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resumo 
 

 

Nesta dissertação são apresentados e avaliados dois algoritmos distintos de 
detecção multiutilizador (MUD, Multiuser Detection), concebidos de forma a 
explorar sinais captados através de um agregado de antenas, para sistemas
de comunicações móveis celulares baseados na técnica de Acesso Múltiplo 
por Divisão de Códigos sobre Multiportadoras (MC-CDMA, Multicarrier Code 
Division Multiple Access). 

São dedicados três capítulos iniciais à apresentação e enquadramento do 
trabalho, bem como à revisão geral dos conceitos fundamentais para a melhor 
compreensão do mesmo. Os dois capítulos seguintes referem-se 
respectivamente à apresentação e à análise dos resultados de desempenho 
dos algoritmos desenvolvidos, contemplando diversos cenários, obtidos 
através de simulações de um modelo de cadeia de transmissão de um sistema 
baseado em MC-CDMA implementado em software, onde foram integrados os 
algoritmos propostos. No capítulo final são apresentadas as conclusões de 
maior relevância sobre o trabalho realizado. 

Os algoritmos desenvolvidos são extensões das estruturas para cancelamento 
de interferência PIC (Parallel Interference Cancellation) e SIC (Successive 
Interference Cancellation), adaptadas a receptores com agregados de antenas.
A avaliação destes algoritmos foi realizada apenas para o sentido ascendente 
(UL, Uplink) das transmissões num sistema de comunicações celular. Os 
cenários de simulação basearam-se em parâmetros usados no projecto 
europeu de investigação IST-MATRICE. 

A partir dos resultados obtidos foi possível concluir que a utilização de 
detectores multiutilizador proporciona desempenhos claramente superiores 
comparativamente a qualquer uma das técnicas de detecção convencional 
mono-utilizador (SUD, single-user detection) implementadas, sendo esses
desempenhos significativamente potenciados pela utilização conjunta de 
agregados de antenas, destacando-se em particular o desempenho alcançado 
pelo detector PIC multisensor. 
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abstract 

 
In this dissertation are presented and evaluated two distinct multiuser detection 
(MUD) algorithms conceived to explore signals picked-up through an antenna 
array, for cellular mobile communications systems based on MC-CDMA 
(Multicarrier Code Division Multiple Access). 

Three initial chapters are dedicated to the presentation and positioning of this 
work, and also to a general revision of the essential concepts necessary to its
best understanding. The two following chapters focus respectively on the 
presentation of the developed algorithms and the analysis of its performance 
results, contemplating different scenarios, provided by simulations of a software 
implemented transmission chain model of a system based on MC-CDMA, 
where the proposed algorithms had been integrated. In the final chapter are 
presented the most relevant conclusions of the accomplished study. 

The developed algorithms are extensions of the interference cancellation 
structures PIC (Parallel Interference Cancellation) and SIC (Successive 
Interference Cancellation), adapted to receivers with antenna arrays. The 
evaluation of these algorithms was carried out only for the uplink (UL) 
transmissions in a cellular communications system. The simulation scenarios 
were based on parameters from the IST-MATRICE european research project. 

From the achieved results it was possible to conclude that the use of multiuser 
detectors provides considerably superior performances against any of the 
implemented conventional single-user detection (SUD) techniques, and those
performances can be significantly enhanced by the joint use of antenna arrays, 
particularly in the case of the multisensor PIC detector. 
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1  

Introdução 

1.1 Motivação e Enquadramento 

Nas últimas décadas a utilização do espectro electromagnético assumiu uma importância 

preponderante na sociedade, sendo este meio usado para troca de informação crítica ou 

simplesmente para entretenimento. Com o decorrer do tempo, a importância deste recurso foi 

sendo cada vez mais valorizada à medida que as bandas de frequência associadas a aplicações 

específicas foram preenchendo todo o espectro utilizável, obrigando ao desenvolvimento de 

sistemas de comunicação mais eficientes, capazes de aproveitar da melhor forma os recursos a 

eles atribuídos. Actualmente as comunicações rádio estão irrevogavelmente associadas à 

mobilidade física de cada utilizador, esperando-se disponibilidade dos serviços de comunicação 

em qualquer lugar, e ainda que os mesmos possam ser utilizados quando os equipamentos se 

encontrem efectivamente em movimento. Outro aspecto fundamental dos sistemas de 

comunicação, relativamente às necessidades actuais e futuras, reside na crescente procura de 

maiores débitos de transmissão da informação, invariavelmente associados à largura de banda 

disponível. São fundamentalmente estes três factores, eficiência, mobilidade e velocidade de 

transmissão, que orientam actualmente o desenvolvimento de grande parte dos sistemas de 

telecomunicações, como é o caso dos sistemas baseados na técnica de Acesso Múltiplo por 

Divisão de Códigos sobre Multiportadoras (MC-CDMA, Multicarrier Code Division Multiple Access). 

Os sistemas de comunicação móvel presentemente operacionais não permitem ainda oferecer 

convenientemente certas aplicações, ou serviços, que pela sua natureza necessitem elevada 

largura de banda, como é o caso de alguns serviços de vídeo ou ainda da transferência de 

grandes ficheiros de dados, cuja procura se supõe crescente nos próximos anos. Existem diversas 

técnicas amplamente estudadas e outras ainda em desenvolvimento com vista a possibilitar, ou 

melhorar, alguns desses serviços. As técnicas e arquitecturas que venham a evidenciarem-se por 

um maior desempenho e preferencialmente baixa complexidade, serão fortes candidatas a fazer 

parte de futuros sistemas comerciais de comunicações móveis, conhecidos por sistemas Beyond 

3G ou também como sistemas 4G, de 4ª geração. Esta nova geração que deverá proporcionar 

diferentes serviços de comunicação (voz, áudio, imagem, vídeo e dados) em grande mobilidade 
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será baseada numa rede IP (Internet Protocol) cujo ritmo de transmissão, adaptável ao tipo de 

serviço ou aplicação, poderá rondar 20 Mbps em ambiente veicular e possivelmente atingir 150 

Mbps em ambientes interior e pedestre, usando 50 a 100 MHz de largura de banda. 

Uma das técnicas de acesso mais promissoras para satisfazer os requisitos da componente de 

banda larga desses futuros sistemas é a MC-CDMA, que beneficia dos méritos da modulação 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) e das técnicas de espalhamento de espectro 

associadas à CDMA (Code Division Multiple Access). A adopção desta técnica de acesso justifica-

se nomeadamente pelo facto da CDMA ser já usada actualmente nos sistemas 3G existentes, mas 

também pela elevada eficiência espectral da OFDM, bem como pela aptidão desta modulação em 

compensar o facto do canal de transmissão introduzir interferência multipercurso nas 

comunicações. Como acontece com todos os sistemas baseados em CDMA, um sistema de 

comunicação MC-CDMA é essencialmente limitado nas ligações de sentido ascendente (UL, 

Uplink) pela interferência de acesso múltiplo (MAI, Multiple Access Interference) resultante da 

quebra da ortogonalidade entre os sinais provenientes dos diversos terminais móveis (TM) activos 

no sistema, causada pela propagação multipercurso. É amplamente reconhecido que o uso de 

receptores centrados na detecção multiutilizador (MUD, Multiuser Detection) aplicando técnicas de 

cancelamento de interferência (IC, Interference Cancellation) pode melhorar significativamente o 

desempenho e capacidade deste tipo de sistemas. Duas das principais arquitecturas baseadas em 

IC são: SIC (Successive Interference Cancellation), em que o cancelamento da MAI é realizado 

mediante sucessivas etapas de cancelamento de interferência, e PIC (Parallel Interference 

Cancellation) onde se pretende alcançar este mesmo objectivo através do cancelamento 

simultâneo, ou paralelo como o nome indica, da interferência introduzida por cada TM no sistema. 

Para além da MUD, uma outra forma de possibilitar o aumento da capacidade de um sistema de 

comunicação rádio, sem ser necessário aumentar o espectro de frequência utilizado, será explorar 

a diversidade de sinal proporcionada por múltiplas antenas agregadas, integradas em qualquer um 

dos extremos da cadeia de comunicação, i.e. no TM, na estação base (EB) ou mesmo em ambos. 

O trabalho desenvolvido para esta dissertação baseia-se fundamentalmente na combinação das 

três técnicas anteriormente evocadas, considerando-se para isso um sistema celular de 

comunicações móveis baseado em MC-CDMA, onde são empregues agregados de antenas e 

algoritmos de detecção MUD na recepção e detecção dos sinais transmitidos. Neste trabalho, as 

duas últimas técnicas referidas foram unicamente aplicadas na estação base, sendo portanto 

considerado apenas o sentido ascendente (UL) das ligações entre terminais móveis e EB. Esta 

opção prende-se com o facto que tal configuração será a mais razoável numa primeira fase da 

evolução de tais sistemas. Isto, uma vez que será mais complexo integrar agregados de antenas 

em terminais móveis devido à limitação inerente à dimensão dos mesmos. Para além disso, é 

também necessária uma capacidade de processamento considerável para a execução dos 

algoritmos MUD, fundamentando assim que estas técnicas sejam mais fáceis de integrar na 

estação base, onde existem menos limitações em termos de implementação. 
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1.2 Objectivos 

Esta dissertação tem como objectivo central a avaliação de técnicas MUD numa estação base de 

um sistema celular baseado em MC-CDMA. Para alcançar os objectivos pretendidos foi 

necessário desenvolver algoritmos de detecção multiutilizador e medir o seu desempenho, tendo 

sempre em consideração o nível de complexidade dos mesmos, servindo este factor como 

indicador da viabilidade de utilização do algoritmo em questão. Os principais esquemas aqui 

abordados são os dois algoritmos subóptimos de cancelamento de interferência, PIC e SIC, de 

complexidade bastante tolerável relativamente ao detector óptimo MLSD (Maximum-Likelihood 

Sequence Detector) de Verdú [3], demasiado complexo para implementações práticas. Estes 

esquemas foram integrados num módulo receptor pertencente a um modelo implementado em 

software de uma cadeia de transmissão baseada em MC-CDMA. Para além dos algoritmos PIC e 

SIC foram também implementados algoritmos de detecção convencional mono-utilizador (SUD, 

Single User Detection), para servirem de referência na análise de desempenho das arquitecturas 

propostas. Os esquemas de detecção implementados foram avaliados para condições idênticas de 

simulação, nomeadamente no que respeita ao canal de transmissão. Considerando que este é de 

banda larga, sofre dos problemas causados pela propagação multipercurso, sendo responsável 

pela perda da ortogonalidade existente entre os sinais transmitidos por diferentes terminais móveis 

activos num sistema síncrono. As técnicas aqui analisadas possibilitam recuperar de certa forma 

essa ortogonalidade entre os sinais envolvidos. Por esta razão é necessário avaliar as várias 

técnicas de detecção SUD e MUD com vista a reconhecer aquelas que podem proporcionar 

melhores contributos para o desempenho do sistema consoante as circunstâncias em questão. 

Simultaneamente, são também avaliados resultados indicadores das vantagens proporcionadas 

pela utilização suplementar de agregados de antenas às técnicas IC. Esta análise é realizada 

tendo em consideração o número de elementos do agregado bem como a distância entre os 

mesmos, estando este último factor intimamente relacionado com o nível de correlação existente 

entre os diversos sinais captados pelas antenas do agregado. Os resultados obtidos permitem 

avaliar a utilidade dos agregados de antenas, tendo em conta as limitações impostas pela 

dimensão física dos mesmos. De uma forma geral pretende-se ainda esclarecer a vantagem da 

aplicação de algoritmos MUD quando associados à combinação dos diversos sinais captados pelo 

agregado de antenas, por oposição ao uso exclusivo de qualquer uma destas técnicas aplicadas 

individualmente. 

Foram considerados diversos cenários para a análise de resultados, nomeadamente o facto de 

existir, ou não, sincronismo entre os terminais móveis activos no sistema. Foi também avaliado o 

impacto de outras adversidades adicionais ao canal de propagação multipercurso, tais como a 

perturbação introduzida por um amplificador real de potência, e portanto imperfeito, ou ainda a 

imperfeição associada a um módulo de estimação do canal de propagação, integrado no modelo 

de cadeia de transmissão utilizado. 
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1.3 Estrutura da Dissertação 

Este documento encontra-se dividido em seis capítulos. 

O segundo capítulo consiste numa revisão geral a duas das tecnologias abordadas no trabalho 

desenvolvido: MC-CDMA e MIMO (Multiple Input Multiple Output). Estas são apresentadas de 

forma condensada apenas para enquadramento e compreensão do propósito central desta 

dissertação. Relativamente à primeira, são apresentados os conceitos gerais associados à técnica 

CDMA, nomeadamente os fundamentos das técnicas de espalhamento de espectro, e também as 

características e teoria geral da modulação OFDM. Para além da exposição destas duas técnicas 

que servem de base à MC-CDMA, é ainda apresentada sucintamente a família à qual pertence 

esta tecnologia. Por último são ainda apresentados os conceitos associados aos sistemas MIMO. 

No terceiro capítulo conclui-se a revisão das técnicas empregues no trabalho desenvolvido para 

esta dissertação, sendo esse capítulo dedicado às técnicas de detecção SUD e MUD aplicáveis ao 

receptor desenvolvido para MC-CDMA. Estas técnicas que pretendem anular o efeito do canal de 

propagação sobre os sinais transmitidos, combatendo a interferência MAI e o nível de ruído, foram 

implementadas e integradas no módulo do receptor MC-CDMA. 

No quarto capítulo são expostos os esquemas associados aos algoritmos de detecção 

multiutilizador propositadamente desenvolvidos para esta dissertação. Inicialmente é feita a 

apresentação do modelo de sistema MC-CDMA implementado, que consiste numa cadeia de 

módulos onde se inclui o canal de propagação de banda larga. O capítulo termina com uma 

análise em termos de complexidade dos algoritmos de detecção propostos. 

O quinto capítulo centra-se na avaliação do desempenho dos algoritmos apresentados. 

Inicialmente são enunciadas as condições e detalhes relacionados com a simulação propriamente 

dita do modelo da cadeia de transmissão, sendo posteriormente apresentados e analisados os 

resultados obtidos nas simulações dos algoritmos implementados, incluindo os algoritmos SUD 

para referência. Os primeiros resultados apresentados referem-se à condição de serem 

empregues estimativas perfeitas do canal de propagação. Posteriormente são apresentados 

resultados de desempenho dos mesmos detectores quando se consideram determinadas 

circunstâncias adversas, nomeadamente na situação de estimação imperfeita do canal, e também 

no caso da existência de um bloco imperfeito de amplificação de potência no modelo de 

simulação. Finalmente, é ainda considerada a integração na cadeia de transmissão, de módulos 

específicos para a codificação de canal, perfuração e intercalação de bits, capazes de melhorar 

significativamente o desempenho do sistema implementado. 

Por último, no sexto capítulo 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. 
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1.4 Contribuições 

A contribuição de maior importância nesta dissertação é a validação da utilização conjunta das 

técnicas de detecção multiutilizador e de exploração da diversidade de sinal proporcionada por 

antenas agregadas, neste caso num sistema rádio móvel MC-CDMA. De qualquer forma, 

encontram-se igualmente demonstrados os benefícios proporcionados por qualquer uma destas 

técnicas quando aplicadas individualmente. 

Serão também relevantes as comparações em termos de desempenho, devidamente associadas 

ao nível de complexidade, das duas principais arquitecturas aqui exploradas, PIC e SIC, quando 

sujeitas às mais diversas circunstâncias, tendo sido ensaiadas múltiplas configurações para este 

trabalho, não só em ambiente síncrono mas também em modo assíncrono, a partir das quais foi 

possível extrair algumas conclusões úteis. 

Alguns resultados e decorrente avaliação de desempenho do algoritmo PIC associado a antenas 

agregadas desenvolvido neste trabalho foram publicados nos seguintes artigos de conferência: 

− Joaquim Bastos, Adão Silva, Atílio Gameiro, “Performance Evaluation of Multisensor Parallel 

Interference Cancellation for the Uplink on MC-CDMA Systems”, Proceedings of the 7
th
 

International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC 2004), 

Abano Terme, Itália, Setembro 2004, vol. 2, pp. 562-566. 

− Joaquim Bastos, Atílio Gameiro, “Multisensor Interference Cancellation Performance in 

Asynchronous Uplink on MC-CDMA Systems”, Proceedings of the 11
th
 Asia-Pacific Conference 

on Communications (APCC 2005), Perth, Austrália, Outubro 2005, pp. 659-663. 

− Paulo Marques, Joaquim Bastos, Artur Pereira, Atílio Gameiro, “Impact of Channel Estimation in 

Multisensor Parallel Interference Cancellation for the Uplink on MC-CDMA Systems”, 

Proceedings of the IASTED International Conference on Wireless Networks and Emerging 

Technologies (WNET 2005), Banff, Alberta, Canada, Julho 2005, pp. 5-10. 
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Sistemas MC-CDMA e Sistemas MIMO 

Neste capítulo são abordados os principais conceitos associados ao esquema MC-CDMA e aos 

sistemas MIMO, essenciais à compreensão do ambiente para o qual foram desenvolvidas as 

arquitecturas de detecção estudadas nesta dissertação. A técnica de acesso múltiplo MC-CDMA 

faz parte de uma família que assenta na conjugação da modulação OFDM com técnicas de 

espalhamento de espectro aplicadas em CDMA. Para além duma revisão geral aos principais 

conceitos inerentes a estas duas técnicas é ainda apresentada de forma sucinta a família baseada 

na combinação das mesmas, dando particular atenção à MC-CDMA referente ao trabalho 

desenvolvido. Na segunda parte deste capítulo é resumido o conceito de sistemas MIMO sendo 

também focados alguns aspectos referentes ao modelo de canal e ainda às técnicas de 

combinação espacial associadas a estes sistemas. 

2.1 Técnica de Acesso Múltiplo MC-CDMA 

2.1.1 Introdução à modulação OFDM 

A modulação OFDM é uma forma particular de modulação de multiportadoras (MCM, Multicarrier 

Modulation), em que um fluxo de dados com débito elevado é transmitido através de diversas 

subportadoras a ritmos submúltiplos do ritmo primário, consoante o número de subportadoras. 

Para isso o fluxo de símbolos inicial é dividido em diversos fluxos de símbolos com débitos 

bastante inferiores, sendo cada um destes subfluxos responsável pela modulação de uma das 

subportadoras do sistema baseado em MCM [1]. 

O uso desta técnica proporciona uma vantagem significativa contra o desvanecimento selectivo na 

frequência do canal de propagação uma vez que o canal de banda larga original, susceptível à 

propagação multipercurso, é transformado em múltiplos canais de banda estreita que pela sua 

natureza se podem considerar planos em termos de desvanecimento, ou seja não selectivos na 

frequência. Para além disso possui também uma certa robustez a interferências de banda estreita 

na medida em que estando o fluxo de dados distribuído pelas diversas subportadoras, apenas 

uma pequena fracção do conjunto de subportadoras seria afectada pela interferência, sendo 
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possível superar razoavelmente situações desse género através da utilização de técnicas de 

codificação e correcção de erros. Na concepção destes sistemas é vital considerar um número 

suficientemente elevado de subportadoras para usufruir convenientemente destes aspectos [2]. 

Dado o conceito em que assenta este tipo de modulação, o mesmo pode ser igualmente 

considerado como uma forma de multiplexagem de diferentes sinais na frequência e portanto 

também como método de partilha de um meio de propagação comum, i.e. um esquema de acesso 

múltiplo, que neste caso se identifica como FDMA (Frequency Division Multiple Access) [3]. 

Nos sistemas de modulação MCM, o facto que evidencia a modulação OFDM é a sua grande 

eficiência em termos de aproveitamento do espectro disponível, sendo também facilmente 

implementada a partir de técnicas pouco complexas de processamento digital de sinal. Na Figura 

2-1 é apresentado o conceito do modulador OFDM. 

Considerando que o sinal a transmitir apresenta um ritmo de símbolos RN e que o sistema foi 

concebido para Nc subportadoras, cada subfluxo Si, modulado pela subportadora de frequência fi, 

terá um ritmo Ri = RN/Nc. Os Nc sinais modulados são somados produzindo um sinal composto 

que será finalmente transmitido. Como foi já referido, a vantagem da modulação OFDM está no 

aproveitamento do espectro disponível para a transmissão, que se resume a acomodar de forma 

eficiente as bandas geradas pelas Nc subportadoras. 

Na Figura 2-2 para além do espectro associado a um sinal modulado por uma única portadora 

(SCM, Single Carrier Modulation), é possível comparar a eficiência espectral da modulação OFDM 

com outras modulações do tipo MCM, sendo o arranjo espectral desta última semelhante ao da 

técnica de acesso FDMA, onde para além da utilização recomendada de bandas de guarda é 

antes de mais fundamental a reserva de espectro exclusivo para cada uma das bandas de 

frequência utilizadas. É neste aspecto que a modulação OFDM se distingue, explorando 

subportadoras ortogonais entre si em que as respectivas bandas se sobrepõem partilhando algum 

espectro, possibilitando desta forma uma separação entre subportadoras muito menor, permitindo 

assim acomodar um maior número de bandas na mesma porção de espectro disponível [4]. 
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Figura 2-1    Modulador OFDM 
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Figura 2-2    Espectro de sinais:  (a) SCM;  (b) MCM e FDMA;  (c) OFDM 

Os primeiros sistemas MCM foram usados pelos militares para ligações rádio desde o final da 

década de 1950 sendo então empregues bandas de sinais ortogonais não sobrepostas dada a 

dificuldade no controlo preciso da frequência dos osciladores locais responsáveis pelas 

subportadoras, e também devido à detecção, bastante sensível, dos sinais das subportadoras 
através de filtros analógicos [5]. A evolução deste conceito deu origem em 1960 à modulação 

OFDM, distinguindo-se pela formatação rectangular da forma de onda aplicada aos sinais 

modulados pelas subportadoras provocando em termos espectrais o espalhamento e consequente 

sobreposição das respectivas bandas, tal como apresentado na Figura 2-3 onde é visível esse 

efeito resultante da referida limitação imposta no domínio do tempo. 

Supondo um sistema OFDM em que Nc símbolos de valor complexo Sn, n=0,..., Nc-1, são 

transmitidos em paralelo nas Nc subportadoras, sendo a duração de cada um destes símbolos Td, 

resulta após conversão série-paralelo numa duração de símbolo OFDM Ts = NcTd, em que cada um 

destes símbolos OFDM é formado pelos Sn símbolos modulados em paralelo. O princípio 

fundamental é modular Nc subfluxos de símbolos num igual número de subportadoras espaçadas 

entre si de ∆f =  1/Ts de forma a garantir ortogonalidade entre os sinais das Nc subportadoras, 

considerando formatação rectangular da forma de onda destes sinais [6]. 

 

Figura 2-3    Espectro associado a sinal OFDM com seis subportadoras ortogonais entre si 
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Nestas condições a envolvente complexa de um símbolo OFDM escreve-se da seguinte forma 
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estando as frequências das Nc subportadoras localizadas em fn = n/Ts, n=0,..., Nc-1. 

No início da década de 1970 reavivou-se o interesse nesta técnica devido à descoberta de que 

esta poderia ser concretizada directamente no domínio discreto através da IDFT (Inverse Discrete 

Fourier Transform), ou de forma computacionalmente mais eficiente usando a IFFT (Inverse Fast 

Fourier Transform) [7]. Assim, amostrando a envolvente complexa x(t) de um símbolo OFDM a 

uma taxa de 1/Td, as amostras são dadas por 
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sendo a sequência de amostras xv, v=0,..., Nc-1 a IDFT da série de símbolos Sn, n=0,..., Nc-1. 

O uso da IDFT/DFT possibilita prescindir completamente do banco de osciladores responsáveis 

por cada subportadora tanto no emissor como no receptor, diminuindo assim significativamente a 

quantidade de circuitos necessários, tais como filtros e geradores, bem como todos os 

inconvenientes a eles associados. Ainda, escolhendo um número de subportadoras cujo valor seja 

uma potência de dois é possível substituir as operações IDFT/DFT pelas IFFT/FFT, de maior 

eficiência, proporcionando um importante aumento na rapidez de processamento do sinal. 

Considerando que o sinal é transmitido através de um canal multipercurso, e portanto com 

desvanecimento selectivo na frequência, caracterizado por uma resposta impulsiva de duração 

τmax não negligenciável relativamente à duração Ts de um símbolo OFDM, no dimensionamento do 

sistema o número de subportadoras deverá ser escolhido de forma a que Ts seja suficientemente 

maior que a τmax do canal, proporcionando assim baixa interferência entre símbolos (IES) OFDM. 

Por outro lado o valor de Ts também não deverá ser demasiado elevado para que o sinal não fique 

sujeito à selectividade temporal do canal, ou seja deverá ser inferior ao tempo de coerência tcoh do 

canal. É ainda importante que no dimensionamento do sistema OFDM a duração Ts seja tal que o 

espaçamento entre subportadoras seja inferior à largura de banda de coerência Bcoh do canal. 

A forma de evitar totalmente os efeitos da IES, possibilitando assim manter a ortogonalidade 

existente entre os sinais das diversas subportadoras, é conseguida através da inserção de um 

período de guarda entre símbolos OFDM adjacentes, cuja duração deverá ser pelo menos idêntica 

à da resposta impulsiva do canal de propagação, i.e. Tg ≥ τmax, impedindo assim qualquer possível 

interferência entre símbolos uma vez que as réplicas causadas pelo canal multipercurso, relativas 
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ao primeiro de dois símbolos adjacentes terão desvanecido completamente antes da informação 

relativa ao segundo símbolo ser recolhida pelo receptor [8]. 

Empregando um período de guarda em que não é transmitido sinal permitiria eliminar totalmente 

qualquer eventual IES, mas devido ao facto de ocorrer uma mudança brusca na forma de onda do 

sinal OFDM produzir-se-iam componentes espectrais de alta frequência acrescentadas ao sinal 

provocando interferência entre as diversas subportadoras. Para que isto não aconteça o período 

de guarda deverá ser aplicado em cada símbolo OFDM como prefixo cíclico, i.e. no emissor será 

acrescentado no início de cada símbolo uma réplica do final desse mesmo símbolo, como ilustrado 

na Figura 2-4, passando a sua duração a ser Ts’ = Tg+Ts. No receptor, o período de guarda é 

eliminado antes de ser realizado qualquer outro processamento sobre o símbolo OFDM. 

Assim, tendo em conta a extensão devida ao período de guarda a sequência xv resulta em 
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sendo Lg o comprimento em amostras do período de guarda suficiente para evitar qualquer IES.  

A forma como são estendidos os símbolos permite ainda que no desmodulador OFDM as 

amostras necessárias para realizar a FFT possam ser retiradas começando a partir de qualquer 

posição dentro do prefixo cíclico referente ao período de guarda, pressupondo obviamente alguma 

forma de rearranjo subsequente. Assim, a inserção do período de guarda para além de oferecer 

imunidade à propagação multipercurso do canal, também acrescenta tolerância na sincronização 

temporal dos símbolos. 

Uma questão importante que a Figura 2-4 permite antever prende-se com o facto de a técnica 

OFDM produzir um tipo de sinal cuja envolvente da forma de onda não é constante. Isto impõe 

que qualquer amplificação eventualmente realizada sobre o sinal deverá ser o mais linear possível 

 

Figura 2-4    Módulo da envolvente complexa de um símbolo OFDM num sistema com 32 subportadoras 
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para que o sinal não sofra demasiada distorção. Sendo o sinal OFDM composto pela soma de 

sinusóides, pode tomar ocasionalmente valores de pico elevados. A grandeza geralmente 

empregue para caracterizar esse aspecto é a PAPR (Peak to Average Power Ratio), sendo esta 

definida como o rácio entre a potência de pico e a potência média do sinal: 

          







=

P

P
PAPR maxlog10     .     (2.4) 

Nesta expressão, Pmax é a potência de pico e P a potência média do sinal. Uma vez que a 

potência de pico aumenta consoante o número de subportadoras (Nc) é fácil prever maiores 

variações na potência dum sinal produzido por um sistema OFDM baseado num valor de Nc 

superior, onde será então exigida maior atenção à linearidade dos amplificadores de potência 

integrados no sistema [9]. 

Na Figura 2-5 encontra-se representada uma cadeia de transmissão de um sistema digital 

baseado em OFDM sendo evidente o equilíbrio da complexidade entre emissor e receptor. A 

sequência discreta xv (2.3), já totalmente processada pelo modulador OFDM, é convertida pelo 

DAC (Digital to Analog Converter) em x(t), sendo então este sinal contínuo tratado em termos de 

radiofrequência (RF) e finalmente transmitido para o canal. Para além da distorção infligida sobre 

o sinal emitido, uma vez que o canal não é ideal, é ainda adicionado ruído térmico Gaussiano 

(AWGN, Additive White Gaussian Noise), n(t). Assim o sinal y(t) recebido no receptor, após 

conversão RF, corresponde à convolução do sinal x(t) com a resposta impulsiva do canal h(τ,t), 

adicionada do ruído n(t), escrevendo-se como 

)(      ),()()( d tnthtxty +−= ∫
+∞

∞−
τττ  .    (2.5) 

 

Figura 2-5    Sistema de transmissão digital baseado em OFDM 
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O sinal y(t) é digitalizado pelo ADC (Analog to Digital Converter) a um ritmo de amostragem 1/Td, 

ou superior, idêntico ao ritmo presente no emissor, dando origem à sequência yv, v=-Lg,...,Nc-1. 

Seguidamente yv é processada pelo desmodulador OFDM onde será submetida a operações 

inversas àquelas que deram origem à sequencia xv no emissor, realizando-se antes de mais a 

remoção das primeiras Lg amostras relativas ao período de guarda do símbolo OFDM em 

processamento. Após a aplicação da DFT/FFT sobre a sequência yv, v=0,...,Nc-1, isenta de IES, 

surge à saída do receptor a sequência Qn, n=0,...,Nc-1 composta por Nc símbolos de valor 

complexo. Esta sequência é dada por 

       1,0,
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Uma vez que a utilização do período de guarda permite também evitar qualquer interferência ICI 

(Inter-Carrier Interference) entre os Nc subcanais, estes podem ser considerados separadamente. 

Para além disso, assumindo que o desvanecimento é plano em cada subcanal e toda IES foi 

removida, é possível representar no domínio da frequência qualquer símbolo recebido Qn da 

seguinte forma 

1,0, −=+= cnnnn N...,nNShQ          ,    (2.7) 

onde hn representa o desvanecimento plano associado a cada uma das Nc subportadoras, 

proveniente da amostragem da função de transferência do canal de propagação, e Nn representa 

o ruído correspondente a cada subcanal, cuja variância é dada por 

    { }22
nNE  =σ  .     (2.8) 

A representação matricial é correntemente utilizada para descrever de forma consistente sistemas 

baseados em multiportadoras. Assim, os símbolos de valor complexo Sn, n=0,..., Nc-1, a serem 

transmitidos em paralelo num símbolo OFDM são representados pelo seguinte vector 

 s = (S0, S1,..., SNc-1)
T .     (2.9) 

A matriz diagonal H representa o canal de propagação, na ausência de IES e ICI, sendo composta 

pelos coeficientes de valor complexo da resposta em frequência do canal relativos ao 

desvanecimento plano associado a cada um dos Nc subcanais 
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O vector n representa o ruído aditivo Gaussiano  

    n = (N0, N1,..., NNc-1)
T ,    (2.11) 

da mesma forma que o vector q representa os símbolos obtidos após desmodulação OFDM 

    q = (Q0, Q1,..., QNc-1)
T
 ,    (2.12) 

resultando este último da expressão 

q = H s + n .     (2.13) 

Resumindo, a técnica OFDM permite que vários canais, embora com sobreposição no domínio da 

frequência, sejam ortogonais entre si desde que sujeitos a formatação e separação adequadas. 

