de pilotos está multiplexado no domínio do 

tempo com o campo de dados [GPT01]. 

 

O desenvolvimento de um sistema protótipo é também um tópico de trabalho futuro. Por 

exemplo, o algoritmo de estimação da DOA baseado no critério MV poderia ser 

implementado num processador digital de sinal e o seu desempenho testado numa estação 

base UMTS com um agregado de antenas.  

 

Em termos da proposta para a componente de banda larga do B3G, neste trabalho assumiu-

se um padrão de pilotos rectangular e fixo. Seria interessante explorar padrões de piloto 

adaptativos, onde por exemplo, os parâmetros de separação entre pilotos (Dt,Df) 

dependesse das condições momentâneas do canal de propagação. Para tal, seria necessário 

estimar previamente a velocidade da EM (partindo do desvio de Doppler) e o valor do DS 

(partindo da PDP) esperado para o canal. Por exemplo, caso a EM reduzi-se a velocidade e 

entrasse num ambiente mais dispersivo, dar-se-ia um alargamento de Dt e um 

estreitamento de Df. Com um padrão de pilotos adaptativo seria possível melhorar a 

qualidade da estimativa e/ou diminuir o overhead de pilotos (aumentar a eficiência 

espectral do sistema). 

 

Em todas as análises de desempenho assumiu-se sincronismo perfeito entre o sinal 

recebido e a sequência piloto conhecida no receptor. No entanto, num sistema real, o bloco 

de sincronização tem que efectuar uma operação de retemporização do relógio local 

alinhando-o com a sequência de símbolos recebida. A extracção do sincronismo pode 
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fazer-se recorrendo à sequência piloto transmitida, e conhecida no receptor. O desenho das 

sequências de treino por forma a optimizar conjuntamente a sincronização e a estimação de 

canal é um tópico de trabalho futuro. 

 

Em sistemas multi-portadora a relação entre a potência máxima e a potência média da 

envolvente do sinal modulado (PAPR) é geralmente elevada, o que pode conduzir à 

amplificação não linear do sinal e consequentemente distorções significativas. Um tópico 

de investigação interessante seria estudar a forma como a amplificação não linear dos 

símbolos piloto afecta o desempenho do estimador de canal, por outro lado seria 

interessante investigar métodos capazes de minorar esse efeito. 

 

Por último, em termos do tratamento analítico da estimação de canal, um problema ainda 

em aberto é a dedução de expressões fechadas para a probabilidade de erro de bit, em 

função do erro quadrático médio da estimativa do canal, para as modulações MC-CDMA e 

SS-MC-MA com detecção coerente. 
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Anexo A 

Simulação do efeito de Doppler 

Com o objectivo de implementar um simulador do canal rádio a integrar numa cadeia de 

transmissão-recepção, interessa pesquisar um método simples capaz simular a variação 

temporal duma determinada componente multi-percurso com base no efeito de Doppler 

provocado pelo deslocamento do móvel à velocidade v. Uma possibilidade é gerar ruído 

complexo Gaussiano (AWGN) e faze-lo passar por um filtro de Doppler clássico, em 

seguida, faz-se uma operação de interpolação que depende da velocidade e da frequência 

da portadora. Esta técnica é mostrada na Figura A-1. 
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Figura A-1 Técnica para gerar a distribuição de Rayleigh. 

 

x(t) e y(t) são duas sequências de amostras de ruído branco Gaussiano que, filtradas por um 

filtro digital, resultam numa única sequência de amostras complexas com amplitude α(t) e 

fase Ω(t). A função de transferência do filtro digital H(z) é dada no domínio z pela 

expressão, 
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onde N corresponde à ordem do filtro, b0 é uma constante que permite fazer com que a 

potência do sinal à saída do filtro seja unitária, znj
zne

Φ±ρ  e pnj

pne
Φ±ρ  com n=1,...,N/2 são 
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os zeros e pólos do filtro. Em [Pat02] é possível encontrar os pólos e zeros de um filtro IIR 

de ordem oito capaz de aproximar H(z) ao espectro de Doppler clássico da equação             

( 2-10 ). A Tabela A-1 apresenta esses pólos e zeros para uma frequência de corte fd 

(frequência máxima de Doppler) normalizada à frequência de amostragem fs tal que 

fd=fs/110,5. Na Figura A-2 representa-se a respectiva resposta em frequência normalizada. 