No entanto, essa ortogonalidade só se manterá no caso do canal de propagação ser ideal. Será 

então necessário aplicar alguma forma de equalização para compensar a distorção causada pelo 

canal multipercurso. Uma vez que os diversos subcanais se podem considerar de banda estreita, 

podendo assim, dada a sua natureza, ser encarados como planos em termos de desvanecimento, 

cada um deles pode ser caracterizado apenas por um coeficiente escalar complexo representativo 

da atenuação e rotação de fase associadas ao subcanal [3]. Estes coeficientes empregues em 

(2.10) são hn, n=0,..., Nc-1, e uma vez conhecidos, a equalização necessária torna-se simples já 

que esta consistirá apenas na aplicação de um factor multiplicativo a cada subportadora, sendo 

estes factores directamente derivados dos coeficientes hn consoante o tipo de equalização 

pretendida. 

Apesar da sua indiscutível utilidade, é de salientar que a utilização do período de guarda provoca 

uma diminuição da eficiência espectral já que a duração total do símbolo OFDM a transmitir passa 

a ser maior. Para limitar essa diminuição será necessário respeitar as seguintes condições: 

       a) Ts >> Tg ,   (Tg ≥ τmax) ;   b) Ts’ < tcoh .   (2.14) 

Um outro aspecto negativo será o “desperdício” de potência do sinal no período de guarda, 

proporcionando assim menos potência à trama do sinal uma vez que o priva de algum espaço na 

mesma, correspondente a Tg. 

Ainda, outro esbanjamento calculado, para evitar o efeito de aliasing associado aos sinais digitais 

é o de correntemente não se modular algumas subportadoras nos extremos do espectro utilizado. 

Para além disso, essas portadoras nulas permitem diminuir os lobos secundários do espectro do 

sinal OFDM, associados à emissão de potência fora de banda. A Figura 2-6 mostra o espectro de 

um sinal onde para um número elevado de subportadoras a densidade espectral de potência 

(DEP) se torna quase plana no intervalo [-0.5, 0.5] à frequência normalizada, onde se encontram 

os Nc subcanais. Aumentando o número de subportadoras permite igualmente reduzir o nível dos 

lobos laterais, nomeadamente no que diz respeito à radiação fora de banda. É evidente que Nc 
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Figura 2-6    Espectro de um sinal OFDM composto por 16 subportadoras 

nunca deverá ser muito elevado de modo a que o sinal não fique sujeito à selectividade temporal 

do canal nem demasiado dependente da qualidade dos amplificadores de potência do sistema. 

O ritmo de transmissão de símbolos total para um sinal OFDM é dado por 
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e a largura de banda, em termos do lobo principal, vem dada por 
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A técnica OFDM foi escolhida para diversos sistemas de transmissão actuais tais como o DAB 

europeu [10], DVB-T europeu [11], ISDB-T japonês ou ainda o IEEE 802.11a [12]. Para finalizar é 

apresentado de seguida um resumo dos pontos fortes e pontos fracos desta técnica: 

Vantagens: 

- Combate eficazmente o desvanecimento selectivo na frequência do canal de propagação; 

- Elevada eficiência espectral; 

- Implementação digital bastante simples através da utilização de algoritmos de IFFT e FFT; 

- Receptores de baixa complexidade dados os benefícios proporcionados por período de guarda 

de duração adequada, evitando IES, interferência entre subcanais, bem como permitindo 

tolerância ao sincronismo temporal dos símbolos; 

- Simplicidade de equalização, importante para os canais de banda larga, de ritmos elevados; 

- Flexibilidade em termos de ajuste a múltiplos ritmos de transmissão através da gestão do 

número de portadoras associadas a cada tipo de comunicação em particular; 
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- Possibilidade de utilizar diferentes esquemas de modulação em cada subportadora adaptados às 

condições de transmissão de cada subcanal; 

- Complexidade balanceada entre emissor e receptor (poderá também ser uma desvantagem). 

Desvantagens: 

- Sistemas cujos sinais tenham elevado PAPR requerem amplificadores lineares de alta qualidade; 

- Perda de eficiência espectral devido à utilização do período de guarda; 

- Requer grande precisão em termos de frequência, sendo portanto sensível a offsets na mesma; 

- São necessários símbolos de sincronização inseridos nas tramas de símbolos OFDM; 

- Sensibilidade ao ruído de fase causado por osciladores imperfeitos no emissor e receptor; 

- Sensibilidade acrescida ao efeito de Doppler relativamente a sistemas monoportadora. 

2.1.2 Introdução à técnica de acesso múltiplo CDMA 

Esta técnica de partilha de um meio de comunicação comum a diversos equipamentos, 

habitualmente associados a utilizadores, explora uma dimensão diferente daquelas associadas 

aos outros três métodos intuitivamente mais evidentes assentes na divisão de uma porção 

disponível de espaço (SDMA, Space Division Multiple Access), de tempo (TDMA, Time Division 

Multiple Access), e de espectro de frequências (FDMA). A técnica CDMA baseia-se na divisão, ou 

discriminação, através de diferentes códigos existentes num sistema de comunicação. Estes 

códigos são sequências usualmente binárias com propriedades específicas, e são utilizados sobre 

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). 

Os primeiros sistemas a explorar o conceito SS foram desenvolvidos nos meados da década de 

1950 para aplicações militares específicas tal como o antijamming, cujo objectivo é dificultar a 

interferência intencional sobre sinais de importância crítica. 

Basicamente, um sistema SS formata o sinal a transmitir de tal forma que este passa a ocupar 

uma largura de banda muito maior àquela que seria normalmente necessária, sendo para isso 

espalhada a sua energia no espectro disponível, como mostra a Figura 2-7. Esse espalhamento 

de energia é conseguido através da utilização de um código, ou sequência, de espalhamento 

independente da informação a transmitir. Na recepção, é necessário aplicar o mesmo código 

utilizado no espalhamento do sinal, desta vez para realizar a operação inversa (despreading) de 

forma a recuperar a informação transmitida [13][14]. 

Essencialmente existem duas formas principais de realizar espalhamento de espectro: 

espalhamento por sequência directa (DS-SS, Direct Sequence Spread Spectrum) e espalhamento 

por saltos na frequência (FH-SS, Frequency Hopping Spread Spectrum). Estas duas formas de 
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Figura 2-7    DEP de um sinal antes e após espalhamento espectral, onde GP = 10 

espalhamento espectral estão associadas às técnicas de acesso múltiplo DS-CDMA e FH-CDMA 

respectivamente. Por razões de interesse para este trabalho, é dada de seguida alguma atenção 

apenas ao espalhamento DS-SS. 

Tal como em qualquer sistema SS, o princípio base do DS-SS é o de que um sinal cuja largura de 

banda é B, seja espalhado numa banda espectral de largura BSS >> B. A relação entre esses dois 

valores é conhecida por factor de espalhamento ou ganho de processamento: 

B

B
G SS

P =  .     (2.17) 

Quanto maior for o ganho de processamento do sinal espalhado, menor será a densidade de 

potência necessária para transmitir esse mesmo sinal, i.e. se GP for suficientemente grande, o 

sinal SS poderá ser transmitido com um nível semelhante, ou mesmo inferior, ao 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. 

Num sistema DS-SS a forma de espalhar no espectro um determinado sinal consegue-se através 

da modulação desse sinal usando um outro de banda larga. De uma forma geral em sistemas 

práticos, o referido sinal de banda larga é um sinal digital com determinadas propriedades que 

permitem a detecção do sinal transmitido, por parte do receptor de interesse e dificultam-na a 

todos os outros receptores. O sinal responsável pelo espalhamento é geralmente uma sequência 

pseudo-aleatória de média nula, ou código PN (Pseudorandom Noise), com boas propriedades de 

autocorrelação e correlação cruzada [15]. Esse código é composto por um determinado número de 

chips (grandeza elementar da sequência de espalhamento) de duração Tc bastante inferior 

relativamente à duração Td de um símbolo de informação a transmitir. 
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A Figura 2-8 apresenta como exemplo uma sequência binária de 8 bits a transmitir, um código 

periódico de espalhamento de comprimento 16, ou seja, composto por 16 chips, e ainda o sinal SS 

resultante da modulação do sinal de informação com o código de espalhamento. Neste exemplo, 

onde são visíveis dois períodos do sinal c(t), é nítida a transformação do sinal de informação d(t) 

num sinal com largura de banda superior, x(t), à semelhança do sinal do código de espalhamento. 

Torna-se evidente que o ganho de processamento num sistema DS-SS se pode escrever, para 

além da expressão (2.17), como GP = Td / Tc, sendo que quanto menor for Tc relativamente a Td 

maior será a diminuição da DEP de d(t) à medida que a sua potência é espalhada sobre uma 

maior largura de banda correspondente à duração dos chips de espalhamento. Ao contrário do 

que é mostrado nesta figura, o período do código tem geralmente a duração de um símbolo de 

informação a transmitir, ou seja, o factor de espalhamento é igual ao comprimento do código. 

Num sistema de transmissão baseado em DS-SS, para que seja possível recuperar a informação 

transmitida é necessário que o receptor aplique o mesmo código de espalhamento utilizado no 

emissor, sobre o sinal SS recebido, como representado na Figura 2-9. 

É portanto 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. 

Num sistema multiutilizador DS-CDMA os sinais associados a cada equipamento terminal são 

diferenciáveis através do código PN exclusivo a cada equipamento. Assim, basicamente um 

determinado receptor apenas terá acesso à informação transmitida espalhada no espectro com o 

único código que conhece, conseguindo portanto reproduzi-lo para, após sincronização do sinal 

recebido com o referido código, recuperar a informação a ele destinada. Neste sistema o código 

determina assim o acesso ao meio comum de transmissão partilhado pelos utilizadores [16]. 

 

Figura 2-8    Formas de onda do sinal de informação d(t), do código de espalhamento c(t) e do sinal SS 
resultante x(t), num sistema DS-SS 
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Figura 2-9    Diagrama simplificado de um sistema de transmissão baseado em DS-SS 

Neste tipo de sistemas onde diversos equipamentos, ou utilizadores, coexistem é então 

fundamental providenciar um grupo de códigos que permitam, para além do espalhamento 

espectral, discriminar da melhor forma os vários utilizadores concorrentes. Outras características 

importantes próprias desse conjunto são o comprimento dos códigos e a duração do período Tc, 

ou o seu correspondente chip rate, que impõem limites à capacidade do sistema de comunicação. 

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 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 (MAI), 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 [17]. No 

entanto essa ortogonalidade estará sempre comprometida devido à eventual propagação 

multipercurso no canal de transmissão. 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. 
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Os códigos Walsh-Hadamard podem ser construídos iterativamente a partir das matrizes 
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onde na matriz de tamanho 2 

n
 x 2 

n cada linha, ou coluna, à excepção da primeira, define um dos 

possíveis 2 

n
 -1 códigos Walsh-Hadamard de comprimento 2 

n. 

Como já referido, estes códigos ortogonais também estão sujeitos ao comportamento do canal de 

propagação, ou seja a sua ortogonalidade poderá ser facilmente desfeita num canal multipercurso, 

ou poderá mesmo nunca existir caso o sistema de transmissão seja assíncrono, passando então a 

correlação cruzada dos códigos a ser elevada, deixando estes códigos de serem úteis nesta 

situação. Para este cenário existem outras famílias de códigos mais apropriadas como é o caso 

dos códigos de Gold ou ainda os de Kasami, uma vez que estes conseguem ter um pico 

pronunciado na função de autocorrelação e baixos níveis de correlação cruzada entre os diversos 

códigos de um conjunto [16]. 

Num sistema DS-CDMA, onde múltiplos utilizadores transmitem e acedem ao mesmo espectro, o 

sinal ao qual um receptor terá acesso será formado pelas contribuições de todos os equipamentos 

de transmissão activos, i.e. será o somatório de todos os sinais SS coexistentes no tempo e 

frequência, emitidos no sistema em questão, como representado na Figura 2-10(a). 

Uma vez definido o conjunto de códigos disponíveis para uso num destes sistemas, cada código 

de espalhamento ck(t), de comprimento L, associado ao utilizador k, k=0,...,K-1, sendo K o 

número total de utilizadores activos no sistema, pode ser escrito da forma 

∑
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onde pTc(t) é um sinal rectangular, unitário para 0 ≤ t < Tc e nulo para qualquer outro valor, Tc é a 

duração de chip, e cl
k são os chips da sequência de espalhamento ck(t) exclusiva do utilizador k. 

 
Figura 2-10  DEP de um sinal composto pelas contribuições de K utilizadores num sistema DS-CDMA: (a) 

antes e (b) depois da operação despreading do sinal correspondente ao utilizador #0 
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Após a operação de espalhamento do sinal dk(t) referente a um símbolo de informação a 

transmitir, considerando que o factor de espalhamento é igual ao comprimento do código, o sinal 

xk(t) relativo ao utilizador k é dado por 
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para a duração de um símbolo de informação Td = LTc. A multiplicação da sequência de 

informação a transmitir, com a sequência do código é realizada com sincronismo ao nível do 

símbolo. O sinal total x(t) emitido pelos K utilizadores sincronizados surge como 

          ∑
−

=

=
1

0

)()(
K

k

k
txtx  .     (2.21) 

Num qualquer receptor o sinal recebido y(t), transmitido através de um canal de propagação, cuja 

resposta impulsiva é h(t), pode ser escrito como 
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onde � é a operação de convolução, sk(t) = x
k(t)�h(t) representa o sinal recebido relativo ao 

utilizador k, livre de ruído, e n(t) representa ruído branco Gaussiano (AWGN). 

Num receptor preparado para reproduzir a informação relativa ao utilizador k, a resposta impulsiva 

do seu filtro adaptado (MF, Matched Filter) )(thk
MF  vem dada por 
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sendo ck(t) o código de espalhamento, h(t) a resposta impulsiva do canal, e a notação x* 

representa o conjugado do valor complexo x. Considerando que o filtro adaptado compensa 

totalmente a distorção introduzida pelo canal de transmissão, o sinal rk(t) relativo ao utilizador k, 

resultante após a aplicação do filtro MF específico, pode ser escrito da seguinte forma: 
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Em termos espectrais, o resultado da aplicação de um filtro adaptado sobre o sinal recebido está 

ilustrado na Figura 2-10(b) onde é possível observar que apenas o espectro do sinal relativo ao 

utilizador correspondente ao filtro MF aplicado, recuperou o seu aspecto original, permanecendo 

todos os outros sinais totalmente espalhados no espectro, mantendo-se ainda semelhantes a 

ruído. Nesta figura, apesar do filtro de banda estreita adicional eliminar grande parte da potência 

dos sinais interferentes, é fácil perceber o impacto da interferência MAI uma vez que a grandeza ∆ 

se torna menor com o aumento do número de utilizadores activos no sistema, diminuindo assim a 

possibilidade de detecção correcta da informação emitida pelo utilizador em questão. 

A partir da expressão (2.24), amostrando o sinal rk(t) no instante t = 0, a variável decisão ρk 

referente ao utilizador k resulta em 
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onde τmax representa o atraso máximo do canal de propagação. O primeiro termo desta expressão 

representa a porção do sinal recebido relativa ao sinal proveniente do utilizador k, o segundo 

termo corresponde à interferência de acesso múltiplo e o terceiro termo traduz o ruído aditivo [6]. 

Para obter a estimativa do símbolo de informação k
d̂  é necessário realizar uma detecção por 

limiar sobre ρk. É de salientar que devido à MAI a estimativa do símbolo de informação poderá ser 

eventualmente errada mesmo para relações sinal-ruído (SNR, Signal to Noise Ratio) elevadas, 

denunciando um patamar de erro mínimo, habitualmente associado às curvas de taxas de erro 

(BER, Bit Error Rate) dos receptores de sistemas DS-CDMA. 

Uma implementação de um filtro adaptado para a recepção de sinais num sistema DS-CDMA é o 

receptor RAKE [18]. Este receptor consegue combinar D réplicas dum sinal transmitido através de 

um canal multipercurso, tratando-as de forma coerente através dos seus D ramos paralelos de 

processamento. Como é óbvio, a complexidade deste receptor aumenta directamente com o 

número de réplicas D necessárias no processamento de recuperação do sinal em questão. 

Um aspecto da maior importância a ter em atenção nos sistemas DS-CDMA é o de que sendo 

possível que o sinal dum utilizador oculte todo sinal proveniente de todos os outros utilizadores, do 

lado do receptor, se o seu nível de potência for demasiado elevado, como poderá acontecer no 

caso desse utilizador se encontrar demasiado próximo do receptor, é fundamental dotar o sistema 

de um controlo de potência muito preciso, de forma a que no receptor os sinais dos vários 

utilizadores tenham sempre níveis semelhantes, para que o referido fenómeno nunca ocorra. Este 

inconveniente é conhecido como efeito de sinal próximo (near-far effect). 
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Actualmente encontram-se em pleno funcionamento comercial diversos sistemas baseados em 

DS-CDMA, como é o caso do sistema de comunicações móveis celular IS-95 nos EUA [19], ou do 

sistema de terceira geração de comunicações móveis IMT-2000, mais conhecido por UMTS 

(Universal Mobile Telecommunications System), na Europa [20][21]. Para finalizar, segue-se um 

resumo das vantagens e desvantagens de maior importância neste tipo de sistemas: 

Vantagens: 

- Possibilidade dos sinais emitidos terem níveis de potência inferiores ao do ruído, para ganhos de 

processamento suficientemente elevados, proporcionando um certo grau de privacidade uma vez 

que o sinal seria virtualmente indetectável por equipamentos terceiros, para além de que seria 

também necessário conhecer o código de espalhamento para ter acesso à informação enviada; 

- Elevada imunidade a interferências de banda estreita exteriores ao sistema, para ganhos de 

processamento elevados, ficando estas espalhadas espectralmente no receptor após a operação 

de despreading responsável pela compressão do espectro do sinal desejado, ficando a potência 

da interferência espalhada bastante reduzida pela filtragem passa-banda final; 

- Podem coexistir tranquilamente com sistemas de banda estreita; 

- Possibilidade de diminuir significativamente os efeitos do desvanecimento selectivo na 

frequência (fast fading) provocados por um canal multipercurso, através da utilização do receptor 

RAKE capaz de combinar a informação de várias componentes multipercurso, tornando este tipo 

de sistemas particularmente apropriado para transmissões de banda larga; 

- Planeamento celular de frequências bastante simples, em ambientes celulares; 

- Adaptação das taxas de transmissão de dados bastante flexível, através da gestão dos códigos; 

- Permite a coexistência no tempo e na frequência de múltiplos sinais distintos, de forma elegante; 

- Vantagens associadas à transmissão de baixa potência, tais como menores dimensões dos 

equipamentos ou baterias de capacidade moderada. 

Desvantagens: 

- A Interferência de acesso múltiplo (MAI) em sistemas multiutilizador é a principal responsável 

pela limitação da capacidade dos sistemas, provocando a rápida diminuição do seu desempenho 

à medida que o número de utilizadores activos aumenta; 

- Receptores de considerável complexidade, crescente consoante a exploração da diversidade 

proporcionada pelo canal multipercurso, através da utilização de filtros adaptados, aproximados 

por receptores RAKE. A necessidade do conhecimento da resposta impulsiva do canal de 

propagação implica igualmente uma considerável dedicação à estimação do canal; 

- Necessidade de controlo de potência de grande precisão em sistemas celulares multiutilizador; 

- Utilização permanente de todo o espectro reservado a um sistema multiutilizador, bastando para 

isso que exista apenas um utilizador activo. 
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2.1.3 Sistemas 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, inerentes à CDMA. Seguidamente 

são apresentados os três esquemas de maior relevância, surgidos no início da década de 1990. 

2.1.3.1 MC-DS-CDMA 

Esta é a variante mais simples de sistemas MC-CDMA, uma vez que consiste basicamente em 

transmitir diversos sinais DS-SS em subcanais distintos através da modulação de cada uma das 

subportadoras disponíveis no sistema [22]. 

É possível conceber duas abordagens distintas a esta arquitectura. Na primeira considera-se um 

número reduzido de subcanais de banda larga, podendo-se assumir cada um deles como um DS-

CDMA clássico de débito reduzido e baixa IES consoante o número de subsistemas DS-CDMA 

implementados em paralelo neste tipo de sistema. A segunda forma baseia-se num número 

elevado de subcanais de banda estreita, cada um suportado por uma das várias subportadoras 

existentes no sistema, podendo a modulação destas ser implementada de forma fácil e eficiente 

utilizando a técnica OFDM. Esta última forma de MC-DS-CDMA é explicada de seguida e o seu 

esquema está representado na Figura 2-11. 

Como é habitual num sistema MCM, a primeira operação a ser efectuada sobre o fluxo de 

símbolos de dados a transmitir é a distribuição dessa sequência de símbolos por vários subfluxos 

de ritmo inferior empregando um conversor série-paralelo. Especificamente no esquema MC-DS-

CDMA, realiza-se de seguida em cada subcanal o espalhamento dos símbolos com o código 

específico ao utilizador em causa. 
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Figura 2-11  Esquema de um emissor MC-DS-CDMA 
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Habitualmente os códigos de espalhamento aplicados nos vários ramos correspondentes aos 

diversos subfluxos são idênticos, i.e. existe apenas um único código envolvido na geração de um 

símbolo MC-DS-CDMA. Posteriormente os chips que compõem cada símbolo espalhado em cada 

ramo modulam respectivamente a subportadora associada a cada subcanal do sistema. Esta 

etapa pode ser realizada eficientemente empregando a operação IFFT, seguindo-se a inserção de 

um período de guarda, à semelhança da técnica OFDM. É fácil entender que no caso de existir 

apenas uma única subportadora este esquema se torna equivalente ao DS-CDMA clássico. 

A característica que se destaca neste esquema é o facto de que todos os símbolos seguem 

completos (a informação relativa a todos os seus chips, um após outro) sempre na mesma 

subportadora, sendo portanto o espalhamento efectivamente realizado no tempo uma vez que 

cada chip de determinado símbolo de informação é enviado num símbolo MC-DS-CDMA diferente, 

“misturado” com um chip de cada outro símbolo de informação transmitido simultaneamente. Em 

suma, todos os símbolos de dados enviados são fragmentados em diversos símbolos MC-DS-

CDMA, tantos como o comprimento do código de espalhamento, seguindo a informação relativa a 

cada um deles numa única subportadora respectivamente. 

Torna-se portanto necessário aproveitar a diversidade temporal dos sinais originados por esta 

arquitectura. Isto é feito no receptor, após ser efectuada a desmodulação OFDM, através de Nc 

ramos de processamento, cada um com um simples correlador seguido de um filtro integrador. 

Para além deste tipo de diversidade é também possível adicionar diversidade através de 

interleaving na frequência ou então pela transmissão do mesmo símbolo de informação 

espalhado, em subportadoras distintas, sendo neste caso reduzida a eficiência espectral do 

sistema, como é obvio. Assim, os receptores mais adequados a este esquema são aqueles 

baseados em detectores que exploram a diversidade existente através da combinação dos sinais, 

nomeadamente os detectores MRC (Maximum Ratio Combining) ou MMSE (Minimum Mean-

Square Error) [23]. Para além dos detectores single-user (SUD) podem também ser utilizados 

detectores multiuser (MUD) para cancelamento de interferência (IC) em sistemas onde a 

interferência causada pelos utilizadores do sistema (MAI) possa ser demasiado elevada [24][25]. 

Tal como as restantes variantes MC-CDMA, esta arquitectura apresenta grande flexibilidade na 

gestão dos ritmos de transmissão uma vez que é possível adaptar três parâmetros diferentes às 

necessidades de cada situação. É então possível definir o comprimento dos códigos de 

espalhamento, o número de subportadoras e eventualmente o número de códigos, atribuídos a 

cada utilizador de forma a proporcionar a taxa de transmissão de dados mais adequada. 

Considerando o ritmo do fluxo de símbolos de dados 1/Td, os símbolos k
nd , n=0,...,Nc-1, relativos 

ao utilizador k, a transmitir em paralelo nas Nc subportadoras terão um ritmo de 1/(NcTd) em cada 

subfluxo, onde cada símbolo de dados é espalhado utilizando o código de espalhamento de 

comprimento L, específico ao utilizador k, idêntico ao descrito em (2.19). É de lembrar que tal 
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como acontece em sistemas DS-SS típicos, aqui também o ganho de processamento, ou factor de 

espalhamento SF (Spreading Factor), coincide com o comprimento dos códigos utilizados, ou seja 

L = SF. A duração de um chip em qualquer dos Nc ramos paralelos de processamento é dada por 

       
L

TN
TT dc

sc ==  ,     (2.26) 

e correspondendo igualmente à duração Ts de um símbolo MC-DS-CDMA. 

Cada um dos Nc símbolos de dados transmitidos simultaneamente é efectivamente repartido, ou 

espalhado, sobre L símbolos MC-DS-CDMA, sendo a sua informação totalmente enviada num 

período LTs. A sequência de valores complexos resultante após todo o processo de modulação, 

relativa ao utilizador k, é dada por: 
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A frequência da subportadora n é 
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onde 0 ≤ α ≤ 1, consoante a escolha da forma de onda dos chips pTc(t) e de modo a que os Nc 

subcanais paralelos sejam separados, sendo habitualmente α=0 e pTc(t) rectangular em 

arquitecturas que empregam OFDM, mantendo-se o espaçamento entre subportadoras 1/ Ts sendo 

portanto igualmente conservada a ortogonalidade entre subportadoras inerente a essa técnica. 

A família de códigos de espalhamento mais adequada a esta arquitectura depende da aplicação 

dada à mesma, ou seja, no caso de ser empregue em ligações UL assíncronas o mais indicado 

será usar códigos Gold ou outros com boas propriedades de autocorrelação e de correlação 

cruzada. Já para o caso de ligações no sentido descendente (DL, Downlink) síncronas o melhor 

será usar códigos ortogonais, tais como os Walsh-Hadamard. 

Tal como para as restantes variantes MC-CDMA descritas a seguir, apresenta-se no final deste 

subcapítulo um resumo das características da MC-DS-CDMA na Tabela 2-1. 

2.1.3.2 MT-CDMA 

A natureza deste esquema é semelhante à do anterior já que o espalhamento que produz sobre os 

sinais de informação a transmitir é igualmente realizado no domínio do tempo. A diferença 

conceptual reside apenas na inversão de ordem das duas operações básicas destas duas 

arquitecturas. Como se pode ver na Figura 2-12, onde está representada a Multitone CDMA, à 
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semelhança do que é realizado na técnica OFDM, os diversos símbolos de informação repartidos 

por subfluxos paralelos de débito reduzido são responsáveis pela modulação das diferentes 

subportadoras do sistema, de onde resultam posteriormente símbolos OFDM, ainda sem período 

de guarda, que são então submetidos ao código de espalhamento específico a um utilizador, 

recebendo finalmente a extensão de guarda, habitual nestes sistemas, para prevenir a IES [26]. 

Antes da operação de espalhamento, as Nc subportadoras verificam a condição de 

ortogonalidade, no entanto esta deixa de ser válida posteriormente devido à aplicação do código 

uma vez que a operação de espalhamento irá provocar uma expansão da banda associada a cada 

subcanal, podendo então surgir interferência ICI entre os diversos subcanais. Este esquema 

poderá ser considerado como um caso especial da arquitectura MC-DS-CDMA, distinguindo-se 

em termos do sinal resultante pela separação entre subportadoras, sendo esta ∆f =1/ Ts, em que 

Ts = NcTd é a duração de um símbolo MT-CDMA, e Td a duração de um símbolo de dados. 

Dado o reduzido espaçamento entre subportadoras, é possível utilizar códigos de maior 

comprimento que permitem combater de melhor forma a interferência MAI. São então escolhidos 

códigos bastante longos, tipicamente de comprimento NcLMD em que LMD é o comprimento dos 

códigos utilizados em MC-DS-CDMA, que beneficiem de boas propriedades de autocorrelação e 

correlação cruzada de forma a melhor combater a interferência entre utilizadores. 

Resumindo, nesta arquitectura é gerado um símbolo OFDM a partir da modulação de cada uma 

das Nc subportadoras por um dos Nc símbolos de dados, sendo então espalhado por um código 

de comprimento L, resultando num símbolo MT-CDMA que se pode escrever da seguinte forma: 
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Uma vez que a largura de banda de cada subcanal é aumentada Nc vezes, estes consideram-se 

de banda larga, requerendo portanto receptores mais complexos. O receptor adequado a este 
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Figura 2-12  Esquema de um emissor MT-CDMA 
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esquema é composto por Nc detectores do tipo RAKE, idênticos aos usados em DS-CDMA, 

dispostos em paralelo, para processar individualmente cada uma das subportadoras do sistema. 

O principal inconveniente das duas arquitecturas descritas até aqui reside no facto de realizarem o 

espalhamento dos símbolos de informação no domínio do tempo, tornando relativamente mais 

complexa a recepção, onde se pretende explorar totalmente a energia do sinal recebido, isto 

quando comparado com esquemas baseados em espalhamento na frequência. Este facto justifica 

o grande interesse no último dos esquemas MC-CDMA aqui expostos abordado de seguida. 

2.1.3.3 MC-CDMA 

Os sinais MC-CDMA são gerados de tal forma que cada símbolo de informação neles transmitidos 

encontra-se disperso por diversos subcanais associados a subportadoras distintas, ou seja, estes 

sinais proporcionam diversidade na frequência, possibilitando aos equipamentos de recepção 

facilmente explorá-los de forma eficiente [27][28]. Na Figura 2-13 encontra-se representado o 

esquema de um emissor MC-CDMA. Consoante o número de subportadoras Nc e o comprimento 

dos códigos de espalhamento, L = GP, serão processados simultaneamente M = Nc /L símbolos de 

dados na produção de um símbolo MC-CDMA. Tal acontece uma vez que cada símbolo de dados 

deverá ser espalhado por L subportadoras, sendo o sinal que modula cada uma dessas 

subportadoras o resultado da aplicação de um chip do código de espalhamento sobre uma das L 

réplicas do símbolo de dados em questão. É evidente que se o comprimento do código for igual ao 

número de subportadoras (M = 1) não haverá necessidade de empregar um conversor série-

paralelo para operar sobre o fluxo de dados a transmitir. 
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Figura 2-13  Esquema de um emissor MC-CDMA 
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Assim, cada subportadora transportará informação relativa a um dos M símbolos de dados a 

transmitir num símbolo MC-CDMA, proporcionando a cada símbolo de dados transmitido máxima 

diversidade na frequência no caso de M = 1. Será então necessário explorar o ganho de 

diversidade proporcionado por esta arquitectura, na recepção através de detectores adequados 

capazes de combinar da melhor forma a energia de cada símbolo de dados dispersa pelos vários 

subcanais do sistema [23]. 

A concepção deste tipo de sistemas é mais flexível uma vez que o comprimento dos códigos 

utilizados não necessita de ser escolhido de forma a ser igual ao número de subportadoras como 

acontece no caso das outras variantes aqui abordadas. 

São habitualmente usados códigos Walsh-Hadamard, de correlação cruzada nula entre pares e 

portanto ortogonais, no espalhamento dos símbolos de informação no caso de existir sincronismo 

entre equipamentos emissores, como acontece no DL de sistemas multiutilizador. 