 

Tabela A-1 Zeros e pólos do filtro de Doppler normalizado. 

n ρz Φz (rad) ρp Φp (rad) 

1 1,0 0,057308 0,991177 0,045425 

2 1,0 0,071517 0,980664 0,019129 

3 1,0 0,105841 0,998042 0,055074 

4 1,0 0,264175 0,999887 0,056706 

 

Como o filtro H(z) tem uma frequência de corte fixa, é necessário um mecanismo que 

permita gerar diferentes frequências de Doppler correspondentes às diferentes velocidades 

do móvel. Tal é feito interpolando |H(z)|2 pela razão de interpolação dada por, 
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=






 λ

=
v

f

v
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R sd

5,110
intint  (A-2) 

 

onde int{x} corresponde ao número inteiro mais próximo de x. A razão de interpolação 

corresponde ao quociente entre o número de amostras à saída e o número de amostras à 

entrada do interpolador. Note-se que quanto mais baixa for a velocidade do móvel e a 

frequência da portadora maior é a razão de interpolação necessária.  

 

Multiplicando o sinal à saída do interpolador pela constante real 10P/20 é possível alterar a 

potência média da componente multipercurso gerada para P[dB]. Para gerar a resposta 

impulsiva dum canal multipercurso com L componentes é necessário executar este 

procedimento L vezes. 
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Figura A-2 Resposta em frequência do filtro IIR usado para aproximar o efeito de Doppler 
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Anexo B 

Impulso elementar 

O erro das estimativas da resposta impulsiva do canal depende da função de autocorrelação 

do impulso elementar usado na transmissão. Neste Anexo vai calcular-se a função de 

autocorrelação e a correspondente função densidade espectral de potência  duma sequência 

aleatória de chips formatados pelo filtro de transmissão com impulso elementar p(t). No 

sistema UMTS os chips são formatados por um filtro de transmissão raiz de coseno 

elevado. A forma dum impulso raiz de coseno elevado de amplitude unitária, decaimento α 

e duração Tc, é dada por, 
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O sinal banda-base é uma sequência de chips que pode representar-se da forma seguinte, 

 

∑
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−=
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k kTctpAtX

1

)()(  ( B-2 ) 

 

Ak são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas (i.i.d.) e valor médio 

nulo, assumindo os valores {1,-1,j,-j} com igual probabilidade. A função de autocorrelação 

de X(t) é dada por, 

[ ] ∫ τ−=τ−=τ dttXtXtXtXEg )()()()()( **  ( B-3 ) 

 

Calculando a transformada de Fourier de g(τ) obtém-se a função DEP, S(f), da sequência 

aleatória X(t), o que permite tirar conclusões relativas à largura de banda do sinal, 

[ ])()( τ= gFfS
 

( B-4 ) 
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Onde F representa a operação de transformada de Fourier. Mostra-se que na condição de 

Ak ser i.i.d, o valor médio da DEP relativo à sequência X(t) tem a mesma forma do espectro 

de potência do impulso elementar isolado, P(f) [And96], isto é, 

 

[ ] [ ] 222 )(||)( fPAENfSE k=  ( B-5 ) 

 

Assim, aplicando a equação ( B-3 ) em ( B-4 ) e tendo em conta ( B-5 ) pode escrever-se, 

 

∫∫ ττ−= τπ− dedttptpfS fj2)()()(  ( B-6 ) 

∫∫ ττ−= −τπ−π− ddtetpetpfS tfjftj )(22 )()()(  ( B-7 ) 

 

Fazendo a mudança de variável u=t-τ, vem, 

 

dueupdtetpfS fujftj

∫∫
π−π−= 22 )()()(  ( B-8 ) 