Tal como nas restantes variantes deste tipo de sistemas, a implementação digital da modulação 

das subportadoras assenta na operação IFFT, à qual se segue a inserção de um período de 

guarda no sinal resultante, suficiente para eliminar qualquer possível IES, bastando para isso que 

tenha uma duração superior ao atraso máximo do canal de propagação, à semelhança do que é 

habitual na técnica OFDM. Como se pode facilmente deduzir pelo esquema desta arquitectura, o 

espectro resultante relativo a cada subportadora satisfaz a condição de ortogonalidade com a 

separação mínima entre subportadoras característica da técnica OFDM, uma vez que o processo 

de espalhamento não interfere com a ortogonalidade conseguida através dessa técnica, 

proporcionando elevada eficiência espectral a este esquema. Esta arquitectura proporciona então 

dois domínios de ortogonalidade distintos: na frequência, relativamente aos diversos chips 

gerados a partir dos símbolos de dados de um mesmo utilizador, e nos códigos de espalhamento 

desses dados, sendo cada código específico a um utilizador. Estas duas formas de ortogonalidade 

serão no entanto eventualmente destruídas pelo canal de propagação multipercurso. 

É possível escrever o sinal MC-CDMA relativo ao utilizador k como 
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onde M = Nc /L é o número de símbolos de dados 
k
md , relativos ao utilizador k, de duração Td, a 

transmitir simultaneamente contidos num símbolo MC-CDMA com duração Ts =M Td, excluindo o 

período de guarda, a separação entre subportadoras é ∆f = 1/Ts e f0 é a frequência da primeira 

subportadora do sistema. Os chips dos códigos de espalhamento de comprimento L, referentes ao 

utilizador k são representados por k
lc . 
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Após a operação de inserção do período de guarda o sinal MC-CDMA está pronto para ser tratado 

em termos de RF para então ser transmitido através do canal de propagação. Considerando que a 

duração do período de guarda é suficiente para suprimir qualquer IES, e que as subportadoras são 

descorrelacionadas (habitualmente conseguido através de um esquema de entrelaçamento de 

frequências adequado), à semelhança do que ocorre com a técnica OFDM é possível considerar 

que os coeficientes da resposta do canal afectam de forma independente o sinal transmitido em 

cada subportadora do sistema. Os coeficientes da resposta impulsiva do canal são números 

complexos e podem ser representados sob a forma  

nj
nn eh

θα= ,     (2.31) 

sendo αn a atenuação da amplitude e θn a variação da fase, relativos à subportadora n. O sinal 

relativo ao utilizador k, recebido por um equipamento, depois de transmitido pelo canal de 

propagação, tratado em termos de RF e após remoção do período de guarda, pode ser escrito 
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podendo-se extrapolar que num ambiente multiutilizador onde todos os equipamentos emissores 

estão sincronizados, o sinal recebido numa estação base será 
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Uma outra forma de apresentação dos sinais, mais adequada neste tipo de sistemas (no domínio 

da frequência) é feita a partir da representação vectorial. Considerando o código de espalhamento 

( )k
L

kkk
ccc 110 ,...,, −=c  ,     (2.34) 

específico ao utilizador k, utilizado no emissor para espalhar os M símbolos de dados 

( )Tk
M

kkk
ddd 110 ,...,, −=d  ,    (2.35) 

de valores complexos, resulta nos Nc chips moduladores das subportadoras 
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sendo cada chip 10   ,10   ,10   , , ,...,L-j,...,M-i-,...,NncdSs c
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Uma vez que a modulação das subportadoras é realizada através da operação IFFT empregando 

uma sequência de Nc chips, a representação dos mesmos pode ser feita sob a forma vectorial 

( )Tk
N

k
LN

k
L

kkk

cc
sssss 1110 ,...,,...,,...,, −−−=s ,   (2.37) 

conseguida através da concatenação das linhas da matriz Sk. 

O sinal MC-CDMA é finalmente obtido após o processamento da sequência sk no bloco OFDM de 

acordo com (2.1). Considerando um ambiente multiutilizador onde existem K utilizadores activos, 

num equipamento de recepção semelhante ao representado na Figura 2-14, o sinal após 

desmodulação OFDM (remoção do período de guarda e FFT), é dado por 

      ( )TN
k

K

k

k

c
rrr 110

1
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,..., −
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=+=∑ nsHr ,    (2.38) 

em que Hk é uma matriz diagonal de tamanho Nc que contém a resposta em frequência do canal 

de propagação relativo ao utilizador k, e n é um vector  de comprimento Nc representativo do ruído 

branco aditivo. É de notar que a resposta do canal, composta por Nc coeficientes, cada um relativo 

a um dos subcanais do sistema, poderá ser idêntica para todos os utilizadores caso se trate de 

uma ligação no sentido descendente (DL). 

Para compensar os efeitos do canal de propagação, considerando plano o desvanecimento nos 

subcanais relativos a cada subportadora, basta realizar no receptor uma equalização elementar 

aplicando um factor multiplicativo complexo a cada subcanal, sendo esse factor determinado a 

partir do conhecimento da resposta do canal, proporcionada pelo estimador de canal. O vector r é 

então processado pelo equalizador, dando origem à sequência q que será posteriormente 
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Figura 2-14  Esquema de um receptor MC-CDMA 
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Tabela 2-1    Características principais dos diversos tipos de sistemas MC-CDMA 

Designação MC-DS-CDMA MT-CDMA MC-CDMA 

Conceito base 

Numa sequência de Nc 
símbolos de informação, 
cada um é espalhado no 
espectro com o mesmo 
código c(t), modulando 
posteriormente cada uma 
das Nc subportadoras. 

Numa sequência de Nc 
símbolos de informação, 
cada um modula uma das 
Nc subportadoras sendo o 
símbolo OFDM resultante 
espalhado pelo código 
c(t). 

Numa sequência de M 
símbolos de informação, 
aplicando o código c, cada 
chip resultante do 
espalhamento no domínio 
da frequência modula uma 
das Nc subportadoras. 

Domínio de 
espalhamento 

Tempo Tempo Frequência 

Duração de 
símbolo (Ts) L

TN dc  dcTN  
d

c T
L

N
 

Duração de chip 
(Tc) L

TN dc  
L

TN dc  N.A. 

Separação entre 
subportadoras 

(∆f ) dcTN

L
 

dcTN

1
 

dcTN

L
 

Largura de 
banda total (B) s

c

T

N 1+
 

s

c

T

NL 12 −+
 

s

c

T

N 1+
 

Técnicas de 
detecção 

Correladores, MRC, 
MMSE,... 

RAKE MRC, EGC, MMSE, 
ZFC, IC, ... 

Vantagens 

- Baixo PAPR (adequado 
para ligações UL em 
sistemas multiutilizador); 
- Elevado ganho de 
diversidade temporal. 

- Possível um maior 
número de utilizadores 
(códigos mais longos); 
- Elevado ganho de 
diversidade temporal. 

- Baixa complexidade dos 
receptores (uso da FFT e 
equalização simples); 
- Elevado ganho de 
diversidade na frequência; 

Desvantagens 

- IES ou ICI possível 
(receptor mais complexo); 
- Eficiência espectral 
inferior (versão subcanais 
de banda larga). 

- ICI entre subcanais 
presente (subportadoras 
não ortogonais); 
- Receptor de maior 
complexidade (Nc x RAKE) 

- PAPR particularmente 
alto no UL (sensibilidade a 
não linearidades); 
- Transmissão síncrona 
para melhores resultados. 

Aplicação 
principal 

UL assíncrono UL assíncrono DL síncrono 

 

submetida à operação de despreading para finalmente se realizar a estimativa dos símbolos de 

dados transmitidos, 
k
md̂  [29]. É de realçar que esta arquitectura beneficia do facto de requerer um 

tipo de equalização apenas elementar, contrastando com o complexo esquema de equalização 

adaptativa necessária numa arquitectura monoportadora de idêntica capacidade, para além de 

que em vez de ser exigida a estimação de um único canal bastante complexo, aqui é necessário 

estimar muitos (Nc) canais apenas elementares, permitindo assim manter um baixo nível de 

complexidade nos equipamentos receptores. Por esta razão, mas também devido à elevada 

eficiência espectral dos sinais MC-CDMA, esta arquitectura demonstra ser particularmente 

adequada às ligações DL de sistemas de comunicações celulares actualmente em 

desenvolvimento [30]. 
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Importa então determinar no receptor os coeficientes de equalização 
k
ng  a partir das estimativas 

do canal Hk, que proporcionem o melhor restabelecimento dos sinais transmitidos pelos Nc 

subcanais do sistema. É sobre este assunto que trata o capítulo 3 deste trabalho. 

Para finalizar, a Tabela 2-1 resume as principais características das três variantes de sistemas 

MC-CDMA aqui expostos. 

2.2 Sistemas MIMO 

2.2.1 Os Sistemas MIMO 

Os sistemas de comunicação MIMO utilizam antenas múltiplas na emissão e recepção de sinais 

rádio, tendo por objectivo aumentar a capacidade do canal de propagação [31][32]. Este aumento 

é conseguido através dum melhor aproveitamento do espectro a partir da exploração da 

diversidade proporcionada pelas várias antenas, conduzindo portanto a sistemas com maior 

eficiência espectral. A viabilidade da implementação de sistemas MIMO e dos algoritmos de 

processamento de sinal a eles associados está intimamente ligada à disponibilidade de elevada 

capacidade computacional dos equipamentos usados nos sistemas de comunicação, podendo 

esse requisito ser actualmente satisfeito. 

Tipicamente qualquer sinal rádio transmitido propaga-se através de diversos percursos distintos, 

de acordo com os obstáculos e restante envolvente, até chegar ao receptor, i.e. o sinal transmitido 

sujeita-se a propagação multipercurso. O sinal rádio captado por uma antena de um receptor 

consiste então na sobreposição de diversas réplicas do sinal transmitido vindas por diferentes 

percursos e portanto submetidas a influências distintas. No caso de não haver linha de vista entre 

emissor e receptor (NLOS, Non Line of Sight), os coeficientes de atenuação correspondentes aos 

diversos percursos poderão ser considerados independentes e identicamente distribuídos 

permitindo aplicar nesse caso o teorema do limite central considerando-se então que o ganho de 

percurso resultante poderá ser modelado por uma variável aleatória Gaussiana complexa, cuja 

fase é uniformemente distribuída e a amplitude segue uma distribuição de Rayleigh [33]. Em 

situações deste tipo, diz-se que o canal tem desvanecimento de Rayleigh. 

Uma vez que o ambiente de propagação normalmente varia com o tempo, o desvanecimento no 

canal de transmissão depende igualmente deste. Devido à distribuição de Rayleigh da amplitude 

do sinal recebido, o ganho do canal pode ser por vezes bastante baixo tornando-o 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. Duas das técnicas de diversidade habitualmente utilizadas são a diversidade 
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temporal e a diversidade na frequência, em que a mesma informação é transmitida em diferentes 

instantes temporais ou em diferentes bandas de frequência respectivamente, sendo esses vários 

sinais devidamente processados na recepção de forma a que seja possível uma melhor 

reprodução da informação transmitida. 

Uma outra técnica importante baseia-se na exploração da diversidade espacial. Esta tira benefício 

do facto de que o desvanecimento é independente, ou pelo menos parcialmente, em diferentes 

posições do espaço, sendo para isso utilizadas antenas colocadas em posições distintas, podendo 

as mesmas ser integradas no emissor, no receptor ou conjuntamente em ambos. Na Figura 2-15 

são apresentadas diferentes arquitecturas de sistemas que exploram este tipo de diversidade, à 

excepção do sistema SISO (Single Input Single Output) que aí surge apenas como referência. 

É portanto possível implementar técnicas de diversidade na recepção, na emissão ou 

simultaneamente em ambas. Ao dotar o receptor de múltiplas antenas é possível beneficiar de um 

ganho de desempenho considerável uma vez que os sinais provenientes das diversas antenas de 

recepção podem ser combinados de forma coerente, tipicamente através de hardware digital, 

sendo esse ganho proporcionado pelo efeito de diversidade inerente ao facto de que o 

desvanecimento do canal relativo a qualquer uma das antenas poder ser considerado 

independente do desvanecimento dos canais relativos a quaisquer outras antenas de recepção. É 

claro que tal consideração implica que a distância entre antenas seja bastante maior que o 

comprimento de onda da portadora, e portanto superior à distância de coerência dos canais. Num 

sistema celular qualquer estação base poderá então empregar esta técnica para conseguir uma 

melhor qualidade nas ligações UL, dispensando qualquer acréscimo de complexidade nos 

equipamentos móveis, nomeadamente o aumento do seu tamanho ou maior consumo de potência. 

Recentemente tem-se chegado à conclusão de que é possível obter muitos dos benefícios 

alcançados pela exploração da diversidade na recepção, bem como uma considerável porção do 

ganho de desempenho, através da utilização de múltiplas antenas no emissor, i.e. através de 

diversidade na emissão. O desenvolvimento de técnicas deste tipo começou no início da década 

de 1990 e desde então o interesse neste assunto cresceu rapidamente [34][35]. Num sistema 

 

Figura 2-15  Arquitecturas para exploração da diversidade espacial (SISO apenas como referência) 
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celular qualquer estação base poderá empregar técnicas deste tipo, à semelhança do que 

acontece com técnicas de diversidade na recepção, para conseguir uma melhor qualidade nas 

ligações DL sem que seja necessário aumentar o número de antenas nos equipamentos móveis, 

aumentar o seu consumo de potência ou aumentar significativamente a sua complexidade. 

Existem várias formas de conseguir diversidade na emissão, desde a técnica de saltos entre 

antenas (antenna hopping) em que a transmissão do sinal é feita alternadamente a partir de cada 

uma das antenas beneficiando assim de diferentes canais de propagação, até algoritmos de 

codificação espaciotemporal (STC, Space-Time Coding), mais complexos, capazes de utilizar 

múltiplas antenas de forma bastante mais eficiente empregando simultaneamente diversidade 

espacial e temporal [36][37]. De uma forma geral a construção de esquemas de codificação 

espaciotemporal baseia-se essencialmente no compromisso entre os três objectivos seguintes: 

garantir uma descodificação tão simples quanto possível (limitando a complexidade do receptor), 

optimizar o desempenho em termos de BER, e maximizar o ritmo de transmissão da informação. 

O facto de se conseguir combinar de forma coerente os diversos sinais captados por múltiplas 

antenas no receptor, ou diversos sinais transmitidos por múltiplas antenas no emissor, ou ainda 

em ambos, proporciona um aumento da SNR no receptor. O aumento médio desta grandeza em 

sistemas deste tipo designa-se habitualmente por ganho de agregado. 

Num sistema MISO (Multiple Input Single Output), considerando que o emissor com múltiplas 

antenas conhece o canal de propagação, o sinal é transmitido sendo aplicados pesos 

(determinados a partir dos coeficientes do canal) às versões do sinal relativas a cada antena de 

forma a proporcionar uma combinação coerente dos sinais transmitidos, na antena do receptor. 

Neste caso designa-se este benefício como ganho de agregado do emissor. Na situação oposta, 

num sistema SIMO (Single Input Multiple Output), em que o emissor possui apenas uma antena e 

não conhece o canal de propagação, o receptor com diversas antenas tendo perfeito 

conhecimento do canal aplica pesos aos sinais captados pelas antenas de forma a que os sinais 

recebidos sejam combinados coerentemente proporcionando assim um determinado ganho de 

agregado no receptor. É claro que em qualquer dos casos é essencial o conhecimento do canal de 

propagação para conseguir o maior ganho de agregado, seja do emissor ou do receptor. 

Fundamentalmente, a eficácia de qualquer esquema de exploração de diversidade depende do 

facto de que seja fornecido ao receptor mais do que uma versão do sinal transmitido, sendo essas 

versões independentes, para que na eventualidade da ocorrência de deterioração significativa de 

alguma das versões durante determinado período de tempo exista sempre a possibilidade de 

recorrer a versões do sinal menos afectadas uma vez que a probabilidade de ocorrência de 

desvanecimentos profundos afectando simultaneamente duas ou mais versões do sinal será 

bastante reduzida. As especificações destes sistemas em termos de tempo, banda ou distância de 

coerência deverão garantir isso mesmo, ficando o desempenho do sistema dependente da 

qualidade do algoritmo de combinação das diversas versões do sinal transmitido. 
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2.2.2 Introdução ao canal MIMO 

Considerando um sistema MIMO em que o emissor possui um agregado de MT antenas e o 

receptor um agregado de MR antenas, à semelhança do sistema representado na Figura 2-16, 

podemos descrever o canal MIMO do sistema, assumindo que o mesmo é linear e invariante no 

tempo durante a duração de um símbolo, através da matriz de tamanho MR x MT 
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onde H representa a resposta impulsiva do canal MIMO e hm,l representa a resposta impulsiva do 

canal existente entre a antena m do receptor e a antena l do emissor. A largura de banda do sinal 

transmitido é considerada suficientemente pequena de modo que não exista qualquer IES, ou de 

forma equivalente, cada percurso do sinal pode ser representado pelo factor complexo hm,l relativo 

ao ganho do canal associado a esse percurso. Em termos práticos, é habitual modelar o canal 

como sendo plano na frequência sempre que a largura de banda do sistema seja inferior ao 

inverso do espalhamento do atraso (delay spread) no canal, o que eventualmente se poderá 

também considerar no caso dum sistema de banda larga se encontrar em funcionamento em 

ambientes de interior, onde o delay spread é razoavelmente pequeno. 

Assumindo que o emissor transmite num determinado instante os sinais complexos { x1 , ..., TMx } 

através das suas MT antenas, respectivamente, o sinal captado pela antena m do receptor pode 

escrito da seguinte forma 
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llmm nxhy
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∑
=
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,  ,     (2.40) 

 

Figura 2-16  Modelo do canal MIMO 
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onde nm representa ruído branco Gaussiano (AWGN), com média igual a zero e variância σ2. A 

expressão anterior pode igualmente ser escrita, dum modo mais adequado, sob a forma matricial 

nHxy +=  , (2.41) 

em que x e y representam vectores coluna de tamanho MT e MR, respectivamente, contendo 

amostras dos sinais transmitidos e recebidos, pelo emissor e receptor respectivamente. O ruído 

AWGN é representado pelo vector coluna n = [ n1 , ..., 
RMn ]T que contém amostras do ruído 

associado a cada uma das antenas de recepção. 

Os elementos da matriz H do canal para além de serem considerados independentes, são 

também considerados como sendo variáveis aleatórias Gaussianas complexas de média zero. 

Esta consideração é feita de forma a modelar os efeitos de desvanecimento induzidos pela 

dispersão local (scattering) na ausência de linha de vista (LOS, Line of Sight) entre emissor e 

receptor [38]. Consequentemente as amplitudes dos ganhos de canal { | hm,l | } seguem uma 

distribuição de Rayleigh. 

A capacidade do canal MIMO [39] relativo a um sistema sem qualquer tipo de codificação com 

conhecimento perfeito do canal apenas no receptor, sendo a potência total transmitida dividida 

equitativamente pelas MT antenas, considerando canais planos em termos de desvanecimento, 

pode ser calculada através da seguinte expressão 
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onde “det” significa determinante, 
RMI é a matriz identidade de dimensão MR, a relação sinal-

ruído é representada por Es/N0 considerando que a potência total recebida por antena é igual à 

potência total transmitida pelo emissor independentemente do número de antenas, e (.)H designa 

o complexo conjugado da matriz transposta. 

Existem duas abordagens distintas para explorar a capacidade dos canais MIMO. Uma delas 

exige que o número de antenas no receptor seja pelo menos idêntico ao número de antenas no 

emissor, ou seja MR ≥ MT, para que seja possível transmitir simultaneamente MT fluxos 

independentes de dados, alcançando assim a capacidade do canal. Esta abordagem é usada na 

arquitectura BLAST (Bell-Labs Layered Space Time) [39]. A outra abordagem baseia-se na 

utilização de esquemas MISO para obter diversidade, sendo neste caso empregues técnicas de 

codificação espaciotemporal (STC), em que todos os sinais transmitidos ocupam a mesma largura 

de banda, sendo estes preparados de forma a que o receptor consiga explorar a diversidade 

espacial, tal como acontece por exemplo no esquema Alamouti [36]. A principal vantagem, 
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especialmente em comunicações móveis, das técnicas STC relativamente a técnicas semelhantes 

à BLAST reside no facto de que as primeiras não necessitam de múltiplas antenas de recepção, o 

que facilita bastante a concepção de terminais móveis de pequena dimensão. 

Fundamentalmente, os esquemas MISO empregam técnicas STC concebidas com o intuito de 

conseguir uma forma de combinação dos sinais transmitidos por cada uma das antenas do 

emissor, através da sobreposição construtiva no receptor. A abordagem dual a esta arquitectura 

assenta na utilização de esquemas SIMO capazes de explorar a diversidade espacial no receptor. 

Estes últimos esquemas são os que foram empregues no trabalho desenvolvido para esta 

dissertação, e é sobre as técnicas de combinação espacial associadas aos mesmos que será 

dado destaque de seguida. 

2.2.3 Combinação espacial em sistemas SIMO 

As técnicas que exploram alguma forma de diversidade necessitam de um esquema para a 

combinação dos diversos sinais disponíveis. Nesta secção são apresentados os principais 

métodos de combinação utilizados em sistemas SIMO de forma a combater da melhor forma o 

desvanecimento do canal de propagação, consoante as necessidades do sistema em questão. 

A Figura 2-17 apresenta um sistema SIMO (MT = 1) cujo receptor possui uma arquitectura 

concebida para combinar os diferentes sinais captados pelas várias antenas. Nesta arquitectura é 

possível empregar diferentes técnicas convencionais de exploração de diversidade na recepção. 

Todas essas técnicas têm por objectivo alcançar melhores valores de SNR no receptor baseando-

se no facto de que a ocorrência simultânea de desvanecimentos pronunciados nos diversos 

subcanais do sistema é de probabilidade bastante reduzida. 

Existem dois métodos que, apesar de explorarem apenas a noção de diversidade espacial sem no 

entanto realizarem concretamente a combinação dos sinais captados, devem ser aqui introduzidos  

 

Figura 2-17  Combinação espacial numa arquitectura SIMO de um sistema baseado em OFDM 
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legitimados pela sua simplicidade e eficácia em situações de desconhecimento do estado do 

canal. A Combinação por Selecção é um destes métodos e consiste em seleccionar entre os MR 

sinais recebidos apenas aquele que possui a relação sinal-ruído instantânea mais elevada, sendo 

para tal realizadas consecutivas medições de SNR a cada intervalo de tempo com a duração de 

um símbolo, a todos os MR sinais disponíveis. Assim, será sempre o melhor sinal recebido, em 

termos de SNR, aquele empregue pelo receptor para subsequente processamento. 

O outro método, designado por Combinação Comutada, difere do primeiro pela consideração de 

um nível mínimo de SNR, que quando deixa de ser verificado pelo sinal então seleccionado 

necessita que sejam realizadas medições de SNR aos restantes sinais disponíveis, procedendo-se 

à comutação para outro sinal que cumpra o requisito de SNR mínimo estabelecido, até se registar 

nova situação de insuficiência desse sinal seleccionado. Este último método poderá ser 

considerado inferior ao primeiro uma vez que não garante a utilização do melhor sinal disponível 

em cada instante. No entanto, é o método mais simples de implementar pois não requer 

monitorização contínua e simultânea de todos os sinais disponíveis no receptor [40]. Nestas duas 

formas de exploração da diversidade espacial, todos os pesos wn, n=1,..., MR-1, na Figura 2-17 

têm valor zero excepto o peso associado ao sinal seleccionado, que tem obviamente valor unitário. 

Ao contrário dos métodos anteriormente descritos, a técnica de combinação espacial MRC utiliza 

continuamente todos os sinais disponíveis no receptor para conseguir maximizar a relação sinal-

ruído à saída do combinador. Para tal utiliza os pesos wn de forma a ponderar cada um dos sinais 

captados, de acordo com a sua SNR específica, produzindo um sinal composto pelas 

contribuições de todos os sinais recebidos, previamente alinhados em fase, que será então 

utilizado pelo detector do receptor para extrair a informação transmitida. A MRC foi a técnica de 

combinação espacial empregue no trabalho desenvolvido para esta dissertação. 

O sinal resultante da técnica MRC é portanto uma combinação linear de todos os MR sinais 

disponíveis no receptor, podendo ser escrito da seguinte forma 

      ∑
=

=
RM

i

ii rwr

1

 ,  (2.43) 

onde ri representa o sinal captado pela antena i e wi é o peso associado a essa mesma antena. O 

peso relativo a cada antena é escolhido de forma a ser proporcional à SNR do sinal captado pela 

mesma, maximizando a SNR do sinal r. Tendo em conta que cada sinal ri captado no receptor se 

pode escrever como 

      iii nshr +=  ,  (2.44) 

sendo s = 2Es o sinal transmitido, ni o ruído associado a cada antena, com densidade espectral de 

potência 2N0, e hi o coeficiente complexo que descreve o subcanal entre a antena de emissão e a 
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antena i de recepção, é possível reescrever a equação (2.43) da seguinte forma 

           ∑∑
==

+=
RR M

i

ii

M

i

ii nwshwr

11

 .   (2.45) 

A densidade espectral de potência do ruído após combinação MRC é dada por 
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02  ,   (2.46) 

e a energia instantânea do sinal r resultante é igual a 

                ∑
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1

2
2  ,   (2.47) 

resultando na relação sinal-ruído aplicada ao detector dada por 
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De acordo com a desigualdade de Cauchy-Schwartz 
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considerando que wi = hi
* (conhecimento perfeito do canal de transmissão), é possível reescrever 

a equação (2.48) da seguinte forma 

                 ∑
=

=
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i
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r h
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1

2

0

γ  .   (2.50) 

Esta expressão mostra que no caso do receptor possuir conhecimento perfeito do canal, a SNR 

aplicada ao detector é igual à soma das SNR instantâneas relativas aos diversos sinais 

combinados, podendo γr ser elevada mesmo que as SNR individuais sejam pequenas [41]. 

Para que esta técnica seja eficaz, é então necessário o conhecimento do canal, ou seja, dos 

coeficientes complexos hi. Cada peso óptimo wi deverá então ser o complexo conjugado do 

coeficiente hi, de igual amplitude mas com fase simétrica para proporcionar o alinhamento da fase 
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dos diversos sinais. O peso que deverá ser aplicado a cada sinal captado pode ser representado 

da seguinte forma, em notação polar, 

                   ij
ii ehw

θ−=   ,   (2.51) 

onde θi é a fase de hi. 

A técnica MRC é considerada óptima uma vez que consegue maximizar a SNR aplicada ao 

detector, permitindo assim aumentar a eficiência em termos de potência, especialmente se os 

subcanais entre emissor e receptor tiverem padrões de desvanecimento independentes. 

Para terminar, é de seguida apresentada muito sucintamente outra das técnicas de combinação 

espacial baseadas na combinação linear dos diversos sinais disponíveis no receptor. Trata-se da 

EGC (Equal Gain Combining), que à semelhança da MRC utiliza igualmente pesos para ponderar 

os diversos sinais, diferindo desta basicamente pela aplicação do mesmo ganho unitário a todos 

os sinais, conservando no entanto o mesmo processo de alinhamento da fase dos sinais que 

precede a soma dos mesmos. Os pesos podem ser representados da seguinte forma 

                       ij
i ew

θ−=  .   (2.52) 

Esta técnica não necessita portanto de estimativas da amplitude de desvanecimento dos 

subcanais, proporcionando no entanto desempenhos próximos daqueles alcançados com a 

técnica MRC. Tendo em consideração que a complexidade de implementação da EGC é inferior à 

da MRC, esta técnica de combinação espacial subóptima não deixa de ser uma forte candidata a 

ter em conta na concepção de sistemas SIMO. 
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3  

Detecção em Sistemas MC-CDMA 

Num sistema MC-CDMA celular a cada terminal móvel (TM), ou utilizador, está associada uma 

sequência de espalhamento ortogonal a todas as outras utilizadas pelos restantes TM do sistema. 

Considerando que os sinais transmitidos pelos diversos TM são síncronos entre si e que o canal 

de propagação é ideal, esses sinais ao serem captados por um equipamento de recepção 

manterão a ortogonalidade original entre si possibilitando a detecção perfeita do sinal de qualquer 

TM. Uma vez que a ortogonalidade entre sinais é facilmente destruída caso a resposta em 

frequência do canal não seja plana ou a sua resposta em fase não seja linear, conduzindo à 

interferência entre os diversos sinais espalhados, tornando-se então necessário restaurar a 

ortogonalidade entre sinais no receptor, empregando para tal técnicas de equalização de canal. 

Neste capítulo são apresentadas algumas das mais importantes técnicas de detecção empregues 

em sistemas MC-CDMA, encontrando-se aqui divididas em duas classes distintas: técnicas de 

detecção mono-utilizador (SUD) e multiutilizador (MUD). É dada particular atenção às técnicas PIC 

e SIC uma vez que se tratam do objecto central do trabalho desenvolvido para esta dissertação. 

3.1 Técnicas de detecção mono-utilizador (SUD) 

A designação atribuída a esta categoria de técnicas de detecção prende-se com o facto do 

receptor conhecer a sequência de espalhamento apenas do utilizador de interesse, de cujo sinal 

se pretende detectar, desconhecendo qualquer outro código associado aos restantes utilizadores 

activos no sistema. 

Devido à perda de ortogonalidade entre os sinais dos vários utilizadores causada pelo canal de 

propagação, o sinal recebido para além de ser afectado pelo ruído do canal é também perturbado 

pela interferência provocada pelos sinais dos utilizadores (MAI), o que prejudica significativamente 

a detecção do sinal desejado. Em SUD, ao contrário do que acontece em MUD, não é realizada no 

receptor qualquer operação no sentido de tentar minimizar o impacto da MAI sobre o sinal 

transmitido pelo utilizador de interesse, limitando-se o detector apenas a procurar recuperar a 

ortogonalidade entre sinais através de técnicas convencionais de equalização de canal [42]. 
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A equalização em sistemas MC-CDMA é bastante simplificada comparativamente à equalização 

empregue em sistemas banda larga de portadora única, uma vez que os subcanais de banda 

estreita relativos às subportadoras podem ser considerados planos em termos de 

desvanecimento, ou seja não selectivos na frequência, sendo também por isso bastante mais 

simples de estimar, ao contrário do que acontece para um canal de banda larga, habitualmente 

afectado por propagação multipercurso. Assim, é possível facilmente descrever cada subcanal 

relativo ao utilizador k de interesse, através dum coeficiente complexo 
k
nh  à semelhança do que 

acontece na expressão (2.31), na secção 2.1.3.3. 

Basicamente, em qualquer técnica SUD para a detecção do sinal correspondente ao utilizador k é 

necessário determinar um factor multiplicativo 
k
ng  que será aplicado ao ramo n de saída do 

desmodulador OFDM (FFT), correspondente à subportadora n. A Figura 3-1 representa um 

esquema de detecção SUD, onde a aplicação de cada um dos Nc factores multiplicativos deverá 

compensar pela distorção provocada pelo canal de propagação sobre a subportadora a que se 

refere. Para tal será necessário que o receptor possua algum tipo de estimação do canal de 

propagação para que possa fornecer ao detector estimativas 
k
nĥ , mais ou menos exactas, de cada 

um dos Nc subcanais. Após a equalização, o processo de detecção conta ainda com a operação 

de despreading, que é responsável pela obtenção da estimativa de cada um dos M símbolos 

transmitidos, através da combinação dos L chips referentes ao mesmo símbolo de informação, 

sendo nesta operação que se recolhe efectivamente o benefício da diversidade na frequência. 

Considerando um sistema MC-CDMA celular multiutilizador onde as transmissões são síncronas, 

 

Figura 3-1    Detecção SUD integrando equalização e despreading, num sistema MC-CDMA 
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a partir da expressão (2.33), na secção 2.1.3.3, relativa ao sinal recebido por uma estação base 

num cenário de comunicação ascendente (UL), é possível escrever a seguinte expressão que 

descreve os M símbolos 
k
my , m=0,..., M-1, à saída do detector na Figura 3-1 
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onde se identificam os três termos fundamentais à compreensão das técnicas de detecção SUD e 

MUD expostas nesta dissertação. O primeiro termo representa o sinal do utilizador de interesse, o 

segundo termo caracteriza a interferência MAI inerente à perda de ortogonalidade causada pelo 

canal, e o último termo representa o ruído AWGN n, considerado idêntico para qualquer 

subportadora, após as operações de equalização e despreading. 

Fundamentalmente, o objectivo de qualquer técnica SUD é procurar detectar o primeiro termo da 

expressão anterior tentando igualmente minimizar os restantes termos. Em situações ideais de 

transmissão, em que o canal de propagação é simplesmente Gaussiano e os sinais dos diversos 

utilizadores são síncronos entre si, o desempenho destas técnicas é óptimo. No entanto em 

situações reais, onde existe interferência MAI, estas técnicas têm de ser consideradas subóptimas 

uma vez que encaram a MAI como sendo ruído AWGN, o que as impede de actuar efectivamente 

sobre essa interferência já que o modelo estatístico da MAI é bem distinto do modelo do ruído. 

Para tentar atingir o objectivo proposto as técnicas SUD devem então utilizar os factores 

multiplicativos 
k
ng , como anteriormente referido, de forma a combater as distorções de amplitude 

e fase causadas pelo canal de propagação nos diversos subcanais. A diferença entre as várias 

técnicas SUD encontra-se precisamente na determinação dos referidos factores, sendo esta 

baseada nas estimativas dos subcanais fornecidas por um estimador de canal. De seguida é feita 

a apresentação das técnicas mais importantes, encontrando-se aqui divididas em dois grupos. 

3.1.1 Técnicas baseadas em Equalização de Canal 

Uma das técnicas que provêm directamente das práticas de equalização linear do canal de 

transmissão é designada por técnica dos zeros forçados (ZFC, Zero Forcing Combining), sendo 

também conhecida por ORC (Orthogonal Restoring Combining) [3]. Esta consiste em realizar uma 

inversão do canal através da aplicação dos seguintes coeficientes de equalização respectivamente 

em cada ramo de saída da FFT 
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podendo-se assim eliminar a MAI através do restabelecimento da ortogonalidade entre os sinais 

referentes aos utilizadores activos no sistema, num cenário de comunicação descendente (DL), 

uma vez que é possível equalizar perfeitamente o canal de transmissão. No entanto, esta técnica 

de equalização adaptada ao domínio da frequência é responsável pelo enaltecimento do ruído 

aditivo nas frequências onde ocorram atenuações elevadas no canal, i.e. sempre que hn tenha 

amplitude reduzida, provocando eventualmente relações sinal-ruído quase nulas nas 

subportadoras mais afectadas pelo desvanecimento do canal. 

Uma outra técnica de equalização, derivada da ZFC, é a técnica de equalização controlada (CE, 

Controlled Equalization), em que se estabelece um limite mínimo αmin para a amplitude de hn. 

Enquanto o desvanecimento num subcanal for suficientemente pequeno, i.e. enquanto | hn | estiver 

acima do limite aplicado, emprega-se a técnica ZFC na respectiva subportadora, sendo utilizada 

outra técnica mais favorável (e.g. EGC) sempre que o desvanecimento do subcanal ultrapasse o 

limite estabelecido, evitando-se assim a amplificação do ruído causada pela técnica ZFC nessas 

circunstâncias. Uma outra alternativa nessas ocasiões será atribuir um valor predefinido ξn ao 

coeficiente gn. É possível escrever a técnica CE da seguinte forma: 
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O limite imposto nesta técnica pondera o benefício da eliminação da MAI contra o prejuízo 

causado pela aumento do ruído em situações de forte desvanecimento no canal de transmissão. 

A técnica do mínimo erro quadrático médio baseia-se na aplicação do critério MMSE de forma a 

conseguir um compromisso entre a redução simultânea da MAI e do ruído AWGN, tentando por 

um lado restabelecer a ortogonalidade entre sinais, evitando no entanto qualquer enaltecimento do 

ruído. Para tal pretende-se minimizar o valor do erro quadrático médio entre o sinal transmitido e o 

sinal à saída do equalizador. Considerando que o erro entre estes dois sinais é dado por 

  nnnn rgx −=ε  ,     (3.4) 

o erro quadrático médio E [| εn |2] poderá ser minimizado aplicando o princípio da ortogonalidade, 

tornando-se mínimo se o coeficiente de equalização gn for escolhido de modo a que o erro εn seja 

ortogonal ao sinal recebido rn
*, ou seja E [ εn rn

*
 ] = 0 [43]. Assim, os coeficientes de equalização 

baseados no critério MMSE, para sistemas MC-CDMA são dados por 
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sendo necessário conhecer a variância do ruído 

2
nσ  em cada subportadora n. A partir da 

expressão anterior é facilmente compreensível que para relações SNR elevadas esta técnica de 

equalização se assemelhe à técnica ZFC. 

Uma vez que a estimação de 

2
nσ  implica um aumento da complexidade do receptor, é possível 

conceber um equalizador MMSE subóptimo, de baixa complexidade, em que os coeficientes de 

equalização são determinados de modo a que o desempenho do equalizador MMSE seja óptimo 

apenas na situação mais crítica dentro dos limites em que a transmissão deve ser assegurada. 

Para tal, a variância 
2
nσ  na expressão anterior é substituída por um valor limite γmin de SNR para 

o qual o desempenho da equalização MMSE óptima atinge a máxima taxa de erros admissível, 

garantindo desta forma que para relações SNR de valor superior o desempenho do sistema estará 

sempre acima do limite mínimo desejável, apesar de nessas circunstâncias o equalizador se 

encontrar em regime apenas subóptimo. Assim, nesta abordagem subóptima baseada no critério 

MMSE apenas será necessário o conhecimento do canal, sob a forma dos coeficientes hn, 

devendo γmin ser definido na concepção do sistema de comunicação, sendo desta forma possível 

baixar significativamente a complexidade do receptor em detrimento dum desempenho sempre 

óptimo do equalizador. 

3.1.2 Técnicas baseadas em Combinação de Diversidade 

A exploração da diversidade espacial através da combinação de réplicas dum mesmo sinal serviu 

de base para o surgimento das técnicas de detecção que aqui são expostas. A utilização de 

métodos de combinação espacial para a detecção em sistemas MC-CDMA deve-se ao facto de 

ser possível encarar os L chips referentes a um símbolo de informação como sendo L réplicas 

desse mesmo símbolo, réplicas essas que poderão ser combinadas de forma a obter-se o símbolo 

que se pretende detectar. 

Considerando um sistema MC-CDMA, onde o espalhamento é totalmente realizado no domínio da 

frequência, sendo cada um dos L chips resultantes do espalhamento de um dos M símbolos de 

informação que compõem um símbolo MC-CDMA, será possível no detector atribuir à saída da 

FFT um peso a cada chip de modo a ponderar a qualidade do subcanal a que foi submetido, com 

o objectivo de se alcançar uma combinação eficaz das L réplicas, à semelhança do que é 

apresentado na secção 2.2.3, após a operação de despreading. 

Os pesos que ponderam os L subcanais através dos quais foram transmitidos os chips relativos a 

um símbolo de informação são no presente contexto habitualmente designados de coeficientes de 

equalização por analogia às técnicas de detecção anteriormente apresentadas, uma vez que no 

detector o processamento do sinal recebido é idêntico em ambas as abordagens à detecção. 
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Assim, os coeficientes a aplicar à saída da FFT no caso de se empregar a técnica de detecção 

EGC são os seguintes: 

      
n

n
n

h

h
g

*

=  .      (3.6) 

Cada um destes coeficientes, semelhantes aos pesos apresentados na expressão (2.52) da 

secção 2.2.3, tem como função compensar apenas pela rotação de fase causada pelo subcanal 

sobre a respectiva subportadora sendo o ganho mantido unitário, não comprometendo assim o 

desempenho por eventualmente provocar um aumento da MAI. Desta forma a técnica EGC poderá 

ser particularmente interessante em sistemas com vários TM activos, para além de beneficiar de 

baixa complexidade uma vez que necessita de informação apenas relativa à fase do canal de 

propagação. No entanto, é de notar que no presente contexto a equalização de fase 

proporcionada pela técnica EGC apenas restabelece a fase de cada chip relativamente à fase da 

portadora de referência, contrastando com o que acontece em sistemas monoportadora onde 

contribui de facto para a equalização do canal, reduzindo também a IES. Em suma, a detecção de 

símbolos baseada na combinação por igual ganho efectivamente não actua sobre o 

desvanecimento selectivo na frequência do canal, podendo-se portanto considerar um sistema 

MC-CDMA que empregue a técnica EGC, como sendo um sistema não equalizado. 

Ao contrário do que acontece com a técnica EGC, a resposta em amplitude do canal de 

propagação é sujeita a uma rectificação no caso do sistema de comunicação utilizar a técnica 

MRC na detecção dos símbolos transmitidos. Os coeficientes de equalização a serem utilizados 

neste caso são o complexo conjugado dos coeficientes da resposta em frequência do canal: 

      
*
nn hg =  .      (3.7) 

Tal como acontece com a utilização da técnica EGC, a resposta em frequência do canal 

combinada, já incluindo o efeito da técnica de detecção MRC, toma valores reais indicando que o 

canal se encontra então equalizado em fase: 

   
2

nnn hgh =  .     (3.8) 

Esta técnica semelhante a um filtro adaptado, neste caso no domínio da frequência, maximiza a 

SNR à saída do combinador logo após a operação de despreading. No entanto, quando coexistem 

sinais de diversos utilizadores nas mesmas subportadoras, como acontece nas comunicações DL 

de sistemas MC-CDMA, o restabelecimento da ortogonalidade entre os mesmos não é 

conseguido. A MAI existente devido à natureza do canal de propagação é de facto agravada pela 

aplicação destes coeficientes de equalização, que por si só destroem a ortogonalidade entre os 

códigos de espalhamento utilizados antes da transmissão dos sinais referentes aos diversos 

utilizadores, conduzindo portanto ao enaltecimento da interferência. 
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Tal contrariedade já não acontece nas comunicações UL uma vez que os códigos de 

espalhamento não se sobrepõem duma forma ortogonal no receptor, sendo para além disso 

optimizada a maximização da relação sinal-interferência. Por esta razão, a técnica MRC é 

considerada como sendo a técnica SUD mais promissora em cenários de UL. 

Em qualquer dos casos, se existir apenas um único utilizador activo no sistema esta técnica é 

considerada óptima uma vez que não existe MAI, sendo nessas circunstâncias o desempenho 

obtido considerado como referência absoluta de máximo desempenho, em que o BER é mínimo 

(Lower Bound Limit), independentemente do tipo de detector utilizado no sistema. 

3.2 Técnicas de detecção multiutilizador (MUD) 

Qualquer técnica de detecção que tenha à sua disposição os códigos de espalhamento de todos 

os utilizadores activos num sistema, e que utilize essa informação para estimar a MAI causada 

pelos utilizadores de forma a minimizar o impacto dessa interferência no processo de detecção do 

sinal transmitido por um determinado utilizador do sistema, é geralmente designada por técnica de 

detecção multiutilizador (MUD). 

Este tipo de abordagem à detecção pode melhorar significativamente o desempenho de sistemas 

de comunicação multiutilizador, tendo no entanto como contrapartida um aumento igualmente 

importante da complexidade do detector comparativamente a esquemas SUD convencionais, 

sendo assim necessário ponderar estes dois factores – desempenho e complexidade – na 

concepção do sistema. 

É possível classificar a maior parte dos detectores MUD como pertencendo a um dos diversos 

grupos apresentados na Figura 3-2. Para além do que é mostrado nesta figura, existem ainda 

outras abordagens possíveis ao problema de estimação da MAI utilizando técnicas subóptimas de 

detecção MUD, sendo algumas delas baseadas na combinação de mais do que uma técnica [44]. 

É feita de seguida uma breve apresentação dos principais tipos de detectores multiutilizador. 

 

Figura 3-2    Detectores multiutilizador 
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O detector óptimo de máxima verosimilhança (MLSD) tem como objectivo encontrar a sequência 

emitida que maximiza a probabilidade condicional, ou a verosimilhança, duma dada sequência 

estimada pelo detector, ou seja, o detector procura a sequência emitida mais provável, através 

dum processo algorítmico [3]. Apesar deste detector oferecer um óptimo desempenho, exige uma 

implementação excessivamente complexa para que seja possível a sua aplicação em sistemas de 

comunicação reais. Desta forma, a adopção de detectores subóptimos com desempenhos um 

pouco inferiores acaba por ser a solução MUD viável normalmente aplicada em sistemas de 

comunicação multiutilizador [45]. 

Os detectores subóptimos lineares, tais como o descorrelador (também conhecido por detector de 

zeros forçados), o algoritmo MMSE ou o branqueador de ruído (Noise Whitening) baseiam-se na 

aplicação de uma transformação linear à saída do banco de filtros adaptados responsáveis por 

uma detecção convencional inicial, de forma a reduzir a MAI que afecta o sinal referente a um 

utilizador em particular, que se pretenda recuperar [46][47]. Para além de algumas desvantagens 

específicas a cada um destes detectores, uma desvantagem comum a todos é a de que 

geralmente necessitam realizar o cálculo de inversão de uma matriz, referente à transformação 

linear. Este peso computacional pode pôr em causa o interesse neste tipo de detectores 

nomeadamente para aplicações que necessitem processamento em tempo real, sendo também 

prejudicada a relação desempenho-complexidade dos mesmos. 

Os detectores subóptimos baseados no cancelamento de interferência (IC, Interference 

Cancellation), de acesso múltiplo neste caso, são considerados bastante interessantes para 

realizações práticas uma vez que possuem bom desempenho associado a um nível de 

complexidade razoável, proporcionando a concretização de sistemas de comunicação eficientes. 

Estes detectores têm por base a estimação da MAI existente no sinal referente a um utilizador em 

particular, que se pretenda apurar, sendo essa estimativa posteriormente subtraída ao sinal 

recebido pelo detector, tornando-o portanto livre de MAI, pelo menos teoricamente. Isto permite 

que o sinal resultante seja então processado por um detector convencional que será responsável 

pela recuperação da informação transmitida. 

Existem várias abordagens distintas à estimação da MAI através do cancelamento da interferência 

realizado em detectores IC. Estes podem ser subdesignados de HD (Hard Decision) ou de SD 

(Soft Decision) consoante seja ou não, respectivamente, realizada a operação de decisão à saída 

do primeiro banco de filtros adaptados, no processo de estimação da interferência. Os detectores 

HD são portanto não lineares, sendo os SD lineares. 

Duas das técnicas de detecção IC mais estudadas são a PIC e a SIC. Estas diferem na forma 

como processam a interferência MAI causada pelos sinais dos vários utilizadores activos no 

sistema. A técnica PIC processa simultaneamente, em paralelo, os sinais de todos os utilizadores, 

alcançando estimativas referentes a cada utilizador específico, que resultam do cancelamento de 

toda a interferência causada pelos sinais relativos aos restantes utilizadores do sistema. Por outro 
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lado, o algoritmo SIC processa os sinais de todos os utilizadores de forma sequencial, ou 

sucessiva, proporcionando a cada iteração a estimativa referente a um utilizador específico, que 

resulta do cancelamento da interferência causada pelos sinais dos utilizadores já estimados até 

então. Assim, nesta técnica a estimativa referente ao primeiro utilizador na sequência de 

processamento não beneficia de qualquer cancelamento de MAI, sendo no entanto bastante 

beneficiado o último utilizador a ser processado uma vez que a sua estimação levará em conta a 

interferência MAI relativa a todos os restantes utilizadores do sistema, já estimados. Estes dois 

algoritmos de detecção IC são seguidamente expostos com maior detalhe. 

3.2.1 Algoritmo SIC 

Esta abordagem ao cancelamento da interferência MAI existente num sistema multiutilizador 

baseia-se na eliminação progressiva da interferência total causada pelo conjunto dos vários 

utilizadores activos no sistema, sendo processado e detectado um utilizador a cada iteração do 

algoritmo, de forma sequencial. 

A implementação do algoritmo SIC assenta no facto de que o processamento sequencial dos 

diversos utilizadores é realizado de forma a que o utilizador com o sinal de maior potência entre 

todos seja o primeiro a ser submetido ao procedimento de estimação, uma vez que deverá possuir 

o sinal mais fácil de detectar dada a sua potência, seguindo-se todos os outros utilizadores 

organizados por ordem decrescente das potências dos respectivos sinais. Desta forma, pretende-

se desde o início do algoritmo eliminar quanto antes os maiores causadores de interferência 

presentes no sistema, de forma sucessiva. Para além disso, ao seleccionar os utilizadores de 

maior potência para iniciar o algoritmo, uma vez que a probabilidade de se obterem estimativas 

erradas referentes a esses utilizadores é inferior devido à sua maior potência, diminui-se a 

possibilidade de propagação de erros ao longo de todo o algoritmo, o que prejudicaria a correcta 

detecção dos restantes utilizadores, ao contrário de facilitá-la. 

É portanto de grande importância que os primeiros utilizadores a ser processados sejam 

detectados correctamente para que não ponham em causa a possibilidade de serem alcançadas 

detecções acertadas relativas a todos os restantes utilizadores. Como já foi referido, o primeiro 

utilizador não beneficia assim de qualquer cancelamento de interferência sendo o utilizador com o 

sinal mais fraco em termos de potência, o mais privilegiado em termos de cancelamento da MAI, o 

que ajuda a equilibrar as probabilidades de detecção eficaz entre os diversos utilizadores do 

sistema. Assim, este processo de ordenação dos utilizadores contribui para que se possa 

combater melhor o efeito near-far. 

O algoritmo SIC é portanto bastante adequado para ser empregue em sistemas multiutilizador 

onde exista entre os vários utilizadores disparidades significativas em termos de potência do sinal 

referente a cada um [48]. É possível descrever o processo de cancelamento de interferência 

realizado pelo algoritmo SIC HD através dos seguintes passos, representados na Figura 3-3: 
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1. Após a desmodulação OFDM (FFT) do sinal recebido, realiza-se uma detecção convencional 

(SUD) do utilizador com o sinal de maior potência, através dum filtro adaptado que inclui 

equalização e despreading, dando origem à estimativa 1̂b  referente ao sinal desse utilizador; 

2. A partir da estimativa 1̂b  do sinal do utilizador procede-se à operação de decisão que dá 

origem à estimativa 1d̂  dos M símbolos transmitidos pelo utilizador em questão, no símbolo 

OFDM em processamento; 

3. Assumindo que a estimativa 1d̂  corresponde de facto ao que foi transmitido pelo utilizador 

detectado, realiza-se então a regeneração da porção do sinal recebido, após a FFT, relativa 

ao utilizador em questão, multiplicando-se para isso os símbolos de informação obtidos, pela 

amplitude estimada 1â  do sinal desse utilizador, realizando-se de seguida a operação de 

espalhamento, e por fim a multiplicação dos chips pela estimativa 1ĥ  da resposta em 

frequência do canal de propagação referente ao utilizador; 
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Figura 3-3    Detector baseado no algoritmo SIC HD, para sistema MC-CDMA 
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4. Para concluir o estágio de cancelamento de interferência iniciado no ponto anterior, subtrai-se 

a uma versão convenientemente atrasada do sinal r após a FFT, a estimativa obtida 

anteriormente relativa ao sinal do utilizador, obtendo-se assim a estimativa )1(̂r  do sinal r 

recebido, já sem a influência do utilizador detectado; 

5. Os quatro passos anteriores são repetidos para a detecção sequencial dos restantes 

utilizadores organizados por ordem decrescente das potências dos respectivos sinais, 

iniciando-se então cada iteração do algoritmo com um sinal )(̂ir , i=1,...,K-1, sendo K o 

número total de utilizadores activos no sistema, cada vez menos afectado de MAI, 

encontrando-se esta totalmente cancelada, pelo menos teoricamente, para a detecção do 

último utilizador. 

No entanto, é de notar que este algoritmo pode igualmente ser aplicado apenas a um grupo 

limitado de utilizadores e não a todos os K utilizadores existentes no sistema, i.e. é possível 

proceder ao cancelamento da interferência provocada apenas por alguns utilizadores, 

designadamente os que mais contribuem para a interferência global no sistema, proporcionando 

então um sinal afectado por menos MAI que será usado na detecção dos restantes utilizadores. 

Essas detecções são realizadas de forma convencional através de filtros adaptados seguidos de 

decisão, sem qualquer outro tipo de cancelamento de interferência. Trata-se apenas duma 

questão de compromisso entre desempenho e complexidade. 

Em termos analíticos é possível escrever as estimativas resultantes do algoritmo SIC, da seguinte 

forma: 
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em que Q{.} representa o processo de decisão, id̂ é a estimativa de um dos M símbolos 

estimados referentes ao utilizador i, representados na Figura 3-3 por id̂ , jâ  representa a 

amplitude estimada do sinal referente ao utilizador j, sendo os restantes vectores de comprimento 

idêntico ao da sequencia de espalhamento (SF). 

Como foi referido, o algoritmo SIC apresentado emprega um procedimento de decisão cujo 

resultado é utilizado para a reconstrução dos sinais provenientes dos vários utilizadores, que 

contribuem para a MAI existente no sistema, sendo depois subtraídos sequencialmente ao sinal r 

recebido. O facto dos resultados das operações de decisão serem utilizados pelos estágios de 
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cancelamento de interferência faz com que o presente algoritmo seja do tipo hard decision (HD), 

em que de facto a operação de decisão faz parte do procedimento de cancelamento da 

interferência, ainda que também fazendo parte do processo de determinação das estimativas dos 

símbolos transmitidos pelos utilizadores, como é obvio. No caso dos estágios IC utilizarem 

directamente as estimativas ib̂ , estando qualquer operação de decisão reservada a fornecer 

exclusivamente resultados finais do algoritmo, a implementação SIC seria então do tipo SD. 

Apesar do algoritmo SIC ser fácil de implementar mantendo um nível de complexidade bastante 

acessível, apresenta no entanto algumas desvantagens. Uma delas, já referida anteriormente, 

refere-se às consequências destrutivas originadas por uma má detecção do primeiro utilizador 

processado, estando portanto o sucesso de qualquer detecção dependente da detecção acertada 

dos utilizadores anteriormente processados. Neste caso, o último e mais débil utilizador a ser 

processado corre o risco de ser o mais prejudicado pelo algoritmo caso esta eventualidade 

aconteça, contrastando com o maior privilégio possível que lhe é proporcionado pelo mesmo 

algoritmo caso as estimações de todos os restantes utilizadores sejam bem sucedidas. 

Outra desvantagem dos detectores SIC torna este algoritmo pouco apreciado para determinado 

tipo de aplicações, nomeadamente as que necessitam de processamento em tempo real. Tal facto 

deve-se à introdução de um atraso por cada estágio IC, estando o momento da detecção de cada 

utilizador condicionado pela realização da detecção dos utilizadores anteriores ao mesmo, 

conduzindo portanto a um atraso de detecção global que pode não ser tolerado pelo sistema em 

questão. Assim, deverá ser considerado um compromisso entre o número de utilizadores a 

detectar e o atraso de detecção máximo tolerável pelo sistema de comunicação. 

Existe uma variante do detector baseado no algoritmo SIC que se diferencia pela distribuição dos 

utilizadores por diversos grupos, sendo os utilizadores de um grupo detectados e subtraídos em 

conjunto ao sinal r originalmente recebido, num único estágio IC. Este detector, designado por 

GSIC (Groupwise SIC), reduz assim o número de atrasos intrínsecos à detecção global de todos 

os utilizadores activos no sistema [49]. Os grupos são constituídos por utilizadores com sinais de 

potências semelhantes, sendo detectados em primeiro lugar os grupos com utilizadores mais 

potentes à semelhança do que acontece no algoritmo SIC convencional. As estimativas dos sinais 

referentes a esses utilizadores são então somadas sendo o resultado obtido subtraído ao sinal r 

originalmente recebido, proporcionando ao grupo seguinte de utilizadores a detectar um sinal 

bastante mais “limpo” em termos de MAI. É de notar que neste detector o cancelamento da 

interferência é feito apenas entre os diversos grupos de utilizadores, mantendo-se no entanto 

intacta a interferência entre os utilizadores que formam um mesmo grupo, para efeitos de 

detecção de cada um desses utilizadores em particular. A interferência existente entre utilizadores 

dum mesmo grupo pode ser eliminada através da implementação de um PIC dentro de cada 

grupo, melhorando assim razoavelmente o desempenho do detector, requerendo no entanto um 

aumento da complexidade, como é obvio [50]. 
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3.2.2 Algoritmo PIC 

Esta abordagem ao cancelamento da interferência existente entre utilizadores num sistema de 

comunicação pressupõe o conhecimento das sequências de espalhamento de todos os 

utilizadores, por parte do receptor em questão. Um detector baseado no algoritmo PIC utiliza 

essas sequências na regeneração dos sinais referentes aos utilizadores, causadores da 

interferência MAI, de forma a que seja possível subtraí-los ao sinal r recebido tornando-o assim 

livre das respectivas interferências, à semelhança do que acontece num detector SIC. 

A forma como é cancelada a interferência causada por cada utilizador activo no sistema distingue 

inequivocamente os dois algoritmos IC aqui apresentados. No algoritmo PIC a interferência dos 

vários utilizadores sobre cada utilizador em particular é estimada e cancelada em simultâneo 

sendo o sinal de cada utilizador processado em paralelo. Desta forma, todas as contribuições para 

a interferência global no sistema encontram-se disponíveis no momento da operação de 

subtracção dessa interferência sobre o sinal de cada utilizador específico, em detecção. As 

estimativas dos símbolos transmitidos por cada utilizador são assim conseguidas em simultâneo 

empregando apenas um único estágio de cancelamento de interferência, sendo este no entanto 

mais complexo que todo o conjunto de estágios IC existentes no detector baseado em SIC. 

É de notar que ao contrário do que acontece com o algoritmo SIC, o PIC é mais adequado para 

ser empregue em sistemas multiutilizador onde a potência dos sinais dos vários utilizadores é 

semelhante, i.e. em sistemas onde as diversas contribuições de interferência têm cada uma 

aproximadamente o mesmo impacto. Tal deve-se ao facto de que todos os utilizadores são 

encarados de igual forma pelo detector PIC, que os processa em simultâneo, não proporcionando 

particular atenção a alguns deles, tais como os de maior potência e portanto potenciadores de 

maior interferência, ao contrário do que o detector SIC faz. 

Como acontece com os detectores SIC, um detector PIC pode também empregar mais do que um 

estágio IC antes de realizar a estimação definitiva dos utilizadores em questão. É claro que neste 

caso, a estimação de qualquer utilizador no sistema beneficiará igualmente dos estágios IC 

adicionais no detector PIC, o que não acontece num detector baseado em SIC, onde apenas o 

último utilizador a ser estimado poderá tirar proveito de todos os estágios IC implementados no 

detector. Uma vez mais, é apenas uma questão de compromisso, ou seja, a questão é se o 

aumento verificado no desempenho dum detector com múltiplos estágios IC realmente justifica a 

sua maior complexidade [51]. 

Encontra-se representado na Figura 3-4 um detector baseado no algoritmo PIC HD, com apenas 

um estágio IC, preparado para um receptor num sistema MC-CDMA. A designação HD refere-se à 

utilização da operação de decisão no processo de cancelamento da interferência, i.e. dentro do 

estágio IC, à semelhança do que foi anteriormente referido relativamente ao detector SIC. 
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Figura 3-4    Detector baseado no algoritmo PIC HD, para sistema MC-CDMA 
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É possível descrever o processo de cancelamento de interferência realizado pelo algoritmo PIC 

HD através dos seguintes passos: 

1. Após a desmodulação OFDM (FFT) do sinal recebido, realiza-se a detecção simultânea de 

todos os utilizadores activos no sistema, empregando para tal detectores convencionais (SUD) 

sob a forma de filtros adaptados que incluem as operações de equalização e despreading, 

dando origem às estimativas soft iniciais ( )0ˆ
ib , i=1,...,K, referentes aos sinais dos K 

utilizadores do sistema; 

2. A partir das estimativas ( )0ˆ
ib  dos sinais de todos os utilizadores procede-se em simultâneo 

às K operações de decisão que dão origem às estimativas hard iniciais ( )0ˆ
id  dos M símbolos 

transmitidos por cada um dos K utilizadores, no símbolo OFDM em processamento. Este 

passo determina que o algoritmo seja do tipo HD uma vez que é empregue a operação de 

decisão dentro do processo de cancelamento da interferência. Num detector PIC SD este 

passo não existiria, tomando o passo que se segue directamente as estimativas soft ( )0ˆ
ib ; 

3. Assumindo que as estimativas ( )0ˆ
id  correspondem de facto ao que foi transmitido pelos 

utilizadores, realiza-se então em paralelo a regeneração das K porções do sinal r recebido 

relativas a cada utilizador no sistema, multiplicando-se para isso os símbolos de informação 

obtidos, pela amplitude estimada iâ  do sinal de cada utilizador, realizando-se de seguida a 

operação de espalhamento, e por fim a multiplicação dos chips pela estimativa iĥ  da resposta 

em frequência do canal de propagação referente ao utilizador i, tudo isto em cada ramo do 

estágio IC correspondente a cada um dos K utilizadores respectivamente. Este passo dá 

origem às estimativas iŝ  referentes à contribuição de cada utilizador no sinal r recebido; 

4. Para concluir o estágio de cancelamento de interferência, em cada ramo relativo a cada 

utilizador a detectar pelo algoritmo, subtrai-se a uma versão convenientemente atrasada do 

sinal r recebido todas as estimativa iŝ  obtidas anteriormente relativas aos sinais de todos os 

outros utilizadores no sistema, alcançando-se assim a estimativa )(̂ir  do sinal r recebido, já 

sem a influência dos restantes utilizadores igualmente em detecção; 

5. Após o cancelamento da interferência, as estimativas )(̂ir , teoricamente livres de MAI, são 

finalmente submetidas em cada ramo a um processo de detecção convencional (SUD), que 

pode ser idêntico ou não àquele inserido no estágio IC, de modo a se alcançar após operação 

de decisão as estimativas finais ( )1ˆ
id  dos M símbolos transmitidos por cada um dos K 

utilizadores, no símbolo OFDM em processamento. 
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Partindo deste algoritmo é possível aumentar o desempenho do detector, aproximando-o 

progressivamente do Lower Bound Limit do sistema através da repetição dos primeiros quatro 

passos, ou seja de todo o estágio IC, n vezes. Tal detector, denominado detector IC multiestágio, 

reprocessa as estimativas )(̂ir  a cada iteração do algoritmo reduzindo progressivamente a 

interferência entre utilizadores através do processamento sequencial dos sinais cada vez mais 

livres de interferência, alcançando estimativas ( )nid̂  mais fiáveis, referentes a cada utilizador [51]. 