2* )()()()()()( fPfPfPfPfPfS ==−=  ( B-9 ) 

 

No caso do impulso raiz de coseno elevado, a função de autocorrelação normalizada toma 

a forma do impulso elementar coseno elevado com energia unitária, dada por, 

 

222 /41

)/cos(

/

)/(1
)(

Tc

Tc

Tc

Tcsen

Tc
g

τα−
απτ

πτ
πτ=τ  ( B-10 ) 

 

O filtro coseno elevado é de banda limitada e a DEP é dada por, 
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Em termos espectrais, quando o filtro de transmissão tem a forma raiz de coseno elevado, a 

largura de banda (LB) base está limitada por, 
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donde resulta para o sistema UMTS (α=0,22), LB=0,61/Tc. A Figura B-1 representa os 

gráficos relativos à forma do impulso elementar, respectiva função de autocorrelação e 

DEP.  

 

fffff

g

 
Figura B-1 Impulso elementar, função de autocorrelação e DEP respectiva. Impulso raiz de 

coseno elevado com α=0,22 e energia unitária. 
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Anexo C 

Limite de Crámer-Rao 

Neste anexo pretende-se apresentar os princípios básicos da teoria da estimação duma 
forma sucinta. Tratamentos exaustivos podem ser encontrados em [Tre01]. A Figura C-1 
apresenta um modelo geral para o problema de estimação. O modelo consiste em quatro 
componentes: 
 

• Um espaço de parâmetros u: a saída da fonte de informação é um conjunto de 
parâmetro que existe num determinado domínio, designado espaço de parâmetros a 
estimar. 

• Uma regra probabilística que define o efeito de u na observação. 
• Um espaço de observação onde existem as variáveis observadas r. 
• Uma regra de estimação. Após observar r efectua-se uma transformação do espaço 

de observação para uma determinada estimativa ( )rû . 
 
 

ru

regra probabilística
regra de estimação

)(ˆ ru

Espaço de parâmetros a
estimar

Espaço de observação

 
 

Figura C-1 Modelo conceptual de estimação. 
 
As regras de estimação (estimativas) podem tomar diferentes formas em função do 
problema em questão. No caso de parâmetros não aleatórios uma regra de estimação 
comum é o estimador de máxima verosimilhança. Esse estimador escolhe para valor da 
estimativa do parâmetro u o valor û  que maximiza a probabilidade P(r\u). Uma estimativa 

( )rû  diz-se consistente se e só se à medida que o número de observações independentes 

aumentar, ( )rû  convergir em probabilidade para u. 
 
Uma estimativa diz-se cêntrica se E[ ( )rû ]=u. No caso da estimativa ser não cêntrica 

define-se o desvio médio como sendo b=E[ ( )rû ]-u. Uma vez que a estimativa ( )rû  é 
baseada em observações ruídosas de r, vem necessariamente afectada de algum erro.  
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Vai agora considerar-se o caso mais simples em que u é um parâmetro unidimensional real. 
Se a estimativa for cêntrica, o erro quadrático médio é sempre superior ao limite inferior de 
Crámer-Rao dado por, 
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o que equivale a escrever, 
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Uma estimativa que verifique o limite de Crámer-Rao com uma igualdade diz-se eficiente. 
Prova-se que uma estimativa é eficiente se e só se, 
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onde f(u) é uma função que não depende do vector de observação r. 
 
Limites semelhantes podem ser derivados para o caso geral de estimativas conjuntas de 
parâmetros múltiplos. Esse caso é o mais adequado aos problemas de estimação tratados 
neste trabalho. Nesse caso u é um vector cujos elementos são os parâmetros a estimar, ui 
(i=1,…,U). Se ( )rû  for uma estimativa cêntrica de ui, então, 
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Jii

 é o elemento (i,i) da matriz quadrada J -1 de dimensão UxU. A matriz J designa-se na 

teoria da estimação por matriz de informação de Fisher e é dada por, 
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