É de notar que o curto atraso de detecção geralmente associado ao algoritmo PIC, considerado 

como uma vantagem sobre o algoritmo SIC onde o atraso de detecção é substancialmente maior, 

é posto em causa para um detector multiestágio baseado em PIC, onde cada estágio implica um 

acréscimo no atraso global de detecção. Este facto deverá ser considerado na concepção do 

detector de forma a que o atraso de detecção seja tolerado pelo sistema. Para além disso, 

acumula-se ainda o peso associado a uma maior complexidade de implementação desse detector 

PIC multiestágio. 

Num detector deste tipo, apesar de ser necessário que em cada estágio IC seja realizada a 

detecção de todos K utilizadores uma vez que este se baseia em PIC, tal não é necessário após o 

último estágio, onde se poderá proceder à determinação final dos M símbolos referentes apenas a 

um, ou alguns, dos utilizadores do sistema. 

Em termos analíticos é possível escrever as estimativas resultantes do algoritmo PIC, da seguinte 

forma: 
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em que Q{.} representa o processo de decisão, ( )nd i
ˆ  é a estimativa de um dos M símbolos 

estimados referentes ao utilizador i, representados na Figura 3-4 por ( )nid̂ , resultante do n-ésimo 

estágio IC, ou iteração do algoritmo, dum detector constituído por N estágios de cancelamento de 

interferência. A estimativa jâ  representa a amplitude estimada do sinal referente ao utilizador j, 

sendo os restantes vectores de comprimento idêntico ao da sequencia de espalhamento (SF). 

Tal como referido no último passo do algoritmo PIC, cada processo de detecção convencional aí 

empregue, nomeadamente em cada eventual iteração se for caso disso, pode aplicar diferentes 

estratégias de detecção consoante o seu posicionamento dentro do algoritmo, e.g. poderá ser de 
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maior interesse utilizar determinado tipo de equalização no (primeiro) estágio IC, onde a MAI é 

elevada, distinto daquele utilizado na determinação das estimativas finais, onde o sinal em 

questão deverá gozar de pouca interferência [52]. Na expressão (3.10) os coeficientes ( )nig  

justificam-se para legitimar exactamente esta questão, representando n neste caso o n-ésimo 

grupo de coeficientes de equalização, em que n=0,...,N, relativamente ao utilizador i. Desta forma, 

é habitual aplicar-se equalização MRC nos últimos estágios IC, bem como na detecção final, uma 

vez que esta técnica é aquela que teoricamente deverá tirar melhor proveito dos sinais com baixo 

nível de interferência. Por outro lado, se ocorrerem erros de detecção nas iterações iniciais do 

algoritmo a técnica MRC deverá proporcionar um mau desempenho no final do mesmo [53]. 

De facto, um dos principais problemas dos detectores PIC advém de eventuais erros de estimação 

inicial dos símbolos, nomeadamente após o primeiro banco de filtros adaptados, logo no primeiro 

estágio IC. Uma vez que essas estimativas são usadas pelo PIC para regenerar os sinais dos 

vários utilizadores, é óbvio que tal operação será eficaz para o posterior cancelamento de 

interferência apenas no caso das referidas estimativas serem suficientemente boas, como aliás 

também acontece com os detectores baseados em SIC. Na fase de concepção do detector é 

portanto fundamental dedicar a maior atenção às operações iniciais de estimação para que o 

desempenho do mesmo não seja posto em causa prematuramente, ainda que outros estágios IC 

possam posteriormente corrigir os erros de estimação inicial. 

Relativamente à questão da propagação de erros ao longo das várias iterações do algoritmo, é de 

realçar que poderá ser de interesse utilizar um tipo de decisão soft em detrimento da decisão hard 

usada no estágio, ou estágios, IC do detector PIC apresentado. A decisão hard poderá em 

situações limite originar estimativas erradas que conduzem à propagação de erros no detector, 

sendo possível reduzir este fenómeno através da aplicação duma decisão soft apoiada numa 

medida de fiabilidade da interferência detectada, designando-se este tipo de esquemas por Soft-IC 

[54], podendo estes ser igualmente conjugados com o algoritmo SIC. No entanto, se este tipo de 

medidas não estiver disponível, a detecção multiestágio baseada em PIC SD deverá apresentar 

algumas limitações.  

Ao aumentar o número de estágios IC possibilita-se ao detector alcançar estimativas finais mais 

fiáveis que aquelas obtidas nas estimações iniciais ou intermédias, possibilitando mesmo a 

recuperação de estimativas iniciais de má qualidade. No entanto, um maior número de estágios IC 

na detecção poderá não ser a melhor solução, nomeadamente no caso de ser empregue o 

algoritmo PIC SD, em que as estimativas soft à saída do primeiro banco de filtros adaptados 

apresentam uma certa tendência predefinida (bias) que aumenta com a MAI [55]. Esta tendência, 

que em média aumenta linearmente com o número de utilizadores e é inversamente proporcional 

ao comprimento das sequências de espalhamento, tem maior efeito na estimação dos símbolos no 

primeiro estágio IC, sendo este progressivamente menor ao longo das iterações do algoritmo. O 

forte efeito de bias no primeiro estágio IC induz a erros no cancelamento da interferência, que se 
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propagam para os estágios seguintes conduzindo a uma deterioração do desempenho do detector 

em vez de o melhorar, como seria aliás pretendido inicialmente. Esta tendência predefinida não 

tem o mesmo impacto no algoritmo PIC que emprega decisão do tipo hard, sendo habitualmente 

desprezada. 

Uma solução simples capaz de reduzir o efeito de bias é conseguida através do cancelamento 

parcial de interferência, em que, ao contrário de se subtrair completamente os sinais regenerados 

ao sinal r recebido, subtraem-se apenas fracções de cada um desses sinais [56]. Para tal são 

atribuídos pesos inferiores a 1 que serão aplicados a cada um dos sinais regenerados antes da 

operação de subtracção, sendo os pesos escolhidos habitualmente distintos entre estágios IC uma 

vez que o efeito de bias é igualmente diferente entre estágios. Assim, será eficaz aplicar menores 

pesos no primeiro estágio IC, onde o efeito a combater é de maior intensidade, empregando-se 

geralmente pesos unitários no último estágio, onde o referido efeito será desprezável. Os pesos 

aplicados em cada estágio deverão ser idênticos para todos os utilizadores no caso dos 

respectivos sinais possuírem a mesma potência. Na Figura 3-5 encontra-se representado um 

detector PIC SD com cancelamento parcial, onde ( )npi  designa os pesos aplicados aos sinais 

regenerados no n-ésimo estágio de cancelamento de interferência. 

No esquema apresentado na Figura 3-5 foram eliminadas algumas operações matemáticas 

redundantes relativas à forma como é realizada a subtracção da interferência detectada, 

comparativamente ao PIC representado na Figura 3-4 de forma mais explícita. Este esquema 

modificado de PIC, apesar de parecer menos intuitivo, apresenta de facto uma redução 

significativa da complexidade do algoritmo empregue, tendo o número de operações matemáticas 

necessárias à sua execução diminuído da ordem de O(K2) para O(K) [57]. No esquema PIC inicial,  

∑

 

Figura 3-5    Detector baseado em PIC SD com cancelamento parcial, para sistema MC-CDMA 
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para cada um dos K utilizadores é necessário realizar o somatório dos restantes (K-1) sinais 

interferentes acabados de regenerar para que se possa posteriormente efectuar a subtracção da 

interferência. Na versão mais eficiente do algoritmo, todos os sinais regenerados são adicionados 

uma única vez, dando origem ao sinal residual r~  após a operação de subtracção de toda a 

interferência detectada, sobre o sinal r recebido. O resultado obtido após adicionar o sinal r~  a 

cada um dos sinais previamente regenerados é idêntico ao sinal )(̂ir  aliviado de interferência, 

alcançado no algoritmo inicial. Desta forma, ambos os esquemas apresentam o mesmo 

desempenho, e portanto em qualquer aplicação concreta apenas fará sentido implementar a 

versão mais eficiente do algoritmo apresentado. 

3.2.3 Desempenho dos algoritmos MUD 

É apresentada de seguida a Tabela 3-1 onde se encontram resumidos os principais aspectos 

relativos ao desempenho de detectores baseados no descorrelador, em MMSE, em SIC e em PIC, 

em canais AWGN e com desvanecimento de Rayleigh. Esta tabela é o resultado da pesquisa de 

diversos artigos publicados acerca deste tema [58][59][60]. 

É de notar que existem duas situações distintas causadoras do efeito near-far. Uma diz respeito a 

sistemas onde são empregues sequências de espalhamento com comprimentos diferentes, 

conduzindo portanto a sinais com potências distintas, sendo aí constante o efeito near-far. A outra 

situação surge em sistemas de código múltiplo em que um controlo de potência imperfeito leva a 

variações na potência dos sinais recebidos. 

De uma forma geral, o PIC HD apresenta muito bons resultados em termos da relação 

desempenho/complexidade, para uma vasta gama de cenários. Por esta razão, nos capítulos que 

se seguem são apresentados resultados concretos da implementação deste algoritmo num 

modelo de simulação dum sistema celular baseado em MC-CDMA, onde foi também 

implementado o algoritmo SIC bem como algumas técnicas de detecção convencional (SUD), para 

possibilitar comparação em termos de desempenho. 

 

 

 

 

 

 

 



Algoritmos de Detecção Multiutilizador para Sistemas Celulares Baseados em MC-CDMA 

Capítulo 3. Detecção em Sistemas MC-CDMA 

62 

Tabela 3-1    Desempenho dos algoritmos MUD 

Descorrelador MMSE SIC PIC 

Desempenho em canais AWGN 

Semelhante ao PIC SD 
para SNR não elevada. 
Ligeiramente pior que o 
MMSE devido à 
amplificação do ruído. 

Semelhante ao PIC SD 
para SNR não elevada. 
Ligeiramente melhor 
que o descorrelador. 

SIC SD: bastante pior 
que todos os outros. 

PIC SD: Semelhante ao 
descorrelador e MMSE 
para SNR não elevada. 
PIC HD: Melhor que PIC 
SD devido a bits iniciais 
mais fiáveis (ausência 
do efeito de bias). 

Desempenho em canais com desvanecimento de Rayleigh 

Em canais com desvanecimentos lentos todos têm desempenhos semelhantes. Em canais com 
desvanecimentos rápidos: 

Semelhante ao MMSE e 
ligeiramente melhor que 
SIC SD e PIC SD. 

Semelhante ao descor-
relador e ligeiramente 
melhor que o SIC SD e 
PIC SD. 

SIC SD: Semelhante ao 
PIC SD, e ligeiramente 
pior que o MMSE e 
descorrelador. 

PIC SD: Semelhante ao 
SIC SD, e ligeiramente 
pior que o MMSE e 
descorrelador. 
PIC HD: Melhor que 
descorrelador e MMSE. 

Desempenho com estimativas imperfeitas do canal de propagação 

O desempenho degrada-se para todos à medida que aumentam os erros das estimativas do canal, sendo 
essa degradação igualmente semelhante para todos. Em canais com desvanecimento: 

Semelhante ao MMSE e 
degrada-se mais rapida-
mente que os outros 
para pequenos erros no 
atraso. 

Semelhante ao descor-
relador e degrada-se 
mais rapidamente que 
os outros para peque-
nos erros no atraso. 

SIC SD: Semelhante ao 
PIC SD e degrada-se 
mais lentamente que os 
outros para pequenos 
erros no atraso. 

PIC: resistente a erros 
não elevados no atraso.  
PIC HD: Melhor que 
descorrelador e MMSE 
para erros de estimação 
moderados. 

Desempenho na presença do efeito near-far 

É resistente a este 
efeito enquanto a esti-
mação do canal for 
perfeita. 

É resistente a este 
efeito enquanto a esti-
mação do canal for 
perfeita. 

SIC: Bons resultados, 
excepto quando, e.g. os 
dois primeiros utilizado-
res a estimar têm sinais 
com potências seme-
lhantes, sendo a estima-
tiva do primeiro utiliza-
dor prejudicada pela in-
terferência do segundo. 

PIC: Degrada-se bas-
tante devido à estima-
ção não muito fiável do 
utilizador com menor 
potência, no primeiro 
estágio IC, levando a 
uma degradação gene-
ralizada nas estimações 
finais dos restantes utili-
zadores. 

Complexidade de implementação 

≈ O(K3) ≈ O(K3) 

≈ O(K) 
Necessita no entanto 
duma maior taxa de 
relógio, também de 
ordem O(K), devido aos 
K atrasos no algoritmo. 

Original: ≈ O(K2) 
Simplificado: ≈ O(K) 
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4  

Detectores IC Multisensor 

Todos os sistemas multiutilizador baseados em CDMA são limitados essencialmente pela 

interferência de acesso múltiplo que surge da perda de ortogonalidade entre os sinais dos diversos 

utilizadores, causada pela propagação multipercurso no canal de transmissão. Os algoritmos de 

detecção multiutilizador baseados no cancelamento da interferência existente no sistema são 

considerados bastante vantajosos para implementação em sistemas reais, numa vasta gama de 

cenários, proporcionando bons desempenhos apesar de possuírem níveis de complexidade 

relativamente baixos. Destes algoritmos destaca-se em particular o PIC, que para além de possuir 

uma relação desempenho/complexidade bastante interessante, também apresenta bons 

argumentos para ser empregue em aplicações que exijam processamento em tempo-real. Uma 

outra forma de possibilitar o aumento da capacidade dum sistema de comunicação rádio, sem 

recorrer ao aumento da banda de frequências utilizada, será através do aproveitamento da 

diversidade de sinal proporcionada por múltiplas antenas agregadas, integradas no emissor e/ou 

no receptor do sistema de comunicação. 

Neste capítulo são essencialmente apresentados dois detectores especialmente concebidos para 

sistemas MC-CDMA, que para além de tirarem proveito da detecção multiutilizador através da 

técnica IC, também beneficiam da diversidade proporcionada por diversas antenas de recepção, 

designando-se por esta razão de detectores multisensor. O modelo do sistema baseado em MC-

CDMA é exposto de seguida, sendo os detectores IC multisensor propostos apresentados 

posteriormente, terminando este capítulo com uma análise à complexidade dos mesmos. 

4.1 Modelo do sistema de comunicação 

O trabalho desenvolvido para esta dissertação teve como plataforma o projecto europeu IST-

MATRICE [30], mais concretamente, o modelo do sistema celular baseado em MC-CDMA aí 

utilizado. Este modelo pode ser testado através duma cadeia de simulação concebida em 

software, desenvolvida no âmbito do referido projecto e que se encontra descrita de forma sucinta 

no Apêndice A. Os detectores que são apresentados na secção seguinte foram integrados no 

receptor dessa cadeia de simulação, neste caso concreto, na estação base do sistema celular. 
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Apenas esta situação é aqui considerada na medida em que uma primeira abordagem à utilização 

de detectores MUD em sistemas celulares, unicamente fará sentido se esses forem empregues na 

EB, que de qualquer forma deverá conhecer as sequências de espalhamento associadas a cada 

utilizador presente na sua célula, o que normalmente não deverá acontecer com os TM, 

nomeadamente por questões de segurança, bem como devido a um aumento de complexidade 

dos terminais possivelmente excessivo, na medida em que estes se pretendem móveis. Assim, 

tomou-se em consideração apenas o sentido ascendente das comunicações (UL) dentro da célula 

servida por uma EB do sistema. 

Para este trabalho foram considerados dois modos de funcionamento do sistema de comunicação: 

modo síncrono e modo assíncrono. Para isso, a cadeia de simulação original foi adaptada para 

que cada utilizador, ou TM, tenha associado um atraso temporal relativo que representa o instante 

inicial da transmissão de cada símbolo transmitido relativamente ao instante de transmissão dum 

TM de referência, com atraso nulo associado. Assim, cada valor de atraso relativo a um TM é 

definido por uma variável aleatória com distribuição uniforme entre zero e a duração dum símbolo 

OFDM transmitido. 

O modelo aqui utilizado pode ser considerado como um sistema SIMO uma vez que cada TM 

transmite o seu sinal de forma convencional, através de uma única antena, e no outro extremo os 

sinais dos diversos TM são captados pela EB através de múltiplas antenas de recepção. O modelo 

genérico do sistema de comunicação MC-CDMA, no sentido ascendente, utilizado para este 

trabalho encontra-se representado na Figura 4-1, onde se pode observar os diversos sinais 

captados pelas M antenas da EB, compostos pelas contribuições dos K terminais. 

Como se sabe, a distância entre as antenas dum equipamento de recepção tem influência directa 

no nível de correlação entre os canais associados às respectivas antenas. Normalmente é 

razoável assumir que os diversos processos de desvanecimento associados aos respectivos 

canais serão praticamente independentes quando a distância entre antenas for suficientemente  

 

Figura 4-1    Modelo do sistema de comunicação MC-CDMA utilizado (apenas UL) 
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grande. Tal facto justifica a hipótese de que na recepção existirá muito baixa correlação entre as 

diversas versões recebidas do mesmo sinal transmitido, beneficiando ao máximo técnicas de 

detecção que exploram a diversidade através da combinação dos sinais recebidos. Assim, para os 

diversos cenários aqui analisados foram consideradas duas configurações principais, que 

designamos por diversidade absoluta e beamforming. Na primeira, a distância entre antenas é 

muito superior ao comprimento de onda da portadora (d >> λ), conseguindo-se portanto retirar o 

benefício máximo da diversidade oferecida, como já referido anteriormente. Para a configuração 

beamforming, é aqui considerada a distância d = λ/2 entre os elementos dum agregado de 

antenas linear e uniforme, que apesar de proporcionar valores de correlação bastante superiores 

àqueles oferecidos pela configuração diversidade absoluta, indiciando portanto menor proveito na 

combinação dos respectivos sinais, permite no entanto uma maior contenção em termos da 

dimensão do agregado de antenas. De seguida, é feita uma breve descrição do processo de 

transmissão no sistema MC-CDMA considerado neste trabalho. 

No lado da emissão, o fluxo de símbolos QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) de dados, 

presente em cada terminal móvel TMi activo no sistema é submetido a um processo de conversão 

série-paralelo, dando origem a grupos de P símbolos QPSK di,p (i=1, …, K e p=1, …, P), que 

serão transmitidos posteriormente, cada grupo num único símbolo OFDM. Imediatamente após a 

conversão, cada símbolo QPSK pertencente ao grupo em processamento é espalhado em L chips 

através da aplicação da sequência de espalhamento específica ao TMi, pertencente a um conjunto 

de códigos ortogonais Walsh-Hadamard. O código associado ao TMi pode ser representado pelo 

vector ci = [ci,1, …, ci,L]. Seguidamente, cada um dos P.L chips resultantes da operação de 

espalhamento será responsável pela modulação de uma das Nc subportadoras usadas pelo 

sistema MC-CDMA, produzindo em conjunto um símbolo OFDM. Ao início de cada um destes 

símbolos OFDM é acrescentado um período de guarda (PG) cuja duração deverá ser 

suficientemente longa para evitar qualquer interferência entre símbolos (IES) OFDM, ou seja, o PG 

deverá ter uma duração superior ao atraso máximo esperado no canal de transmissão. 

O sinal transmitido por cada TMi pode ser escrito da seguinte forma, no domínio da frequência, 

para um símbolo de dados p: 

  ipipi d cy ,, =  .       (4.1) 

Na estação base, o sinal recebido em cada antena m, relativo ao símbolo p transmitido, resulta da 

multiplicação de yi,p pela resposta em frequência do canal associado ao TMi, adicionado de ruído 

AWGN. Uma vez se considerou para este trabalho um cenário de comunicações ascendentes, em 

que existe a possibilidade das mesmas serem assíncronas, o sinal recebido pela antena m, será 

composto pela soma das contribuições de todos os TM activos, cada uma com o atraso temporal 

associado ao respectivo TM. Tomando o período de transmissão do TMi como referência temporal, 
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o sinal recebido pode ser escrito, no domínio da frequência, como 

           ∑
≠
=

++=
K

ij
j

mmpjmpiipimp d

1
,,,,,, nwhcr o  ,     (4.2) 

onde hi,p,m, de comprimento L, representa a resposta em frequência do canal de propagação entre 

o TMi e a antena m de recepção, na transmissão do símbolo p. O vector wj,p,m, também de 

comprimento L, representa a contribuição de cada TMj no sinal recebido, e o símbolo ◦ representa 

a multiplicação ponto a ponto entre os elementos de dois vectores. A resposta em frequência 

relativa a todas as Nc subportadoras do sistema, referente ao canal existente entre o par TMi e 

antena m de recepção, pode ser representado pela seguinte matriz de tamanho PxL: 
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4.2 Detectores propostos 

Os algoritmos MUD escolhidos neste trabalho para serem implementados de forma a usufruírem 

da diversidade espacial foram o PIC e o SIC. Estes são aqui subdesignados por algoritmos 

multisensor uma vez que foram concebidos para serem integrados em detectores com vários 

sinais de entrada, neste caso provenientes de múltiplas antenas integradas no receptor. Os 

diversos sinais captados pelas antenas de recepção são combinados pelo detector multisensor de 

modo a aproveitar da melhor forma a descorrelação existente entre os mesmos. 

Os detectores IC multisensor foram desenvolvidos para este trabalho em duas versões distintas: 

SD e HD. O detector baseado em PIC foi também implementado como IC multiestágio. Para além 

destes detectores IC foram ainda implementados detectores multisensor baseados em SUD (ZFC, 

EGC e MRC) para servirem de referência na avaliação do desempenho dos primeiros. Os 

detectores multisensor apresentados de seguida foram concebidos em software e integrados na 

cadeia de simulação que modela o sistema MC-CDMA apresentado anteriormente. 

4.2.1 Detector PIC Multisensor 

O detector PIC multisensor concebido para este trabalho encontra-se representado na Figura 4-2. 

Este esquema referente à versão HD do algoritmo PIC difere da versão SD também implementada, 

na realização da operação de decisão dentro do estágio IC, que não ocorre na versão SD onde tal 

operação é utilizada apenas na determinação das estimativas finais dos símbolos transmitidos. 
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Figura 4-2    Detector PIC HD multisensor para sistema MC-CDMA 
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Os M sinais captados pelas antenas de recepção são inicialmente processados em paralelo sendo 

antes de mais submetidos à operação de remoção do período de guarda (PG) seguida da 

aplicação da FFT, obtendo-se assim em cada ramo um sinal desmodulado representado por um 

vector rm, m=1, …, M, composto por Nc valores complexos, no domínio da frequência. Estes 

sinais são fornecidos ao estágio de cancelamento de interferência baseado no PIC multisensor 

onde são primeiramente submetidos a uma equalização do tipo MRC assumindo que a resposta 

em frequência dos canais Hi,m é conhecida através de algoritmos apropriados de estimação de 

canal. Após a combinação espacial dos M sinais, o sinal resultante é submetido a K operações de 

despreading através da aplicação dos códigos de todos os TM, sendo então obtidas as primeiras 

estimativas soft (0)ˆ
ib  dos símbolos de dados transmitidos por cada TMi. A estimativa soft (0)ˆ

, pib  

referente ao símbolo de informação p transmitido pelo TMi pode ser expressa por: 
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Esta expressão pode ser decomposta nos três termos clássicos 
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onde o primeiro termo representa o sinal de interesse, i.e. o sinal relativo ao TM que se pretende 

detectar, o segundo termo quantifica a MAI existente no sinal desse TM devido à perda de 

ortogonalidade entre os diversos TM activos no sistema, e o último termo indica o ruído AWGN 

existente no sinal após a operação de despreading. 

A operação de decisão realizada sobre estas estimativas soft trata-se, na versão PIC HD 

representada, duma operação de desmodulação QPSK, que dá origem a estimativas hard dos bits 

de informação que são então novamente modulados em QPSK dando início à regeneração dos 

sinais recebidos em cada uma das M antenas. É de notar que a operação de modulação não é 

realizada na versão SD do detector pois os sinais não chegam a ser desmodulados uma vez que 

não é praticada qualquer operação de decisão. Na etapa de regeneração não são empregues 

estimativas de amplitude dos K sinais uma vez que se assume que todos esses sinais têm 

potências idênticas na recepção, ou seja, que existe um controlo de potência perfeito no sistema 

em questão. Para regenerar os M sinais, após a modulação QPSK das estimativas hard (0)ˆ
id  

realiza-se o espalhamento dos símbolos obtidos, utilizando o código específico de cada TM 

respectivamente em cada um dos K ramos de processamento do algoritmo. Para finalizar a 
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reconstituição dos sinais recebidos aplicam-se os coeficientes dos canais Hi,m sobre os chips 

produzidos pela operação de espalhamento, obtendo-se assim estimativas mi,ŝ  dos sinais 

regenerados. A partir dessas estimativas é então possível subtrair a MAI existente em cada sinal 

relativo a um TM em particular, recebido numa determinada antena, dando origem aos sinais mi,r̂  

livres de MAI em circunstâncias ideais, afectados apenas por ruído Gaussiano. O estágio IC 

acabado de descrever pode ser replicado novamente tomando as estimativas mi,r̂  como sinais de 

entrada, fornecendo à saída novas estimativas (1)ˆ ,mir  mais fiáveis. Todo este processo de 

cancelamento de interferência poderá ser novamente repetido desde que se considere que o 

desempenho alcançado pelo detector compensa o aumento de complexidade. Após o estágio IC 

realiza-se uma detecção SUD multisensor “convencional” para cada TM pretendido. Esta detecção 

é conseguida através da combinação espacial dos resultados da equalização MRC das 

estimativas mi,r̂ , seguida de despreading e subsequente desmodulação QPSK, alcançando-se no 

final estimativas (1)ˆ
id  melhores que as primeiras estimativas (0)ˆ

id  conseguidas dentro do 

estágio IC, referentes aos bits transmitidos pelos TMi detectados. 

No esquema apresentado, a dimensão de cada variável encontra-se indicada ao longo do 

percurso dos sinais, em que por exemplo hi,p,m e mi,ŝ  são vectores de comprimento L, sendo 

(0)ˆ
ib  e (0)ˆ

id  escalares. No entanto, é de notar que um grupo de sinais de entrada rm dá origem 

a 2P bits de dados (1)ˆ
id  estimados sequencialmente, para a modulação QPSK. 

A equalização empregue no detector apresentado é baseada em MRC uma vez que foi esta a que 

proporcionou melhores resultados para o detector proposto, principalmente por se considerar 

apenas o sentido ascendente das comunicações existentes no sistema MC-CDMA em questão. 

4.2.2 Detector SIC Multisensor 

O segundo detector IC multisensor proposto, baseado no algoritmo SIC, encontra-se representado 

na Figura 4-3. Neste esquema, os sinais recebidos pelas M antenas são tratados de forma 

idêntica ao que acontece inicialmente no detector PIC multisensor. A divergência entre as duas 

implementações surge no entanto logo a partir da equalização MRC dos diversos sinais recebidos, 

em que tal equalização se refere exclusivamente ao TM1, no detector SIC. À semelhança do 

primeiro detector apresentado, foi considerado que o presente detector seria integrado num 

sistema com controlo de potência perfeito, sendo portanto desnecessário preestabelecer uma 

ordenação dos TM a detectar, de acordo com a potência dos respectivos sinais como geralmente 

acontece nos detectores baseados em SIC. Após a combinação espacial dos sinais resultantes da 

equalização, o sinal obtido é submetido à operação de despreading através da aplicação do 



Algoritmos de Detecção Multiutilizador para Sistemas Celulares Baseados em MC-CDMA 

Capítulo 4. Detectores IC Multisensor 

70 

Estágio IC

FFT

-

PG

FFT

-

PG

MA

1r

Mr

CN

Despreading

)0(ˆ
1b )0(ˆ

1d

1
*

Mp,1,h

Decisão
L

Atraso

Atraso

*

p,11,h

1A

CN

Despreading

)0(ˆ
Kb )0(ˆ

Kd

1

*

p,1K,h

*

Mp,K,h

Decisão
L

Regeneração do sinal do TM1 nas M Antenas

M1,r̂

1,1r̂

1,1ĥ
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Figura 4-3    Detector SIC HD multisensor para sistema MC-CDMA 

código específico ao TM1, dando origem à estimativa soft (0)ˆ
ib . Essa estimativa é então 

submetida ao processo de decisão, que consiste também aqui na desmodulação QPSK, 

resultando na estimativa final (0)ˆ
id  referente aos bits transmitidos pelo TM1. 

Para que se possa beneficiar do facto de se conhecer a contribuição do TM1 detectado, na MAI 

total no sistema, é necessário proceder à regeneração do sinal proveniente desse TM, partindo da 

estimativa final auferida. Assim, à semelhança das operações realizadas no detector PIC, 

procede-se então à modulação QPSK da estimativa final do TM1, seguindo-se o espalhamento dos 

símbolos QPSK com o código específico ao TM1, sendo depois aplicados os coeficientes 

descritivos dos canais H1,m, sobre os chips produzidos. As estimativas m,1̂r  dos sinais regenerados 

são finalmente usadas para suprimir as contribuições do TM1, nos sinais recebidos pelas diversas 

antenas, conseguindo-se assim uma diminuição da MAI existente nos sinais que serão 

posteriormente empregues para detectar os restantes TM. 
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A detecção dos restantes TM realiza-se de forma semelhante à detecção do primeiro terminal, 

sendo a contribuição de cada um na MAI total no sistema, cancelada sequencialmente à medida 

que é detectado cada TM activo no sistema, proporcionando assim o máximo proveito ao último 

TM detectado, relativamente ao símbolo OFDM em questão. A Figura 4-4 apresenta desempenhos 

meramente indicativos, relativos a cada TM em particular, obtidos através dos dois detectores 

multisensor propostos, integrados na cadeia de simulação empregue neste trabalho. Nesta figura 

é bem visível uma progressão do desempenho obtido para cada terminal à medida que estes são 

processados pelo detector baseado em SIC. Obviamente que essa tendência no desempenho não 

se verifica no caso onde é empregue o detector PIC, em que os valores de desempenho (BER) 

dos terminais se encontram distribuídos em torno do valor médio de BER uma vez que a detecção 

de todos os TM se realiza em simultâneo, usufruindo cada um deles, e de forma semelhante, do 

cancelamento da interferência causada pelos restantes terminais activos no sistema. 

A estimativa soft (0)ˆ
, pib  referente ao símbolo de informação p transmitido pelo TMi pode ser 

escrita da forma 
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assumindo que as operações de estimação relativas aos terminais precedentes resultaram em 

estimativas correctas dos símbolos transmitidos pelos mesmos, conduzindo portanto à remoção 

persistente das contribuições desses mesmos TM nos sinais recebidos tornando-os assim 

progressivamente depurados em termos de MAI à medida que o algoritmo é executado. 

 

Figura 4-4    Desempenhos demonstrativos obtidos com os detectores propostos, para cada TM 
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Como já referido anteriormente, para além dos detectores MUD IC multisensor propostos foram 

também considerados neste trabalho três detectores SUD multisensor. Estes consistem 

basicamente na combinação espacial dos resultados da equalização baseada em MRC, EGC ou 

ZFC dos sinais recebidos da FFT, seguida de despreading e subsequente desmodulação QPSK, 

alcançando-se no final estimativas id̂  dos bits transmitidos pelos TMi detectados, à semelhança 

do que é feito na etapa final dos detectores IC multisensor aqui apresentados. 

4.3 Análise da complexidade dos detectores IC multisensor 

Na avaliação de qualquer elemento dum sistema de comunicação, para além de ser importante 

averiguar o desempenho que proporciona, é também essencial conhecer a complexidade inerente 

ao mesmo. Concretamente neste trabalho, será então possível ponderar as grandezas 

desempenho e complexidade, permitindo avaliar se um esquema de detecção proporciona um 

desempenho que justifique a complexidade a ele associada. 

Nesta secção é feita uma análise comparativa, de forma sucinta, entre os diversos detectores 

multisensor implementados para este trabalho. As principais operações empregues nos esquemas 

desenvolvidos são as seguintes: 

- FFT e PG: Desmodulação OFDM e remoção do período de guarda. Estas operações são 

realizadas sobre cada sinal captado pelas M antenas de recepção. Todos os detectores 

implementados recorrem as estas operações de forma idêntica. A complexidade da primeira 

operação depende da dimensão da FFT, que neste caso concreto corresponde ao número de 

subportadoras (Nc) empregues no sistema MC-CDMA; 

- Equalização e Combinação Espacial: Multiplicação de cada chip, relativo ao sinal de cada TM, 

pelo respectivo coeficiente de equalização. Nos detectores propostos é empregue o complexo 

conjugado da resposta em frequência do canal de propagação (MRC). A combinação espacial é 

feita através da soma ponderada das M contribuições. No detector SIC, bem como nos SUD, 

estas operações são realizadas uma vez para o sinal de cada TM activo no sistema (K). Para os 

detectores baseados em PIC, estas operações são realizadas duas vezes no caso do detector 

possuir um único estágio IC (2K). A complexidade destas operações depende ainda da técnica 

de equalização, do comprimento dos códigos de espalhamento (L) e do número de antenas (M); 

- Despreading: Em determinados sistemas esta operação pode estar associada à operação de 

descrambling, que à semelhança da primeira aplica um código ao sinal em questão, sendo esse 

código específico a cada EB do sistema. No detector SIC, bem como nos SUD, esta operação é 

realizada uma vez para o sinal de cada TM activo (K). Para os detectores baseados em PIC, 

esta operação é realizada duas vezes no caso do detector possuir um único estágio IC (2K). A 
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complexidade desta operação também aumenta linearmente com o comprimento dos códigos de 

espalhamento (L); 

- Decisão: Nos detectores em questão, esta operação é baseada em desmodulação QPSK. No 

detector SIC, bem como nos SUD, esta operação é realizada uma vez para o sinal de cada TM 

activo no sistema (K). Para os detectores baseados em PIC HD, esta operação é realizada duas 

vezes no caso do detector possuir um único estágio IC (2K). Esta operação não é realizada nos 

estágios IC baseados em SD. A complexidade desta operação depende ainda do número de bits 

por símbolo (Nb), que nos detectores implementados corresponde a dois bits; 

- Modulação: Nos detectores em questão, esta operação consiste na modulação QPSK, e é a 

primeira operação a ser realizada para a regeneração dos sinais recebidos. Nos detectores SUD 

esta operação não é realizada. No detector SIC, esta operação é realizada uma vez para o sinal 

de cada TM no sistema, à excepção do último TM a ser processado (K-1). No detector PIC, em 

cada estágio IC, esta operação é realizada uma vez para o sinal de cada TM no sistema (K). 

Esta operação não é realizada em estágios IC baseados em SD. A complexidade desta 

operação depende ainda do número de bits por símbolo (Nb), que é neste caso dois bits; 

- Espalhamento: À semelhança da operação de despreading, pode estar associada à operação 

de scrambling. É a segunda operação a ser realizada para a regeneração dos sinais recebidos, 

não sendo portanto empregue nos detectores baseados em SUD. No detector SIC, esta 

operação é realizada uma vez para o sinal de cada TM no sistema, à excepção do último TM a 

ser processado (K-1). No detector PIC, em cada estágio IC, esta operação é realizada uma vez 

para o sinal de cada TM no sistema (K). A complexidade desta operação também aumenta 

linearmente com o comprimento dos códigos de espalhamento (L); 

- Canal H: A terceira, e última, operação a ser realizada para a regeneração dos sinais recebidos 

consiste em multiplicar cada chip, relativo ao sinal de cada TM, pelo respectivo coeficiente da 

resposta em frequência do canal de propagação. Esta operação não é realizada em detectores 

baseados em SUD. No detector SIC, esta operação é realizada uma vez para o sinal de cada TM 

no sistema, à excepção do último TM a ser processado (K-1). No detector PIC, em cada estágio 

IC, esta operação é realizada uma vez para o sinal de cada TM no sistema (K). A complexidade 

desta operação depende ainda do comprimento dos códigos de espalhamento (L) e do número 

de antenas de recepção (M); 

- Remoção de Interferência: Esta operação não é, obviamente, realizada nos detectores 

baseados em SUD. No detector SIC, esta operação é realizada uma vez para o sinal de cada TM 

no sistema, à excepção do último TM a ser processado (K-1), e consiste na subtracção de cada 

chip relativo ao sinal regenerado de cada TM, sobre o respectivo chip relativo ao sinal recebido, 

após desmodulação OFDM, em cada antena, sendo portanto necessárias ML(K-1) subtracções 
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por K símbolos detectados. No detector PIC, em cada estágio IC, esta operação é realizada uma 

vez para o sinal de cada TM no sistema (K), por cada sinal recebido nas M antenas. Esta 

operação consiste em três etapas, sendo a primeira o somatório, chip a chip, dos sinais 

regenerados relativos a todos os TM, seguindo-se a subtracção desse resultado ao sinal 

recebido, após desmodulação OFDM, na antena em questão. A operação de remoção é 

concluída pela soma do resultado da anterior subtracção, a cada sinal regenerado relativo a 

cada TM no sistema, sendo portanto necessárias ML(2K-1) adições e ML subtracções por K 

símbolos detectados. A complexidade desta operação depende portanto do número de terminais 

móveis activos no sistema (K), do número de antenas de recepção (M) e do comprimento dos 

códigos de espalhamento (L); 

- Atraso: Esta operação é aqui contabilizada não pela sua contribuição para a complexidade do 

detector mas antes pela sua influência na latência do mesmo. Os detectores baseados em SUD 

não empregam esta operação uma vez que todo o processamento é feito de forma estritamente 

sequencial. No detector SIC, esta operação é realizada uma vez para o sinal de cada TM no 

sistema, à excepção do primeiro TM a ser processado (K-1), para o sinal relativo a cada uma 

das M antenas de recepção. Desta forma a detecção do primeiro TM a ser processado pelo 

algoritmo é realizada no intervalo de tempo necessário para o processamento das operações 

FFT, Remoção do PG, Equalização, Combinação Espacial, Despreading e Decisão. 

Considerando que tFG é o tempo necessário para realizar as duas primeiras operações, que tED é 

o tempo necessário para realizar as restantes quatro operações, e que tMC é o tempo necessário 

para realizar as operações de regeneração do sinal recebido (Modulação, Espalhamento e Canal 

H), sendo todas as operações referentes a um único TM, é possível afirmar que a detecção do 

primeiro TM é conseguida no intervalo de tempo tFG + tED. Uma vez que a detecção dos 

restantes TM depende dos TM anteriormente detectados, é possível escrever o tempo 

necessário para a detecção do TMi na forma 

( ) ( ) Kittititt ICSMCEDFGTM i
   ,      ...,,11. =+−++= ,   (4.7) 

em que tICS é o tempo necessário para realizar a operação de remoção da interferência relativa a 

um TM, usando o algoritmo SIC. No detector baseado em PIC, uma vez que se considera que o 

processamento do sinal de cada TM é realizado simultaneamente para todos os terminais, a 

detecção de qualquer terminal móvel não sofre atraso algum devido à detecção de outros TM. As 

operações de atraso empregues neste algoritmo apenas dizem respeito à cadência do fluxo dos 

sinais, e.g. não é realizada nova operação “FFT - PG” antes do resultado da última destas 

operações ter sido utilizado na segunda etapa da operação de remoção de interferência. 

Duma forma geral, a complexidade de todos os detectores implementados aumenta linearmente 

com o número de subportadoras, com o número de antenas, com o comprimento dos códigos de 
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espalhamento, e com o número de terminais móveis activos no sistema. O que distingue os 

detectores em questão em termos de complexidade é a rapidez com que esta aumenta de acordo 

com os referidos parâmetros do sistema. 

Na Tabela 4-1 é possível comparar a complexidade dos diversos detectores realizados para este 

trabalho. Nesta tabela tEC representa o tempo necessário para realizar as operações de 

Espalhamento e Canal H, tEDs para Equalização, Combinação Espacial e Despreading, e tICP é o 

tempo necessário para realizar a operação de remoção da interferência relativa a um TM, usando 

o algoritmo PIC. O valor do atraso temporal apresentado nesta tabela é relativo ao TMK. 

O atraso, ou tempo necessário, para detectar o último TM utilizando qualquer dos dois detectores 

baseados em SIC é comparável, diferindo apenas em (K-1) operações de modulação QPSK. Uma 

Tabela 4-1    Comparação da complexidade dos detectores implementados 

Operação MRC SIC SD SIC HD PIC SD 

FFT e PG M.Nc M.Nc M.Nc M.Nc 

Equaliz. e Comb. Esp. M.K.L M.K.L M.K.L 2.M.K.L 

Despreading K.L K.L K.L 2.K.L 

Decisão K.Nb K.Nb K.Nb K.Nb 

Modulação n.a. n.a. (K-1)Nb n.a. 

Espalhamento n.a. (K-1)L (K-1)L K.L 

Canal H n.a. M(K-1)L M(K-1)L M.K.L 

Remoção de Interf. n.a. M(K-1)L M(K-1)L 2.M.K.L 

Total M.Nc+ 
K(L(M+1)+Nb) 

M.Nc+ 
K(L(M+1)+Nb)+ 
L(K-1)(2.M+1) 

M.Nc+K(L(M+1) 
+Nb)+(K-1)(Nb 

+L(2.M+1)) 

M.Nc+ 
K(L(5.M+3)+Nb) 

Atraso (TMK) tFG+tED 
tFG+K.tED+ 

(K-1)(tEC+tICS) 
tFG+K.tED+ 

(K-1)(tMC+tICS) 
tFG+tEDs 

+tEC+tICP+tED 

 

Operação PIC HD PIC x2 HD x2 SD-HD x3 SD-SD-HD 

FFT e PG M.Nc M.Nc M.Nc M.Nc 

Equaliz. e Comb. Esp. 2.M.K.L 3.M.K.L 3.M.K.L 4.M.K.L 

Despreading 2.K.L 3.K.L 3.K.L 4.K.L 

Decisão 2.K.Nb 3.K.Nb 2.K.Nb 2.K.Nb 

Modulação K.Nb 2.K.Nb K.Nb K.Nb 

Espalhamento K.L 2.K.L 2.K.L 3.K.L 

Canal H M.K.L 2.M.K.L 2.M.K.L 3.M.K.L 

Remoção de Interf. 2.M.K.L 4.M.K.L 4.M.K.L 6.M.K.L 

Total M.Nc+K(L(5.M 
+3)+3.Nb) 

M.Nc+K(L(9.M 
+5)+5.Nb) 

M.Nc+K(L(9.M 
+5)+3.Nb) 

M.Nc+K(L(13.M 
+7)+3.Nb) 

Atraso (TMK) tFG+2.tED 

+tMC+tICP 
tFG+3.tED 

+2(tMC+tICP) 
tFG+tEDs+tEC+ 

tMC+2(tICP+tED) 
tFG+2(tEDs+tEC)+ 

tMC+3.tICP+2.tED 
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vez que se assume processamento paralelo, ou simultâneo, dos TM nos detectores baseados em 

PIC, e que o detector baseado em MRC não necessita detectar os restantes TM para conseguir 

detectar um qualquer TM específico, é notória a desvantagem que a estrutura inerente ao detector 

SIC apresenta relativamente aos outros detectores expostos, em termos da latência existente na 

detecção do conjunto de todos os TM activos no sistema. Considerando que os detectores PIC 

realizam a detecção de cada TM em paralelo, os detectores SIC deverão ter um ritmo de 

processamento ≈ K vezes superior ao ritmo existente em cada ramo de processamento do PIC de 

forma a que sejam comparáveis a este detector em termos de latência na detecção do conjunto de 

todos os terminais móveis activos no sistema. 

Nos detectores PIC, o atraso imposto pelo processamento dos TM é directamente proporcional à 

complexidade dos detectores, aumentando obviamente com o número de estágios IC existentes 

no detector. É de notar que na implementação deste tipo de detectores é necessário ter em conta 

o processamento em paralelo dos TM, que poderá exigir implementações mais complexas apesar 

do ritmo de processamento em cada ramo ser ≈ K vezes inferior ao necessário nos detectores SIC 

para que apresentem latências de processamento comparáveis. 

Considerando os valores dos parâmetros empregues nas simulações do sistema em questão, 

cujos resultados de desempenho se encontram apresentados no capítulo seguinte, a Tabela 4-2 

apresenta a quantificação da complexidade dos detectores implementados para este sistema, com 

base nas expressões da Tabela 4-1. Os valores de complexidade apresentados encontram-se 

normalizados relativamente à complexidade do detector SUD baseado em MRC (primeiro valor) e 

Tabela 4-2    Complexidade relativa dos detectores implementados 

Parâmetros 
(Nc=512, L=32, 

Nb=2) 
MRC 

SIC 
SD 

SIC 
HD 

PIC 
SD 

PIC 
HD 

PIC 
x2 HD 

PIC x2 
SD-HD 

x3 SD-
SD-HD 

K=1 
1.00 
0.75 
1.00 

1.00 
0.75 
1.00 

1.00 
0.75 
1.00 

1.33 
0.99 
1.00 

1.34 
1.00 
1.00 

1.68 
1.25 
1.00 

1.67 
1.25 
1.00 

2.00 
1.50 
1.00 

K=16 
1.00 
0.33 
2.71 

1.92 
0.64 
5.20 

1.94 
0.65 
5.26 

2.96 
0.99 
6.03 

3.00 
1.00 
6.08 

5.00 
1.67 
8.08 

4.96 
1.65 
8.05 

6.92 
2.31 
9.37 

M=1 

K=32 
1.00 
0.30 
4.54 

2.13 
0.63 
9.69 

2.16 
0.64 
9.80 

3.34 
0.99 

11.39 

3.39 
1.00 

11.49 

5.78 
1.71 

15.64 

5.73 
1.69 

15.57 

8.07 
2.38 

18.29 

K=1 
1.00 
0.79 
3.82 

1.00 
0.79 
3.82 

1.00 
0.79 
3.82 

1.26 
1.00 
3.62 

1.26 
1.00 
3.60 

1.52 
1.21 
3.47 

1.52 
1.21 
3.48 

1.78 
1.41 
3.40 

K=16 
1.00 
0.33 
2.96 

1.93 
0.64 
2.98 

1.94 
0.65 
2.96 

2.99 
1.00 
2.99 

3.00 
1.00 
2.96 

5.00 
1.67 
2.96 

4.99 
1.66 
2.98 

6.97 
2.32 
2.98 

M=4 

K=32 
1.00 
0.28 
2.76 

2.23 
0.63 
2.89 

2.24 
0.63 
2.87 

3.55 
1.00 
2.93 

3.57 
1.00 
2.90 

6.13 
1.72 
2.92 

6.12 
1.71 
2.94 

8.66 
2.43 
2.96 
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também em relação ao detector PIC HD (segundo valor, em negrito), respectivamente. O terceiro 

valor, em itálico, para M=1, encontra-se normalizado relativamente à complexidade do detector 

quando existe apenas um único TM a detectar. Para M=4, a normalização é feita relativamente à 

complexidade do detector com uma única antena de recepção (M=1). 

Antes de mais, é de notar que os valores apresentados nesta tabela são meramente indicativos 

uma vez que não têm em consideração a complexidade de cada operação em particular, mas 

apenas a dependência que cada operação tem relativamente aos parâmetros do sistema, ou seja 

o facto das operações “Equalização e Combinação Espacial” e “Canal H” dependerem ambas de 

M.K.L em termos de complexidade não significa necessariamente que as mesmas tenham de 

facto uma complexidade aritmeticamente idêntica. 

Observando o terceiro indicador, em itálico, para detectores com uma única antena de recepção, é 

notório o impacto causado pelo número de TM, ou utilizadores, activos no sistema, para qualquer 

que seja o detector avaliado. Essa influência aumenta linearmente com K, como aliás mostram as 

expressões finais na Tabela 4-1. Da mesma forma, essas expressões indicam igualmente o que 

os valores da Tabela 4-2 confirmam, que a importância deste parâmetro do sistema cresce com a 

complexidade inerente ao detector propriamente dito, i.e. o impacto causado por um maior número 

de terminais é mais significativo quanto maior for a complexidade intrínseca do detector. 

Ao analisar o indicador em itálico que permite comparar os mesmos detectores com uma e quatro 

antenas de recepção, verifica-se para todos os detectores o forte impacto provocado por esse 

parâmetro do sistema, já previsto na primeira tabela. Neste caso concreto, a quadruplicação do 

número de antenas é responsável por um aumento da complexidade dos detectores de 2.76 a 

3.82 vezes, consoante o detector e o número de terminais no sistema, sendo esse aumento 

praticamente idêntico (≈ 3) para todos os detectores quando o sistema se encontra a meia carga 

(K=16). Verifica-se ainda que quanto maior é a complexidade intrínseca do detector, menor é a 

dependência do impacto provocado pelo número de antenas, relativamente ao número de TM. 

Quanto à complexidade relativa entre detectores, é possível verificar que o número de antenas de 

recepção apresenta uma influência pouco significativa uma vez que os valores de complexidade 

relativa são bastante próximos para uma e quatro antenas de recepção, sendo mesmo 

praticamente iguais, uma vez mais, quando o sistema se encontra a meia carga. Por outro lado, a 

influência do número de terminais a detectar, na complexidade relativa entre detectores é bem 

evidente quando se compara o sistema com um único TM, com o sistema a meia carga. Essa 

influência torna-se no entanto pouco significativa quando se compara o sistema a meia carga com 

o sistema em carga máxima. A referida dependência associada ao número de terminais a detectar 

é mais expressiva quanto maior a complexidade intrínseca do detector. 

A maior discrepância em termos de complexidade entre os detectores analisados refere-se 

obviamente aos detectores SUD MRC e PIC com três estágios IC, possuindo este último uma 
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complexidade 8.66 vezes superior à do primeiro, considerando que o receptor possui quatro 

antenas e que o sistema se encontra em carga máxima. Comparando o detector de maior 

complexidade com o detector PIC HD, verifica-se que diferem no máximo de um factor de 2.43. 

Os detectores baseados em SIC apresentam uma complexidade mínima de 0.63 relativamente ao 

PIC HD, possuindo no entanto uma complexidade cerca de 2 vezes superior à do detector mais 

básico. Em todos os detectores IC expostos verifica-se que é mínima a diferença de complexidade 

entre detectores semelhantes que diferem apenas no tipo de decisão empregue, SD ou HD. 

Tomando como referência o detector baseado em PIC HD, que possui uma complexidade máxima 

de 3.57 relativamente ao detector SUD MRC, é bastante perceptível o agravamento linear da 

complexidade dos detectores baseados em PIC, com o número de estágios IC empregues nos 

mesmos, isto independentemente do número de terminais e do número de antenas de recepção. 

A avaliação aqui realizada à complexidade dos detectores implementados tem como objectivo 

proporcionar um indicador, ainda que algo grosseiro, que permita estimar os recursos necessários 

ao detector para que o sistema alcance determinado desempenho. O desempenho alcançado 

através da simulação do sistema empregando cada um dos diversos detectores aqui analisados é 

apresentado no capítulo que se segue. 
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5  

Desempenho dos Detectores IC 

Multisensor 

Este capítulo é dedicado à apresentação e análise dos resultados de desempenho do sistema 

considerado utilizando cada um dos detectores propostos. Esses resultados foram obtidos através 

de simulações numéricas realizadas em computadores, sendo para tal empregue uma cadeia de 

simulação que reproduz o sistema de comunicação. Neste capítulo é feita inicialmente uma 

descrição da configuração da cadeia de simulação empregue para avaliar o desempenho do 

sistema. Seguidamente é feita a apresentação dos resultados de desempenho do sistema 

considerando estimativas perfeitas do canal de propagação. Nas secções que se seguem são 

apresentados resultados de desempenho considerando algumas das adversidades habitualmente 

encontradas em sistemas reais, como é o caso da estimação imperfeita do canal, e da 

amplificação não linear de potência. Por último, são apresentados resultados que dizem respeito 

às melhorias em termos de desempenho proporcionadas pela utilização de técnicas de codificação 

de canal no sistema de comunicação em questão. 

5.1 Configuração da cadeia de simulação 

Os detectores apresentados no capítulo anterior foram avaliados em termos de desempenho para 

diversos cenários de funcionamento do sistema considerado. Para tal foram realizadas múltiplas 

execuções da cadeia de simulação utilizada neste trabalho, encontrando-se apresentados na 

Tabela 5-1 os parâmetros mais importantes na configuração da mesma. Alguns dos parâmetros 

presentes nesta tabela têm associados diferentes valores, como é o caso do parâmetro 

Espaçamento entre Antenas uma vez que foram realizadas diferentes simulações para avaliar os 

detectores nos cenários aqui designados de diversidade absoluta (d >> λ) e beamforming (d = λ/2). 

O modelo do canal de propagação empregue na cadeia de simulação consiste numa adaptação 

do modelo de canal MIMO ao nível do sistema, especificado pelo grupo 3GPP/3GPP2 SCM AHG 

(3rd
 Generation Partnership Project Spatial Channel Model Ad-Hoc Group) [61]. Basicamente, o 
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modelo utilizado é uma adaptação para 5 GHz do modelo 3GPP de canal, sendo aqui gerado em 

duas etapas. A primeira etapa é responsável pela geração dos parâmetros associados ao 

desvanecimento lento e é realizada antes de se executar a cadeia de simulação 
propriamente dita. Nesta etapa são produzidos dados referentes à descrição espacial da 

propagação existente no canal para uma determinada realização considerando os referidos 

parâmetros de variação lenta, sendo os resultados empregues posteriormente na segunda etapa 

para dar origem à respectiva resposta do canal em termos de desvanecimento rápido. Os 

parâmetros temporais empregues na segunda etapa provêm do modelo de canal BRAN E do ETSI 

(European Telecommunications Standards Institute), definido no projecto europeu de 

estandardização BRAN HIPERLAN/2 [62]. O cenário 3GPP Urban Macro foi considerado em 

termos de parâmetros espaciais. No Apêndice B desta dissertação é apresentada uma descrição 

mais aprofundada do modelo de canal utilizado neste trabalho. 

Para o espalhamento dos símbolos de dados foram usadas sequências Walsh-Hadamard de 

comprimento 32, sendo os chips resultantes submetidos a uma operação de desordenação 

(scrambling) através da aplicação de um código pseudo-aleatório de forma a combater o efeito 

causado pela falta de sincronismo entre as comunicações dos diversos TM com a EB. Foram 

consideradas 512 subportadoras, tendo portanto as operações de IFFT e FFT essa mesma 

dimensão. Os períodos de guarda têm aproximadamente 15% da duração total (Ts’) dum símbolo 

MC-CDMA, o que é suficiente para garantir a inexistência de IES no sistema considerando o canal 

baseado em BRAN E uma vez que o atraso máximo deste é de 1.76µs. 

Assumiu-se ainda que o canal de propagação se mantém constante durante a transmissão de 

cada símbolo MC-CDMA, e exceptuando a segunda secção deste capítulo, considerou-se também 

Tabela 5-1    Resumo dos parâmetros empregues nas simulações 

Parâmetro Valor 

Frequência da Portadora (fc) 5 GHz 

Largura de Banda (B) 50 MHz 

Factor de Espalhamento (L) 32 

Número de Subportadoras (Nc) 512 

Duração do símbolo OFDM (Ts) 10.24 µs 

Período de Guarda (Tg) 1.8 µs 

Espaçamento entre Antenas (d) λ/2, 100λ 

Número de Antenas (M) 1, 2, 4, 8 

Modulação [Número de bits (Nb)] QPSK [2] 

Velocidade dos Terminais Móveis 60 km/h 

Espacial 3GPP Urban Macro Modelo do 
Canal Temporal ETSI BRAN E 
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que a estimação do canal de propagação é perfeita. Por último, não foi empregue qualquer tipo de 

codificação de canal, perfuração (puncturing) ou intercalação (interleaving) dos bits transmitidos, 

tendo estas operações sido integradas na cadeia de simulação apenas para a obtenção dos 

resultados apresentados na última secção deste capítulo. 

Todos os resultados de desempenho aqui apresentados foram previamente normalizados para 

que possam ser comparados entre si de forma adequada. Assim, no caso de existirem múltiplas 

antenas de recepção na EB, os valores de desempenho apresentados têm já descontado o ganho 

inerente ao próprio agregado de antenas, que é equivalente a 10.Log M em dB, o que permite ter 

uma percepção imediata do ganho de desempenho propriamente dito proporcionado pela técnica 

de detecção em questão. 

Os resultados alcançados através das implementações dos detectores IC multisensor propostos 

são aqui comparados com os resultados obtidos pelos detectores multisensor baseados em 

técnicas SUD (ZFC, EGC e MRC) convencionais. A comparação de resultados é igualmente feita 

entre os dois modos de transmissão UL considerados, sendo o modo síncrono aqui estabelecido 

através da atribuição do valor zero ao atraso associado a cada TM no sistema. No modo 

assíncrono o valor do atraso é definido por uma variável aleatória com distribuição uniforme entre 

zero e a duração dum símbolo OFDM (Ts), sendo esse valor determinado no início de cada 

simulação da cadeia de transmissão, para cada TM activo no sistema. 

A maior parte dos gráficos de desempenho apresentados na secção seguinte representa para 

cada detector considerado a evolução da taxa de erros (BER) em função do valor da relação sinal-

ruído Eb/N0. O valor de BER apresentado é de facto o valor médio dos resultados obtidos para os 

diversos K terminais simulados no sistema. Na relação sinal-ruído, Eb é a energia de bit e N0 é a 

densidade espectral de potência unilateral do ruído aditivo. Esta relação, também designada por 

eficiência de potência, trata-se dum parâmetro fundamental nas simulações da cadeia de 

transmissão. Numa simulação em particular, para se obter o valor pretendido de Eb/N0, o 

simulador gera amostras de ruído AWGN em cada execução da cadeia de modo a que a referida 

condição seja reproduzida. A expressão desta relação, por terminal activo no sistema, pode ser 

escrita da forma 

         
KT

TTLS

N

E

s

gsb 1

22
0

+
=

σ
,      (5.1) 

onde S/σ2 é a relação sinal-ruído medida à saída do canal de propagação, (Ts+Tg)/Ts representa a 

perda de potência provocada pela introdução do período de guarda, e K designa o número de 

utilizadores, ou terminais móveis, activos no sistema. Assim, em cada simulação da cadeia de 

transmissão são geradas amostras de ruído AWGN, com média nula e variância σ2 para que se 

possa simular o desempenho do sistema para um determinado valor de Eb/N0. 
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Uma medida bastante importante para avaliar um sistema de comunicação rádio é a eficiência 

espectral. Este indicador caracteriza a modulação empregue num sistema, em termos da sua 

eficiência de aproveitamento do espectro. Embora esta medida não seja utilizada pela cadeia de 

simulação, não deixa de ser importante para uma apreciação geral do sistema simulado. A partir 

dos valores apresentados na Tabela 5-1 é possível calcular o valor da eficiência espectral para o 

sistema em questão, utilizando a seguinte expressão: 

          K
TTB

N
L

N

gs

b
c

+
=

1
η .      (5.2) 

Assim, a eficiência espectral do sistema considerado nas simulações realizadas é respectivamente 

0.053 bit/s/Hz quando a carga do sistema é mínima (K=1) e 1.7 bit/s/Hz quando é máxima (K=32). 

O valor máximo do ritmo de transmissão será então de 2.66 Mbps por código, correspondendo a 

um débito máximo de 85 Mbps para o sistema em plena carga. 

De acordo com os valores dos parâmetros apresentados, o espalhamento de Doppler toma o valor 

fD = 278 Hz, sendo o tempo de coerência do canal tcoh = 3.6 ms. Uma vez que Ts’ << tcoh, verifica-se 

que os símbolos MC-CDMA não estão sujeitos à selectividade temporal do canal de propagação. 

Relativamente à selectividade em frequência, a banda de coerência do canal é Bcoh = 637 kHz, o 

que permite um valor máximo de diversidade em frequência Df ≈ 5, sendo esta grandeza dada por 

      
coh

f
B

Lf
D

.∆
= ,      (5.3) 

uma vez que cada símbolo de dados é transmitido em L = 32 subportadoras espaçadas de ∆f ≈ 98 

kHz. Todas estas características do sistema simulado encontram-se sumariadas na Tabela 5-2. 

Tabela 5-2    Resumo das características do sistema simulado 

Característica Valor 

K=1 0.053 bit/s/Hz 
Eficiência Espectral (η) 

K=32 1.7 bit/s/Hz 

K=1 2.66 Mbps 
Ritmo de Transmissão (R) 

K=32 85 Mbps 

Espalhamento de Doppler (fD) 278 Hz 

Tempo de Coerência (tcoh) 3.6 ms 

Banda de Coerência (Bcoh) 637 kHz 

Espaçamento entre subportadoras (∆f) ≈ 98 kHz 

Diversidade em Frequência (Df) ≈ 5 
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5.2 Resultados com estimativas perfeitas 

Seguidamente são apresentados resultados de desempenho dos detectores propostos, bem como 

de outros detectores (SUD), para referência. Os resultados foram obtidos através de simulações 

do sistema de comunicação apresentado assumindo que o receptor integrado na estação base 

responsável pela única célula considerada tem conhecimento perfeito do canal de propagação, i.e. 

possui estimativas perfeitas do mesmo. Para além disso assumiu-se que o sistema considerado 

possui controlo perfeito de potência, ou seja os sinais provenientes dos diversos terminais móveis 

possuem a mesma potência na recepção. 

5.2.1 Técnica de equalização empregue nos detectores propostos 

Como já referido anteriormente, a técnica de equalização empregue nos estágios IC dos 

detectores propostos deverá proporcionar as melhores estimativas dos sinais transmitidos para 

que seja possível cancelar convenientemente a MAI existente no sistema. A Figura 5-1 apresenta 

os resultados de desempenho dos diversos detectores, obtidos em função da carga do sistema. 

 

 

Figura 5-1    Desempenho em função da Carga do sistema, para Eb/N0 = 10 dB 



Algoritmos de Detecção Multiutilizador para Sistemas Celulares Baseados em MC-CDMA 

Capítulo 5. Desempenho dos Detectores IC Multisensor 

84 

Esta figura é composta por quatro gráficos que correspondem às diversas situações consideradas. 

Para tal, foram realizadas simulações do sistema empregando uma e quatro antenas de recepção 

na estação base quando os diversos terminais móveis transmitem de forma síncrona e assíncrona. 

Todos os gráficos da Figura 5-1 mostram que a técnica MRC proporciona os melhores resultados 

das três técnicas SUD consideradas, para qualquer carga do sistema, como aliás é esperado em 

cenários de transmissão no sentido ascendente (UL), conforme referido na secção 3.1.2. Por essa 

razão a técnica MRC foi escolhida para a realização da equalização existente nos estágios IC dos 

detectores SIC e PIC propostos. 

Nos gráficos apresentados na Figura 5-1 encontram-se igualmente representadas curvas de 

desempenho dos detectores propostos que, para além de utilizarem a técnica MRC em todas as 

operações de equalização, empregam a operação de decisão dentro dos seus estágios IC (HD). O 

gráfico (a), resultante da consideração de que o sistema é síncrono e que a estação base possui 

uma única antena de recepção, evidencia uma clara vantagem na utilização do detector PIC HD 

quando existe no sistema um número de terminais móveis moderado, relativamente a qualquer 

outro detector testado, incluindo o SIC HD. Este último apresenta um desempenho semelhante ao 

PIC, para baixa carga do sistema bem como para carga elevada. O benefício introduzido pelo 

detector PIC torna-se menos evidente quando o sistema é assíncrono, como se pode observar no 

gráfico (b), chegando mesmo a perder essa vantagem no desempenho a favor do detector SIC, 

para os valores extremos de carga do sistema. Tal facto, indica uma maior sensibilidade do 

detector PIC à falta de sincronismo entre as transmissões dos diversos TM activos no sistema, 

nomeadamente para cargas do sistema mais elevadas, relativamente ao detector baseado em 

SIC. Por outro lado, aumentando a diversidade do sinal recebido através da utilização dum maior 

número de antenas na estação base, ainda que os sinais recebidos não sejam muito 

descorrelacionados devido à pequena distância entre antenas de recepção (beamforming), 

possibilita ao detector baseado em PIC assegurar claramente o melhor desempenho entre todos 

os detectores implementados, independentemente da existência de sincronismo e para qualquer 

carga do sistema, como mostram os gráficos (c) e (d). Pelos resultados obtidos, o detector PIC 

multisensor é aquele que mais beneficia da introdução da diversidade espacial proporcionada 

pelas múltiplas antenas de recepção. Estes resultados demonstram que a exploração da 

diversidade do sinal recebido mais do que compensa pela MAI causada por grandes cargas do 

sistema e também pela falta de sincronismo entre os terminais móveis activos no sistema. 

É de notar que a falta de suavidade em algumas das curvas apresentadas poderia ser minimizada 

com o aumento do número de bits transmitidos, nas simulações realizadas, conduzindo no entanto 

a simulações mais demoradas. De qualquer forma, as curvas apresentadas permitem uma 

comparação apropriada do desempenho dos detectores, uma vez que na obtenção de cada ponto 

pertencente a cada curva foi empregue exactamente a mesma configuração de simulação para 

testar cada um dos diversos detectores implementados. 
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5.2.2 Detectores SD e HD 

Na secção anterior foram apresentados os resultados de desempenho alcançados pelos 

detectores baseados em PIC e em SIC, ambos empregando Hard Decision. Na Figura 5-2 é 

apresentado o desempenho destes mesmos detectores empregando desta vez Soft Decision, em 

função da carga do sistema, considerado síncrono, onde a estação base possui uma ou quatro 

antenas de recepção. Na Figura 5-3 é apresentado o desempenho dos mesmos detectores em 

função de Eb/N0, considerando o sistema síncrono com carga máxima (K = 32), igualmente para 

uma e quatro antenas de recepção na estação base. Nos gráficos desta última figura encontra-se 

também a curva de desempenho do sistema quando neste existe apenas um TM activo e a 

estação base emprega o detector SUD baseado em MRC. Esta curva, MRC1 TM, é a referência de 

máximo desempenho possível para o sistema em questão. 

Como se pode observar em ambas as figuras, apenas se justificaria a utilização de Soft Decision  

 

Figura 5-2    Desempenho (SD vs. HD) em função da Carga do sistema, para Eb/N0 = 10 dB 

 

Figura 5-3    Desempenho (SD vs. HD) em função de Eb/N0, para K = 32 
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nos detectores IC no caso da estação base possuir múltiplas antenas de recepção conjugadas 

com os detectores multisensor. Nos gráficos (b) das figuras apresentadas foi considerado o 

cenário diversidade absoluta. Os detectores SD implementados, ainda que dispondo do máximo 

de diversidade espacial proporcionada pelo agregado de quatro antenas, não conseguem 

proporcionar desempenhos semelhantes aos respectivos detectores HD, sendo a divergência de 

resultados bastante significativa no caso dos detectores PIC. O detector SIC SD multisensor 

poderá ser preferido para ser integrado num sistema real, em detrimento da sua versão HD, caso 

exista uma prioridade ao nível da complexidade do detector que justifique um menor desempenho 

do sistema, nomeadamente no caso deste possuir um número de utilizadores algo elevado. 

Relativamente ao detector PIC implementado, todos os gráficos apresentados mostram 

claramente a importância da utilização da operação de decisão (HD) dentro do estágio IC, sendo a 

utilidade da HD reforçada no caso do detector ser multisensor, e portanto capaz de explorar a 

diversidade oferecida pelo agregado de antenas. De facto, se for levada em conta a avaliação da 

complexidade dos detectores feita na secção 4.3, será fácil decidir pela implementação em 

sistemas reais da versão HD de ambos os detectores IC aqui analisados uma vez que a 

complexidade da versão SD dos mesmos é muito pouco inferior, a menos que exista alguma 

dificuldade de maior importância na implementação das operações de Decisão e/ou Modulação 

nos detectores em questão. De qualquer forma, no prosseguimento deste trabalho é sempre dada 

maior atenção à versão HD dos detectores IC uma vez que proporcionam melhores desempenhos. 

5.2.3 Detectores PIC multiestágio 

Para este trabalho foram também implementados detectores PIC multiestágio, com dois e três 

estágios de cancelamento de interferência. O desempenho alcançado por estes detectores 

encontra-se exposto na Figura 5-4, onde os gráficos (a) e (b) dizem respeito aos detectores PIC 

multiestágio empregando exclusivamente HD em todos os estágios IC, sendo os gráficos (c) e (d) 

relativos a detectores semelhantes que para além de possuírem estágios baseados em HD 

também empregam SD noutros estágios IC. Esta figura apresenta os resultados de desempenho 

obtido pelo sistema, para os diversos detectores, em função da relação Eb/N0, quando a estação 

base possui uma única antena de recepção, considerando que o sistema se encontra a meia 

carga ou em carga máxima, assumindo que o mesmo é síncrono ou assíncrono. A Figura 5-5 

representa os resultados obtidos quando o mesmo sistema se encontra em carga máxima e a EB 

possui quatro antenas de recepção. 

O facto mais significativo visível na Figura 5-4 é sem dúvida o mau desempenho de todos os 

detectores representados, quando o sistema se encontra em carga máxima (curvas representadas 

a traço contínuo). É igualmente bastante óbvia a penalidade ocasionada pela falta de sincronismo 

entre os TM activos no sistema, que é bastante visível quando o sistema se encontra a meia carga 

(curvas representadas a traço descontínuo), particularmente no caso dos detectores que 
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Figura 5-4    Desempenho (PIC multiestágio) em função de Eb/N0, para K = 16 e 32, M = 1 

empregam alguns estágios IC baseados em SD. Nestas circunstâncias esses detectores têm aliás 

pior desempenho que o detector PIC com um só estágio IC. Quando o sistema é síncrono, o 

detector PIC com três estágios, SD-SD-HD, apresenta resultados próximos da sua versão de 

maior complexidade, que emprega exclusivamente estágios baseados em HD. Nas circunstâncias 

em questão, o detector PICx2 SD-HD não apresenta quaisquer argumentos em termos de 

desempenho uma vez que proporciona resultados semelhantes ao PIC HD. Por outro lado, o 

detector PICx2 HD-HD é capaz de proporcionar um desempenho comparável ao do PICx3 HD-

HD-HD, significativamente superior ao do PIC com um único estágio IC. Tendo em consideração a 

avaliação da complexidade dos detectores feita na secção 4.3, na presente configuração do 

sistema, o detector PICx2 HD-HD apresenta uma complexidade 1.67 vezes superior à do PIC HD, 

conseguindo no entanto um ganho em termos de desempenho na ordem dos 5 dB para o mesmo 

BER alcançado pelo PIC HD quando Eb/N0 = 16 dB. Em suma, se o sistema considerado for 

síncrono, com uma carga moderada, e a EB possuir uma única antena de recepção, não fará 

sentido empregar um detector PIC com mais estágios IC que o PICx2 HD-HD, sendo este de facto 

o detector mais adequado para integração num sistema real, com a condição da complexidade do 
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Figura 5-5    Desempenho (PIC multiestágio) em função de Eb/N0, para K = 32, M = 4 (Beamforming) 

referido detector o permitir, e ser assegurada uma relação Eb/N0 conveniente. 

Como se pode observar pela Figura 5-5, aquilo que foi anteriormente considerado acerca do 

desempenho dos detectores integrados num sistema incapaz de explorar diversidade espacial, 

deixa de ser válido agora que a EB possui quatro antenas de recepção. O que mais se destaca 

nesta figura é o facto dos detectores PIC multiestágio que empregam alguns estágios baseados 

em SD proporcionarem os melhores resultados de desempenho, especificamente quando o 

sistema é síncrono. Para além disso, relativamente a esses dois detectores, é aqui bastante 

evidente o ganho alcançado pela introdução do terceiro estágio IC, chegando o PICx3 SD-SD-HD 

a conseguir um ganho em termos de desempenho acima de 4 dB para o mesmo BER obtido pelo 

PICx2 SD-HD quando Eb/N0 = 16 dB. Estes mesmos detectores acusam, como aliás era esperado, 

uma penalidade significativa em termos de desempenho quando o sistema é assíncrono, 

tornando-se mesmo o desempenho do detector com dois estágios IC, inferior ao do PIC HD. Na 

Tabela 5-3 é apresentada para cada detector a penalidade em termos de desempenho imposta 

pela falta de sincronismo no sistema. Cada valor de penalidade representa a diferença entre o 
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Tabela 5-3    Penalidade associada à falta de sincronismo, K = 32 e M = 4 (Beamforming) 

Detector Penalidade (dB) 

SIC HD 7.2 

PIC HD 5.5 

PICx2 SD-HD 7.8 

PICx3 SD-SD-HD 5.2 

 

valor Eb/N0 = 16 dB e o valor de Eb/N0 necessário no sistema síncrono para se obter o mesmo 

valor de BER alcançado no sistema assíncrono para o referido Eb/N0 = 16 dB. Ainda relativamente 

à Figura 5-5, é visível nos gráficos (a) e (b) uma certa melhoria no desempenho dos detectores 

PIC baseados exclusivamente em estágios HD quando o sistema é assíncrono. De facto, essa 

melhoria é válida apenas para valores de Eb/N0 superiores a cerca de 11 dB, sendo o 

desempenho inferior, ainda que marginalmente, para valores menores. Este comportamento, que 

não se verifica quando a EB possui uma única antena de recepção (Figura 5-4), parece sugerir 

que a vantagem proporcionada pela diversidade espacial, associada aos estágios HD, permite 

beneficiar da falta de sincronismo entre os TM do sistema, desde que o sinal seja suficientemente 

“limpo” de ruído AWGN, i.e. desde que Eb/N0 tenha valores suficientemente elevados. De qualquer 

forma, os resultados em questão são inferiores aos resultados obtidos através dos detectores PIC 

multiestágio com alguns estágios SD, quando o sistema implementa sincronismo entre os TM. 

A Figura 5-6 apresenta os resultados de desempenho dos diversos detectores PIC multiestágio 

testados, sendo o gráfico (a) relativo à EB com uma única antena de recepção quando o sistema 

implementa sincronismo entre os TM e o mesmo se encontra a meia carga, e também à carga 

máxima. O gráfico (b) desta figura refere-se ao sistema síncrono à carga máxima, quando existe 

um agregado de quatro antenas na EB e estas proporcionam diversidade absoluta. 

 

Figura 5-6    Desempenho (PIC multiestágio – estágios SD vs. HD) em função de Eb/N0 
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Esta figura permite fundamentalmente avaliar a influência do tipo de estágio IC, baseado em SD 

ou HD, no desempenho final dos detectores PIC multiestágio. É possível constatar que neste tipo 

de detectores o primeiro estágio IC deverá ser baseado em SD e o último em HD. Este facto está 

relacionado com a maior propensão à propagação de erros de detecção por parte do estágio IC 

inicial uma vez que este será responsável pela estimação dos símbolos transmitidos, a partir de 

sinais bastante afectados de MAI. Ao empregar um estágio SD na referida posição, embora este 

isoladamente proporcione um desempenho inferior ao HD, as estimativas menos correctas 

produzidas pelo estágio SD terão um impacto menos importante na detecção dos estágios 

seguintes, comparativamente às estimativas incorrectas produzidas por um estágio HD. Assim, 

este último proporcionará melhores resultados finais se for empregue numa posição onde os sinais 

a processar se encontrem já razoavelmente livres de MAI. 

À semelhança das duas figuras anteriores, quando não existe exploração da diversidade espacial 

são alcançados melhores resultados quando todos os estágios são baseados em HD, o que já não 

acontece quando a diversidade espacial é explorada através do agregado de quatro antenas de 

recepção, sendo nesse caso mais proveitoso empregar um único estágio do tipo HD após todos os 

restantes. Na Tabela 5-4 é apresentado para cada detector PIC o ganho em termos de 

desempenho, proporcionado pela maior distância entre antenas de recepção, neste caso 

considerando o cenário diversidade absoluta, num sistema síncrono. Cada valor de ganho 

representa a diferença entre o valor Eb/N0 = 16 dB e o valor de Eb/N0 necessário no sistema 

baseado em diversidade absoluta para se obter o mesmo valor de BER alcançado no sistema 

baseado em beamforming para o referido Eb/N0 = 16 dB. Observando os valores de ganho 

proporcionados pela diversidade absoluta relativamente ao beamforming é possível constatar que 

o impacto dessa configuração é mais importante em termos do desempenho final do sistema 

quanto este emprega detectores menos elaborados. Este facto é coerente com o gráfico (b) da 

Figura 5-6, onde é visível a proximidade entre o desempenho do detector PICx3 SD-SD-HD e o 

limite máximo de desempenho (MRC1 TM), indicando que o desempenho deste detector terá então 

uma margem de progressão reduzida, para a dimensão considerada do agregado de antenas, 

ficando por essa razão limitado. 

O benefício proporcionado pelo agregado de antenas de recepção existente na EB pode ser 

observado na Figura 5-7 sendo aí possível comparar os desempenhos proporcionados pelos 

detectores, em função da dimensão do agregado. A comparação de resultados pode também ser 

Tabela 5-4    Ganho associado à diversidade absoluta, K = 32 e M = 4 

Detector Ganho (dB) 

PIC HD 6.7 

PICx2 SD-HD 6.4 

PICx3 SD-SD-HD 5.2 
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Figura 5-7    Desempenho (PIC multiestágio) em função de M, para Eb/N0 = 10 dB e K = 32 

feita relativamente à existência ou não de sincronismo entre os TM do sistema, e ainda 

relativamente ao nível de diversidade espacial existente (beamforming e diversidade absoluta). 

Nesta figura, é bem visível o benefício conseguido através da exploração da diversidade espacial 

logo desde a utilização do agregado com apenas duas antenas de recepção, que é aliás 

responsável pelo ganho de desempenho mais significativo visível nas curvas apresentadas em 

função do número de antenas, sobretudo quando o sistema é síncrono. É muito interessante o 

facto de todos os detectores implementados baseados em PIC proporcionarem desempenhos 

bastante próximos quando o agregado possui oito antenas. Este facto prenuncia desempenhos 

idênticos entre os vários detectores PIC implementados, para um número de antenas não muito 

elevado o que põe em causa a utilidade dos detectores PIC multiestágio implementados, quando o 

agregado de antenas possui já uma dimensão razoável. Nesse caso só será possível beneficiar de 

toda a diversidade espacial proporcionada pelo agregado de antenas, através da utilização de 

detectores PIC mais elaborados, e.g. com maior número de estágios IC. 

Um outro facto interessante é que à medida que o número de antenas aumenta os desempenhos 

proporcionados pelos detectores PIC integrados no sistema assíncrono aproximam-se daqueles 
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alcançados pelo sistema síncrono, nomeadamente através dos detectores com maior número de 

estágios IC integrados no sistema usufruindo de beamforming. Isto indicia que poderá ser possível 

prescindir do sincronismo entre os TM do sistema caso a diversidade espacial aproveitada seja 

suficientemente elevada para compensar tal ausência. Os restantes resultados apresentados 

neste capítulo referem-se apenas a sistemas síncronos, que necessitam empregar recursos para a 

sincronização dos TM do sistema, sendo considerados agregados de antenas de recepção com 

pequena dimensão instalados na EB. 

Em todos os gráficos da Figura 5-7 é possível observar que o detector baseado em SIC não é 

capaz de retirar tanto proveito da diversidade espacial disponibilizada pelo número crescente de 

antenas como os detectores PIC. Ou seja, o facto da dimensão do agregado de antenas aumentar 

tem um impacto no desempenho proporcionado pelo SIC significativamente inferior ao impacto 

que tem nos detectores PIC, sendo a diferença dos desempenhos destes dois algoritmos cada vez 

maior à medida que a dimensão do agregado de antenas aumenta. Tendo em conta a análise de 

complexidade apresentada na Tabela 4-2, que mostra que a complexidade relativa entre SIC HD e 

PIC HD se mantém praticamente inalterada com o número de antenas de recepção, a vantagem 

na utilização do algoritmo PIC, em detrimento do SIC, aumenta com a dimensão do agregado. É 

também possível observar nesta figura, ainda relativamente à questão da capacidade de 

exploração da diversidade espacial, que os detectores PIC conseguem igualmente tirar maior 

proveito da maior distância entre as antenas do agregado comparativamente ao detector SIC. 

Assim, os resultados obtidos por um sistema síncrono empregando respectivamente os detectores 

SIC HD e PIC HD, possuindo a EB um agregado com oito antenas configurado para beamforming, 

serão próximos daqueles obtidos quando são empregues 5 e 4 antenas, respectivamente, 

considerando que o agregado proporciona diversidade absoluta. 

Uma vez que a influência da diversidade absoluta representa em termos qualitativos apenas uma 

extensão da diversidade espacial já proporcionada pelo agregado de antenas com determinada 

dimensão, os restantes resultados apresentados neste capítulo referem-se a sistemas que 

empregam apenas agregados de antenas de recepção configurados para beamforming, exigindo 

portanto menor espaço na estrutura física da EB. 

5.3 Estimativas imperfeitas 

Nesta secção são apresentados resultados de desempenho dum sistema empregando 

respectivamente cada um dos detectores implementados para este trabalho, considerando que 

existem erros na estimação do canal de propagação. Para isso é utilizada uma variável aleatória 

Gaussiana complexa, cuja amplitude e fase são uniformemente distribuídas, com média nula e 

variância σ2. Esta variável aleatória, responsável pela modelação do erro de estimação, é 

adicionada às estimativas perfeitas hn do canal de propagação ( Σ | hn |2 = Nc), dando origem a 
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estimativas imperfeitas que são então empregues pelo detector implementado na EB: 

   ),0(~
~ 2σε Nεhh nnn       ,   += .     (5.4) 

A Figura 5-8 mostra os resultados de desempenho obtidos em função de Eb/N0, considerando três 

valores distintos de variância do erro de estimação, tendo como referência os resultados 

 

 

 

Figura 5-8    Impacto da estimação imperfeita do canal, em função de Eb/N0, para K = 32 e M = 1 e 4 
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alcançados através das estimativas perfeitas do canal de propagação (curvas representadas a 

traço negro). Cada gráfico desta figura diz respeito a um detector em particular integrado num 

sistema síncrono em carga máxima, cuja EB possui uma antena de recepção (curvas 

representadas a traço contínuo) ou quatro antenas em beamforming (curvas representadas a traço 

descontínuo). Observando os resultados constata-se que a estimação imperfeita do canal terá 

influências bastante semelhantes sobre o desempenho de cada detector empregue, como aliás 

também se pode ver na Tabela 5-5. Os valores desta tabela indicam a penalidade introduzida pela 

estimação imperfeita do canal no desempenho do sistema empregando cada detector, 

relativamente ao desempenho alcançado pelo mesmo dispondo de estimativas perfeitas. Cada 

valor de penalidade representa a diferença entre o valor Eb/N0 = 16 dB e o valor de Eb/N0 

necessário no sistema com estimativas perfeitas para se obter o mesmo valor de BER alcançado 

no sistema com estimativas imperfeitas para o referido Eb/N0 = 16 dB, considerando os valores de 

variância σ2 apresentados, quando a EB possui um agregado de quatro antenas em beamforming. 

Para qualquer um dos detectores aqui apresentados, basta portanto que as estimativas do canal 

sejam apenas ligeiramente afectadas de erro para que esse facto tenha um impacto imediato no 

desempenho do sistema. No entanto, essa contrariedade não afecta de forma linear o 

desempenho do sistema à medida que a variância do erro aumenta, tal como se pode observar na 

Figura 5-9. Aí é possível verificar que os detectores mais elaborados são os mais susceptíveis à 

estimação imperfeita do canal de propagação, uma vez que são aqueles que mais desempenho 

têm a perder já que o mesmo acabará por se aproximar dos desempenhos de todos os outros 

detectores no caso das estimativas do canal se encontrem bastante deterioradas. 

A partir das duas últimas figuras é possível constatar que o sistema com quatro antenas na EB, 

quando integra o detector mais elaborado aqui apresentado, padecendo no entanto de péssima 

estimação de canal (σ2
 = 0.25), apresenta um desempenho praticamente idêntico àquele obtido 

através do detector mais básico aqui considerado, quando o receptor onde está integrado lhe 

consegue proporcionar estimativas perfeitas do canal de propagação. Aplicando estes termos de 

comparação num contexto mais prático, verifica-se igualmente nas duas últimas figuras que o 

desempenho proporcionado pelo PIC HD quando as estimativas do canal são boas (σ2
 = 0.05) é 

Tabela 5-5    Penalidade associada às estimativas imperfeitas, K = 32 e M = 4 (Beamforming) 

Penalidade (dB)  
Detector 

σ2
 = 0.05 0.15 0.30 

MRC 4.4 8.0 10.0 

SIC HD 4.1 8.0 10.6 

PIC HD 4.6 8.3 11.3 

PICx2 SD-HD 4.7 8.6 11.5 

PICx3 SD-SD-HD 4.2 8.0 11.2 
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Figura 5-9    Impacto da estimação imperfeita, em função de σ2, para Eb/N0 = 10 dB, K = 32 e M = 1 e 4 

comparável ao desempenho conseguido através do PICx3 SD-SD-HD quando as estimativas são 

apenas razoáveis (σ2
 ≈ 0.10). Torna-se portanto evidente que em termos dos recursos necessários 

à implementação eficiente dum receptor, considerando detector e estimador de canal, poderá ser 

interessante investir mais recursos no estimador de canal, mantendo a complexidade do detector 

em níveis mais razoáveis. 

Paralelamente a este trabalho, o detector PIC HD multisensor aqui apresentado foi integrado num 

sistema mais complexo que aquele aqui considerado, onde o receptor da EB incluía um estimador 

de canal. Esse sistema, igualmente modelado em software, para além de possuir características 

diferentes do sistema aqui considerado, como é o caso do número de subportadoras ou do 

comprimento dos códigos de espalhamento, possuía também novas características, 

nomeadamente uma trama de transmissão com uma estrutura bastante elaborada onde se 

incluíam símbolos piloto, posteriormente empregues pelo estimador na obtenção das estimativas 

do canal de propagação. Esse trabalho deu origem a um artigo de conferência onde são 

apresentados os resultados obtidos, para além de todo o enquadramento dos mesmos [63]. 

Nesse artigo, onde se analisa o impacto da estimação do canal baseada em “Robust MMSE” 

sobre o desempenho proporcionado pelo detector PIC HD multisensor, conclui-se que 

empregando a trama de transmissão considerada, o algoritmo de estimação utilizado proporciona 

ao detector estimativas suficientemente boas para que o desempenho do sistema sofra uma 

degradação de apenas aproximadamente 2 dB devido às estimativas não serem perfeitas, quando 

o sistema se encontra a meia carga, neste caso K = 8. Por outro lado, quando o sistema se 

encontra em carga completa a degradação do desempenho torna-se intolerável, sugerindo-se o 

aumento do número de símbolos piloto inseridos na estrutura da trama de transmissão de forma a 
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que seja possível aumentar a precisão das estimativas, reduzindo assim consequentemente o 

impacto da estimação do canal no desempenho do detector PIC HD. 

5.4 Amplificação não linear de potência 

À semelhança da secção anterior, para que seja possível avaliar o desempenho proporcionado 

pelos detectores propostos neste trabalho, em circunstâncias mais próximas daquelas a que 

seriam sujeitos caso se encontrassem integrados em sistemas reais, é apresentada nesta secção 

uma avaliação relativa ao impacto que a amplificação não linear de potência tem no desempenho 

do sistema considerado para este trabalho. Nos sistemas de comunicação rádio a amplificação de 

potência é uma componente muito importante uma vez que é responsável pela capacidade do 

emissor transmitir o sinal de forma a que este chegue ao receptor com potência suficiente para 

que o mesmo possa ser detectado adequadamente. Por vezes poderá ser solicitada ao emissor 

uma potência de emissão que requer que o amplificador de potência se encontre a funcionar numa 

zona não linear da sua característica. Quando tal acontece, ocorre distorção não linear do sinal a 

transmitir, neste caso introduzida pelo amplificador de potência do emissor [64]. 

Para avaliar a importância da amplificação de potência no desempenho do sistema considerado, 

foi adicionado um novo módulo à cadeia de simulação que modela o sistema. Este módulo, 

responsável pela modelação dum amplificador de potência, foi integrado no emissor 

imediatamente antes do canal de transmissão, como se pode ver no Apêndice A. A Figura 5-10 

mostra a característica AM/AM dum amplificador de potência, onde é possível observar quando 

esta é linear, não linear, e quando o amplificador satura, à potência Psat. O módulo de amplificação 

de potência aqui empregue é configurado pelos seguintes três parâmetros que definem as 

características AM/AM e AM/PM do amplificador: velocidade de compressão, back-off e desvio de 

fase. 

 

Figura 5-10  Característica AM/AM dum amplificador não linear 
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A velocidade de compressão define a suavidade associada à curva de saturação, sendo que no 

modelo considerado a potência de saída Pout depende, para além da potência de entrada Pin, da 

potência de saturação Psat e também do referido coeficiente de compressão, vcomp: 
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O back-off representa a diferença entre a potência de entrada e a potência de saturação com o 

ganho do amplificador Gss = 0 dB. Este parâmetro boff está associado ao valor da potência de 

saturação do amplificador: 

     [ ] (dB)    E offinsat bPP += .      (5.6) 

A característica AM/PM do amplificador em questão depende, para além dos dois parâmetros 

anteriormente apresentados, do desvio de fase, δf, por dB de compressão: 
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Para avaliar a influência do amplificador de potência aqui apresentado, sobre o desempenho do 

sistema de comunicação empregando cada detector proposto neste trabalho, foram realizadas 

múltiplas simulações da cadeia de transmissão em função de cada um dos parâmetros que 

definem o amplificador de potência. Assim, a Figura 5-11 apresenta os resultados de desempenho  

 

Figura 5-11  Impacto do amplificador de potência em função de vcomp, para Eb/N0 = 10 dB e K = 32 
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relativos a cada detector, em função da velocidade de compressão, considerando que os restantes 

parâmetros do amplificador assumem valores típicos: boff = 14 dB e δf = 6º. Os pontos marcados 

no eixo das ordenadas representam o desempenho alcançado através do respectivo detector, em 

circunstâncias idênticas, mas quando o sistema não inclui o amplificador de potência em questão. 

Nesta figura é possível constatar que o impacto do amplificador de potência em questão é 

bastante significativo uma vez que mesmo o desempenho proporcionado pelo detector mais 

elaborado aqui apresentado é, no melhor dos casos, ligeiramente inferior ao proporcionado pelo 

PIC HD multisensor integrado num sistema onde a amplificação de potência é linear. É de notar 

que este facto é válido mesmo considerando que a saturação do amplificador seja alcançada de 

forma quase instantânea, no caso do valor de vcomp ser próximo de zero, não existindo 

praticamente curva de saturação, ocorrendo portanto de certa forma uma mera comutação para 

esse estado. A introdução do referido amplificador de potência parece influenciar de forma 

semelhante os desempenhos proporcionados pelos vários detectores apresentados. De qualquer 

forma, é de realçar que na concepção do sistema poderá ser mais proveitoso empregar um maior 

número de recursos na realização do amplificador de potência de modo a que este seja mais 

linear, permitindo assim poupar na implementação do detector em termos de complexidade, sendo 

no entanto alcançados resultados finais semelhantes. Como exemplo disso, é possível observar 

nesta figura que o desempenho alcançado pelo sistema em questão através do detector PIC HD, 

quando vcomp = 1 dB é semelhante ao conseguido pelo PICx3 SD-SD-HD quando vcomp ≈ 7 dB. 

Observando a Figura 5-12, parece evidente que o back-off será de certa forma o parâmetro mais 

importante do amplificador de potência em questão uma vez que se constata que quando este 

parâmetro possui valores suficientemente elevados o desempenho do sistema não sofre qualquer 

 

Figura 5-12  Impacto do amplificador de potência em função de boff, para Eb/N0 = 10 dB e K = 32 
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degradação, já que o amplificador se encontra a funcionar permanentemente na zona linear da 

sua característica, independentemente do detector considerado. De qualquer forma, é de salientar 

que os detectores mais elaborados não deixam de ser aqueles que “mais têm a perder” com 

valores de back-off insuficientes. 

Por último, na Figura 5-13 são apresentados os resultados de desempenho alcançados através de 

cada detector proposto, em função do desvio de fase introduzido pelo amplificador de potência, 

considerando que os restantes parâmetros assumem valores típicos: vcomp = 6 dB e boff = 14 dB. À 

semelhança do que acontece relativamente ao parâmetro velocidade de compressão, mesmo 

considerando que não existe qualquer desvio de fase, ocorre sempre alguma degradação no 

desempenho do sistema, para os valores de vcomp e boff considerados. Como já referido, mas 

agora observando as três figuras relativas aos resultados obtidos quando o sistema inclui 

amplificação de potência nos emissores (TM), é evidente que o parâmetro back-off aqui assumido 

com o valor 14 dB é o factor relativo ao amplificador em questão que mais limita o desempenho 

deste sistema. Apesar disso, é de notar que o referido valor poderá ser considerado generoso 

para um amplificador integrado num terminal que se pretende móvel. 

Em suma, o facto dum sistema de comunicação empregar amplificação de potência, neste caso 

concreto no emissor de cada TM, requer alguma atenção uma vez que o esforço dedicado ao 

detector implementado na EB poderá ser posto em causa por uma concepção menos adequada 

do referido amplificador, à semelhança do que acontece com outros elementos do sistema, tal 

como o estimador de canal. Para além disso, será também de ponderar se haverá maior vantagem 

em colocar o amplificador de potência a funcionar na zona linear da sua característica, ou numa 

zona que proporcione ao sinal maior potência de saída em detrimento do desempenho do sistema. 

 

Figura 5-13  Impacto do amplificador de potência em função de δf, para Eb/N0 = 10 dB e K = 32 
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5.5 Codificação de canal 

Para finalizar a avaliação dos detectores propostos, são apresentados nesta secção os resultados 

de desempenho obtidos pelo sistema considerado quando este inclui codificação de canal seguida 

de intercalação de bits. Estes dois métodos de pré-processamento da informação a transmitir, 

ainda em estado de bits, proporcionam melhores condições para que o sinal transmitido pelo 

emissor possa ser detectado no receptor de forma mais rigorosa, permitindo assim alcançar 

resultados de desempenho superiores [3]. 

Para este trabalho foi empregue codificação convolucional baseada no código utilizado em UMTS, 

sendo a taxa de codificação Rc = ½. Cada bloco de bits de informação processado através deste 

tipo de codificador resulta, para a taxa considerada, 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. O processo de intercalação de bits realizado 

após codificação e perfuração reordena os bits de cada bloco codificado, de acordo com as 

normas UMTS. Estes três processos, detalhados nas especificações do 3GPP [65], encontram-se 

representados no Apêndice A como módulos adicionais da cadeia de simulação empregue. 

Os resultados de desempenho obtidos pelo sistema considerado, empregando QPSK ½, quando a 

EB possui uma única antena de recepção, são apresentados na Figura 5-14, para todos os 

detectores propostos. 

 

Figura 5-14  Impacto da codificação do canal, em função de Eb/N0, para K = 32 e M = 1 
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Nesta figura, como também na Figura 5-15 relativa aos resultados alcançados pelo sistema 

quando a EB possui um agregado com quatro antenas de recepção, é imediatamente perceptível 

que a introdução da codificação de canal proporciona benefícios significativos em termos de 

desempenho. No entanto é igualmente visível nestas figuras que tais melhorias no desempenho 

do sistema apenas surgem quando a relação Eb/N0 possui valores suficientemente elevados, em 

particular quando o sistema não explora diversidade espacial, sendo neste último caso 

necessários valores superiores a 6 e 7 dB quando são empregues, respectivamente, os detectores 

SIC HD e PIC HD, passando estes valores a ser aproximadamente iguais a 3.5 dB quando a EB 

possui o agregado de quatro antenas. Tal acontece uma vez que a codificação (Rc = ½) empregue 

pelo sistema duplica de facto o número de bits de informação, sendo os bits codificados aqueles 

que são realmente enviados para o canal de propagação. Uma vez que a energia de bit na relação 

Eb/N0 se refere de facto a um bit de informação e não aos dois que são efectivamente enviados 

para o canal após modelação, é necessário ter em consideração a taxa de codificação na relação 

Eb/N0. Assim, os resultados obtidos através de múltiplas simulações da cadeia de transmissão, 

para diversos valores de Eb/N0 pretendidos dependem obviamente do ruído AWGN a que esta 

relação diz respeito, sendo a variância deste determinada na cadeia através da expressão: 

M
RN cb

NEb

.

10 10

/

2

0−

=σ .      (5.8) 

Em suma, uma vez que a variância do ruído para uma determinada relação Eb/N0 pretendida 

simular é de facto o dobro quando o sistema emprega codificação (Rc = ½), em idênticas condições, 

 

Figura 5-15  Impacto da codificação do canal, em função de Eb/N0, para K = 32 e M = 4 



Algoritmos de Detecção Multiutilizador para Sistemas Celulares Baseados em MC-CDMA 

Capítulo 5. Desempenho dos Detectores IC Multisensor 

102 

é compreensível que o desempenho deste seja inferior ao do sistema sem codificação, até que 

sejam proporcionados valores de Eb/N0 suficientemente elevados para que o ruído, com o dobro 

da variância, possa ser compensado pela codificação do canal. 

Na Tabela 5-6 é apresentado para cada detector proposto o ganho em termos de desempenho, 

proporcionado pela codificação de canal aqui considerada. Cada valor de ganho representa a 

diferença entre o valor Eb/N0 = 16 dB e o valor de Eb/N0 necessário no sistema com codificação 

para se obter o mesmo valor de BER alcançado no sistema sem codificação para o referido Eb/N0 

= 16 dB, considerando que a EB possui um agregado com quatro antenas de recepção. 

Tendo em conta que o sistema empregando qualquer um dos dois detectores PIC multiestágio 

consegue proporcionar melhores resultados apenas para valores de Eb/N0 superiores a 6 dB 

quando utiliza codificação de canal, ainda que os resultados alcançados através destes detectores 

sejam muito próximos do limite de desempenho (MRC1 TM), o PIC HD acaba por ser o detector que 

consegue oferecer resultados próximos daqueles alcançados pelo detectores mais elaborados, 

possuindo no entanto um grau de complexidade bastante mais contido. Para além disso este 

detector consegue ainda retirar maior proveito da codificação de canal empregue no sistema, 

comparativamente aos detectores PIC multiestágio, como mostra a Tabela 5-6. 

É de realçar que empregando uma configuração que proporcione maior aproveitamento da 

diversidade espacial, através duma maior distância entre antenas, o sistema com codificação 

poderá alcançar ainda melhores resultados que aqueles aqui apresentados, para beamforming. No 

entanto, a utilização de codificação poderá ser ponderada como uma forma de alcançar ganhos de 

desempenho comparáveis aos ganhos proporcionados pela utilização de diversidade absoluta. 

Por último, é interessante o facto de que o desempenho máximo do sistema empregando a 

codificação considerada consiga ultrapassar a referência máxima relativa ao sistema sem 

codificação, apenas para valores de Eb/N0 superiores a 7.5 dB. Para valores inferiores, os 

resultados de desempenho proporcionados pelos detectores baseados em PIC são muito 

próximos desse desempenho máximo, especialmente aquele oferecido pelo detector mais 

elaborado, que quando auxiliado pela codificação chega mesmo a ultrapassar o limite de 

desempenho do sistema sem codificação, para valores de Eb/N0 entre 7.5 e 11.5 dB. 

Tabela 5-6    Ganho associado à codificação de canal, K = 32 e M = 4 (Beamforming) 

Detector Ganho (dB)  

MRC 9.7 

SIC HD 9.2 

PIC HD 8.3 

PICx2 SD-HD 5.5 

PICx3 SD-SD-HD 4.0 
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6  

Conclusão 

Esta dissertação reflecte essencialmente o trabalho relacionado com a implementação de alguns 

detectores multiutilizador, particularmente baseados em estruturas para o cancelamento da 

interferência, como também a análise do desempenho proporcionado pelos mesmos quando 

utilizados na estação base dum sistema celular baseado em MC-CDMA. 

A técnica de acesso múltiplo considerada neste trabalho é aqui revista em três partes distintas. As 

duas primeiras abordam os dois conceitos nos quais a MC-CDMA se baseia, OFDM e CDMA, 

permitindo assim tomar consciência das vantagens e desvantagens herdadas de cada um dos 

esquemas em questão. A última parte concentra-se especificamente nas questões próprias à 

técnica de acesso e na sua implementação propriamente dita num sistema de comunicação. Nesta 

dissertação foi ainda dedicado um capítulo às técnicas de detecção SUD e MUD especificamente 

adaptadas às características da MC-CDMA. 

O trabalho realizado pretendeu ainda explorar o aumento da capacidade do sistema através da 

utilização de agregados de antenas, associados à MC-CDMA e à MUD. É aqui dedicado um 

subcapítulo com vista a esclarecer os principais aspectos desta terceira componente envolvida 

nesta dissertação. No entanto, no trabalho desenvolvido foram aplicadas apenas algumas das 

potencialidades associadas aos sistemas MIMO, mais concretamente a exploração da diversidade 

espacial através da combinação de sinais, proporcionada pela utilização dum agregado de 

antenas de recepção implementado na estação base dum sistema SIMO. 

Tendo em consideração estes três aspectos fundamentais, foram desenvolvidos essencialmente 

dois algoritmos de detecção MUD multisensor, baseados em IC, sendo os mesmos apresentados 

nesta dissertação acompanhados duma análise de complexidade, onde são incluídos outros 

detectores para referência. Para além dos detectores de referência baseados em SUD foram 

também implementados outros detectores baseados em PIC, empregando múltiplos estágios IC. 

Todos os detectores IC implementados foram ainda ponderados relativamente ao facto de 

empregarem ou não a operação de decisão nos processos de cancelamento da interferência. 

Com vista a apurar a utilidade dos algoritmos propostos, cada um deles foi integrado no modelo 

dum sistema baseado em MC-CDMA, tendo este sido posteriormente submetido a múltiplas 
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simulações de forma a averiguar o desempenho proporcionado por cada um dos detectores 

empregues, em diversos cenários concretos. Numa primeira abordagem, o desempenho 

proporcionado pelos detectores apresentados foi avaliado considerando que o sistema, ou mais 

precisamente o receptor, tinha a capacidade de fornecer estimativas perfeitas do canal de 

propagação ao detector em questão. Esta situação permitiu ter uma percepção dos resultados de 

desempenho do sistema em circunstâncias quase perfeitas, onde apenas o canal de propagação 

considerado seria próximo daquele inerente a um sistema de comunicação real. 

Nessa etapa da avaliação de resultados aproveitou-se o facto de não serem consideradas outras 

contrariedades para além do canal, que pudessem mascarar o mérito dos detectores propostos. 

Assim, foram comparadas diversas versões dos detectores propostos, nomeadamente 

empregando Hard ou Soft Decision, e também um ou mais estágios de cancelamento de 

interferência no caso dos detectores baseados em PIC. Os cenários considerados foram 

diversificados, tendo-se dado particular atenção à evolução dos resultados de desempenho 

consoante a carga do sistema e a relação sinal-ruído existentes. Foram também consideradas 

diferentes configurações do sistema através da manipulação da dimensão do agregado de 

antenas de recepção implementado na estação base, quer por via do número de antenas, quer 

também pelo espaçamento entre as mesmas. Para além disso, foi ainda considerada a 

possibilidade do sistema em questão garantir, ou não, o sincronismo entre as transmissões dos 

terminais móveis. 

Foi também realizada a avaliação do desempenho proporcionado pelos mesmos detectores 

apresentados, desta vez considerando algumas adversidades habitualmente encontradas em 

sistemas reais, tais como o fornecimento de estimativas imperfeitas do canal de propagação ao 

detector, ou também a existência de amplificadores de potência não lineares implementados nos 

terminais móveis. Por último, foram ainda aferidos resultados quando o sistema em questão 

empregava técnicas de codificação de canal. 

Duma forma geral, os detectores propostos mostraram aqui ser estruturas bastante capazes em 

termos de desempenho, apesar de necessitarem de um maior número de recursos dada a sua 

complexidade, comparativamente a algoritmos convencionais tais como os detectores baseados 

em SUD. Verificou-se neste trabalho que o benefício proporcionado pelos referidos detectores 

multisensor em muito se deve à sua aptidão para explorar a diversidade espacial, sendo no 

entanto de não menosprezar a sua capacidade de detecção multiutilizador uma vez que, tal como 

foi aqui também constatado, é essa característica dos detectores propostos que possibilita tirar o 

maior proveito do tipo de diversidade em questão. Em termos de implementação num sistema 

concreto, a opção por um dos detectores aqui propostos deverá essencialmente adequar-se ao 

grau de complexidade, ou recursos, que o sistema poderá suportar, conjugado com a dimensão 

física do agregado de antenas de recepção relativamente ao número de antenas que este 

emprega e ao espaçamento existente entre as mesmas. 
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A primeira constatação apurada neste trabalho, que foi aplicada ainda na própria concepção dos 

detectores propostos, refere-se ao tipo de equalização empregue pelos mesmos. Verificou-se que 

das três técnicas SUD consideradas a equalização baseada em MRC proporcionaria os melhores 

resultados para qualquer carga do sistema, como esperado no caso de transmissões UL. Outra 

ilação retirada dos primeiros testes aqui apresentados, também relativa à estrutura dos detectores, 

prende-se com a clara vantagem na utilização da operação de decisão no processo de 

cancelamento de interferência dos detectores PIC HD e SIC HD. A opção pela não implementação 

desta característica nos detectores propostos apenas se poderá justificar no caso de ser 

necessária grande contenção em termos da complexidade dos mesmos uma vez que a inclusão 

de tal operação teria aí um impacto pouco significativo. 

Os resultados de desempenho proporcionados pelo PIC HD mostram que este detector quando 

não explora diversidade espacial é particularmente sensível ao nível de interferência MAI, 

sobretudo quando o sistema não garante qualquer tipo de sincronismo entre terminais móveis. É 

apenas nestas circunstâncias, quando existe apenas uma antena de recepção e a MAI é elevada, 

que o detector SIC HD demonstra proporcionar resultados comparáveis aos do PIC HD, bastando 

no entanto que o número de terminais móveis a detectar seja mais moderado, para que o detector 

PIC HD proporcione desempenhos significativamente superiores aos do SIC HD. Para todos os 

restantes cenários aqui considerados, sobretudo quando os detectores analisados empregam 

técnicas de combinação espacial, o PIC HD demonstra ser o detector mais promissor em termos 

de desempenho, sendo o acréscimo de complexidade, inerente a esta estrutura, perfeitamente 

compensado pelos resultados que proporciona no sistema considerado. Os resultados obtidos 

através dos detectores IC multisensor demonstram que a exploração da diversidade do sinal 

recebido pelo agregado de antenas mais do que compensa a MAI causada por um grande número 

de terminais activos no sistema, como também pela falta de sincronismo entre os mesmos. 

Apesar do PIC HD ser o detector multisensor que consegue retirar maior proveito da exploração 

da diversidade espacial, possuindo no entanto um nível de complexidade razoável, verificou-se 

que a utilização dum maior número de estágios IC na sua estrutura permite alcançar ainda 

melhores resultados, particularmente na configuração síncrona do sistema considerado. 

Facilmente se constatou que tais melhorias de desempenho apenas se tornam evidentes quando 

o sistema dispõe de relações sinal-ruído bastante favoráveis, para além de implicarem obviamente 

um aumento significativo da complexidade do detector. Nestes esquemas mais elaborados foi 

ainda possível apreciar a importância da utilização deliberada de Soft Decision no primeiro estágio 

IC de tais detectores, sendo a utilização de Hard Decision fundamentalmente indicada para o 

último estágio IC de qualquer detector PIC multiestágio aqui implementado. 

A diversidade espacial revelou-se um factor de grande importância para melhorar o desempenho 

do sistema, sendo esta aqui melhor explorada pelos algoritmos PIC mais elaborados. No entanto, 

é de notar que esses detectores apresentam maus resultados, mesmo piores que aqueles 
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conseguidos através do detector PIC mais básico, quando a referida diversidade não é explorada 

pelos algoritmos, quando não existe agregado de antenas de recepção. Conclui-se portanto que 

estas duas técnicas se justificam essencialmente quando usadas em conjunto no sistema em 

questão. Foi possível observar que o ganho em termos de desempenho proporcionado pela 

diversidade espacial, através do aumento do número de antenas do agregado ou também da 

distância entre as mesmas, é limitado pela capacidade dos detectores em explorá-la. Para além 

disso, verificou-se que para configurações com elevada diversidade espacial, a necessidade de 

sincronismo entre terminais móveis perde alguma importância quando são empregues detectores 

baseados em PIC, sobretudo os mais elaborados. Nesses casos, constatou-se ainda que é 

possível cancelar grande parte da MAI existente no sistema quando este apresenta valores de 

Eb/N0 moderados. 

Nesta dissertação foi também possível verificar para os detectores propostos a deterioração do 

desempenho provocada por estimativas imperfeitas do canal de propagação. Verificou-se que 

essas estimativas mais realistas têm um impacto similar para todos os detectores considerados, 

sendo no entanto as estruturas com melhores resultados aquelas que acabam por ser mais 

penalizadas. Os resultados obtidos recordam a importância do estimador de canal no desempenho 

do sistema de comunicação considerado, sugerindo que na concepção do receptor desse sistema 

deverá ser dada igual atenção ao estimador e ao detector uma vez que este último depende em 

grande parte do bom desempenho do primeiro. Assim, consoante o caso, será de ponderar 

alguma transferência de recursos, em detrimento do próprio detector, destinados a uma 

implementação do estimador, que permitirá explorar de melhor forma o detector ainda que este 

possua menor potencial de desempenho em cenários teóricos dada a limitação a que foi sujeito. 

Da avaliação realizada sobre a eventual amplificação não linear de potência, produzida pelos 

emissores dos terminais móveis, retiraram-se ilações próximas daquelas relativas ao estimador de 

canal. Não basta que o desempenho do detector seja o melhor, quando outros elementos menos 

bem concebidos do sistema colocam em causa o empenho extra dispendido nesse detector. 

A utilização de técnicas de codificação de canal proporcionou, como era esperado, ganhos 

significativos em termos de desempenho. A interferência de acesso múltiplo chega a ser quase 

totalmente cancelada quando o sistema emprega codificação de canal e explora diversidade 

espacial através de detectores PIC multisensor, em particular os mais elaborados, quando o 

sistema apresenta valores de SNR razoáveis, mesmo quando o número de terminais móveis a 

detectar é máximo. 

De todos os detectores considerados, o PIC HD é aquele que parece reunir a melhor relação 

desempenho-complexidade para a maior parte dos cenários e configurações de sistema aqui 

considerados, conseguindo retirar o maior proveito de todas as técnicas empregues. Em última 

instância, a opção pela utilização de um dos detectores propostos poderá basear-se na entidade 

onde será implementado no sistema em questão. No caso concreto aqui considerado, o facto do 
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detector ser utilizado na estação base e não nos terminais móveis permite à partida que se possa 

elevar a complexidade do mesmo, tendo em conta que os restantes elementos do sistema 

localizados nos terminais deverão por sua vez ser bastante mais contidos nesse aspecto. 

Uma vez que nesta dissertação foi considerado um sistema SIMO seria interessante num trabalho 

futuro estender a avaliação dos detectores propostos, para verdadeiros sistemas MIMO onde 

nomeadamente se poderiam implementar técnicas de codificação espaciotemporal, conjugadas 

com todas as restantes técnicas aqui consideradas. 
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Apêndice A 

Descrição da cadeia de simulação 

Todos os resultados de desempenho apresentados nesta dissertação foram obtidos através da 

realização de múltiplas simulações numéricas realizadas em computadores, sendo para tal 

utilizada uma cadeia de simulação que reproduz integralmente todos os elementos existentes no 

sistema de comunicação considerado. A cadeia de simulação foi implementada em software sobre 

Linux através da linguagem SystemC [66]. 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++. A 

cadeia de simulação em questão foi implementada em SystemC uma vez que a maior parte dos 

elementos da mesma, com excepção dos detectores, foi desenvolvida no âmbito do projecto 

europeu IST-MATRICE [30], que tinha a implementação concreta do emissor e do receptor em 

circuitos integrados como um dos seus objectivos. É de salientar que a SystemC passou 

recentemente a ser reconhecida como standard IEEE 1666 (Dezembro de 2005). 

A estrutura de módulos correspondente à cadeia de simulação é apresentada na Figura A-1, onde 

o módulo Detecção representa o núcleo de qualquer um dos diversos esquemas de detecção aqui 

considerados e que constituem o objecto de análise deste trabalho. Nesta figura, os módulos 

 

Figura A-1   Cadeia de simulação 
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representados a tracejado dizem respeito a processos que foram introduzidos na cadeia apenas 

em determinadas etapas do trabalho de avaliação de desempenho do sistema, devidamente 

identificadas nesta dissertação. 

A função de cada módulo presente na cadeia de simulação é seguidamente descrita de forma 

muito sucinta: 

- GERAÇÃO DE BITS:  Este módulo dá origem à informação a ser transmitida pelo emissor, sob a 

forma duma sequência de bits produzidos por um gerador pseudo-aleatório. Esta sequência para 

além de dar origem ao sinal a transmitir, é também utilizada nesta cadeia pelo módulo 

responsável pela determinação da taxa de erros (BER) ocorrida numa determinada simulação; 

- (DES)CODIFICAÇÃO DE CANAL:  Este módulo realiza (des)codificação convolucional de canal 

baseada no código utilizado em UMTS, sendo a taxa de codificação Rc = ½. Cada bloco de bits 

de informação processado através deste tipo de codificador resulta, para a taxa considerada, 

num bloco com o dobro dos elementos, acrescido de 16 bits distribuídos pelo mesmo; 

- (DE)PUNCTURING:  Uma vez que a dimensão do bloco de informação codificada é diferente da 

dimensão apropriada para preencher convenientemente a trama de transmissão, este módulo 

realiza 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 usado no codificador. O 

processo inverso introduz bits no bloco de informação, igualmente para ajustar a sua dimensão; 

- (DE)INTERLEAVING:  Este módulo é responsável pela intercalação dos bits de cada bloco de 

informação codificada, sendo os bits reordenados de acordo com as normas UMTS. No receptor 

é realizado o processo inverso, ficando restabelecida a ordem original na sequência de bits; 

- (DES)MODULAÇÃO QPSK:  O mapeamento de cada par de bits (Nb = 2) é realizado neste 

módulo de forma a produzir um símbolo QPSK, de valor complexo, que será posteriormente 

reconvertido no receptor novamente em dois bits, de acordo com o valor do símbolo recebido. 

Nas representações dos detectores, apresentadas nesta dissertação, este último processo surge 

como “Decisão”; 

- ESPALHAMENTO / DESPREADING:  O primeiro módulo realiza a multiplicação de cada símbolo 

QPSK por uma determinada sequência de espalhamento especifica ao terminal móvel em 

questão. Neste caso concreto, tal sequência pertence à família de códigos Walsh-Hadamard 

com comprimento 32. O segundo módulo, implementado no receptor, emprega a mesma 

sequência utilizada no emissor do terminal móvel em questão, realizando a multiplicação chip a 

chip desse código pelos 32 chips recebidos relativos a um símbolo QPSK. É de realçar que este 

último processo é realizado K vezes, sendo portanto aplicados os códigos de todos TM activos; 

- (DE)FRAMING OFDM:  Estes módulos são responsáveis pelo processamento relativo à estrutura 

da trama de transmissão. No sistema considerado neste trabalho não foi dada particular atenção 
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à trama de transmissão, i.e. não foram introduzidos símbolos piloto para estimação de canal, 

nem foi implementada uma estrutura para garantir sincronismo, entre outras. Estes módulos 

garantem aqui apenas a existência da própria noção de trama através da segmentação do sinal 

transmitido para que, para além do BER, seja também possível conhecer o FER (Frame Error 

Rate) do sistema em questão, para as condições consideradas numa determinada simulação; 

- (DES)MODULAÇÃO OFDM:  No emissor, a modulação OFDM é realizada através da operação 

IFFT, cuja dimensão é o número de subportadoras, sendo no presente caso 512. No receptor, a 

desmodulação correspondente é assegurada pela operação FFT, de igual dimensão. Ambos os 

módulos são ainda responsáveis pela inserção e posterior remoção do período de guarda (PG), 

respectivamente, no emissor e receptor; 

- AMPLIFICAÇÃO DE POTÊNCIA:  Este módulo implementado à saída do emissor pretende 

simular a eventual amplificação não linear de potência do sinal a transmitir pelo mesmo. O 

modelo do amplificador aqui considerado é caracterizado através dos seguintes parâmetros que 

definem as características AM/AM e AM/PM do amplificador: velocidade de compressão, back-off 

e desvio de fase; 

- CANAL MIMO:  A componente mais complexa do canal de propagação aqui considerado é 

determinada por este módulo, sendo este essencialmente responsável pela concretização dos 

diversos canais relativos a cada terminal móvel considerado no sistema simulado. Este módulo 

determina o resultado da distorção dos K sinais transmitidos, infligida pelos respectivos canais. À 

saída deste módulo é fornecido o resultado final da soma dos K sinais transmitidos, tal como 

seriam vistos pela estação base, no entanto ainda não afectados por ruído AWGN. É de notar 

que em termos de funcionamento da cadeia de simulação, para que este módulo produza 

resultados são necessárias K execuções do conjunto de módulos que representa o emissor. No 

Apêndice B é apresentado com maior detalhe o modelo do canal de propagação; 

- CANAL AWGN:  O ruído AWGN é introduzido no sinal que chegará à estação base, através 

deste módulo. Para isso, numa determinada simulação, para se obter o valor pretendido de 

Eb/N0, este módulo gera, e adiciona ao sinal, amostras de ruído AWGN em cada execução do 

mesmo de modo a que a condição pretendida seja alcançada; 

- ESTIMAÇÃO DE CANAL:  Neste trabalho não foi considerada efectivamente a estimação do 

canal de propagação, mas sim uma mera aproximação aos resultados produzidos por tal 

processo, de forma a se poder avaliar o impacto que o mesmo poderia ter no sistema 

considerado. Para isso é utilizada uma variável aleatória Gaussiana complexa, cuja amplitude e 

fase são uniformemente distribuídas, com média nula e variância σ2. Esta variável aleatória é 

responsável pela modelação do erro de estimação, sendo adicionada às estimativas perfeitas do 

canal de propagação, dando assim origem a estimativas imperfeitas que serão posteriormente 

utilizadas pelo detector; 



Algoritmos de Detecção Multiutilizador para Sistemas Celulares Baseados em MC-CDMA 

Apêndice A – Descrição da cadeia de simulação 
 

116 

- DETECÇÃO:  Este módulo representa o núcleo de cada um dos detectores considerados, i.e. 

sem as operações de desmodulação OFDM no início, ou de despreading e de decisão no final 

dos algoritmos; 

- CONTAGEM DE ERROS (BER):  A partir dos bits resultantes da série de processos existentes 

no receptor, e da sequência original de bits pretendida transmitir, é feita uma comparação 

sequencial bit a bit. Numa simulação, sempre que é encontrado um erro entre as duas 

sequências é incrementado um contador que no final da simulação permite saber o número total 

de bits errados ocorridos na simulação em questão. Esse número dividido pelo número total de 

bits gerados pelo emissor indica o BER estimado do sistema para as circunstâncias em questão. 
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Apêndice B 

Modelo do canal de propagação MIMO 

O modelo do canal de propagação MIMO empregue na cadeia de simulação consiste numa 

adaptação do modelo de canal MIMO ao nível do sistema (system level), especificado pelo grupo 

3GPP/3GPP2 SCM AHG (3GPP Spatial Channel Model Ad-Hoc Group) [61]. Essencialmente, o 

modelo utilizado neste trabalho foi especificado, desenvolvido e calibrado a 2 GHz, tendo sido 

parametrizado para transmissões a 5 GHz, a partir do referido modelo 3GPP. Em termos práticos, 

o modelo do canal MIMO foi aqui concebido em duas etapas. A primeira, responsável pela 

geração dos parâmetros associados ao desvanecimento lento, é realizada antes de se executar 
a cadeia de simulação propriamente dita. São assim produzidos dados relativos à descrição 

espacial da propagação existente no canal, para uma determinada realização do mesmo, 

considerando os referidos parâmetros de variação lenta. Os resultados obtidos são empregues 

posteriormente na segunda etapa, esta sim executada com a cadeia de simulação, dando então 

origem à respectiva resposta do canal em termos de desvanecimento rápido. A razão desta 

implementação bipartida deve-se em grande parte à consequente redução do número de variáveis 

aleatórias na geração do canal, relativamente à versão 3GPP ao nível do sistema, o que permite 

reduzir significativamente o tempo de simulação necessário à obtenção de estatísticas suficientes. 

Os parâmetros de variação lenta gerados inicialmente correspondem a uma realização do canal 

ao nível do sistema, sendo estes mantidos constantes durante a execução da cadeia responsável 

pela simulação do sistema ao nível da ligação (link level). A Figura B-1 mostra uma representação 

 

Figura B-1   Parâmetros angulares da componente espacial do modelo do canal MIMO 
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empregue pelo 3GPP para descrever o modelo do canal em termos espaciais. Esta representação 

ilustra de certa forma a componente espacial definida no pré-processamento do canal, realizado 

antes da execução da cadeia de simulação, onde é produzida a descrição espacial do canal para 

uma determinada realização dos parâmetros de variação lenta considerados. Segue-se a legenda 

que descreve a figura anterior: 

- Percurso n:  O sinal recebido na EB, proveniente dum TM, consiste em N réplicas multipercurso 

com atrasos temporais associados, do sinal transmitido. Estes N percursos são definidos por 

potências e atrasos, sendo escolhidos aleatoriamente de acordo com o processo de geração do 

canal. O Percurso n é um dos N percursos considerados e é composto por um conjunto de M 

subpercursos;  

- Subpercurso m:  Cada percurso n consiste em M subpercursos. O Subpercurso m é um dos M 

subpercursos relativos ao percurso em questão. 

- ΩEB:  Orientação do agregado de antenas da EB, definido pela diferença entre a direcção de 

referência Norte (N) absoluto e a perpendicular ao agregado vista do lado de interesse 

(broadside), i.e. do lado onde é recebido o sinal transmitido pelo TM em questão; 

- θEB:  Direcção relativa ao ângulo de chegada (AoA, Angle of Arrival) da linha de vista (LOS) entre 

EB e TM, referenciada ao broadside do agregado da EB; 

- δn,AoA:  AoA do n-ésimo percurso (n = 1,..., N), relativamente ao AoA da LOS; 

- ∆n,m,AoA:  Offset do m-ésimo subpercurso (m = 1,..., M) relativo ao n-ésimo percurso, relativamente 

ao δn,AoA; 

- θn,m,AoA:  AoA absoluto do m-ésimo subpercurso relativo ao n-ésimo percurso, relativamente ao 

broadside do agregado da EB; 

- ΩTM:  Orientação do agregado de antenas do TM em questão, definido pela diferença entre a 

direcção de referência Norte (N) absoluto e o broadside do TM em questão, i.e. o lado para onde 

este transmite; 

- θTM:  Direcção relativa ao ângulo de partida (AoD, Angle of Departure) da linha de vista (LOS) 

entre TM e EB, referenciada ao broadside do agregado do TM em questão; 

- δn,AoD:  AoD do n-ésimo percurso, relativamente ao AoD da LOS; 

- ∆n,m,AoD:  Offset do m-ésimo subpercurso relativo ao n-ésimo percurso, relativamente ao δn,AoD; 

- θn,m,AoD:  AoD absoluto do m-ésimo subpercurso relativo ao n-ésimo percurso, relativamente ao 

broadside do agregado do TM em questão; 

- v:  Vector velocidade do TM considerado; 

- θv:  Ângulo do vector velocidade do TM, relativamente ao broadside do agregado do TM. 
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Para uma determinada ligação, entre estação base e um TM em particular, são produzidos dados 

na primeira etapa da geração do canal considerando neste caso específico um cenário do tipo 

Urban Macrocell. Essa informação é posteriormente usada na segunda fase para gerar a 

correspondente resposta do canal em termos de desvanecimento rápido, para a realização em 

questão dos parâmetros de variação lenta previamente considerados. Assim, para este caso 

concreto foram predefinidos K realizações correspondentes respectivamente aos K terminais 

móveis possíveis de existir no sistema considerado. 

Na segunda etapa, durante a execução da cadeia de simulação propriamente dita, é realizada a 

convolução do sinal a transmitir, com a realização do canal previamente determinada, dando 

origem ao sinal que será captado pelo agregado de antenas da EB. É de notar que o sinal a 

transmitir é de facto neste modelo um vector composto pelos sinais relativos a cada uma das 

antenas de transmissão. No entanto, neste trabalho foi considerado que cada TM possui apenas 

uma antena de transmissão. Da mesma forma, o sinal recebido pela EB é de facto um vector 

composto pelos sinais relativos a cada uma das antenas de recepção. Uma vez que o modelo do 

canal considera múltiplos percursos, a resposta impulsiva será também composta consoante o 

número de percursos (taps). No entanto, como se trata dum sistema MIMO, cada tap é de facto 

uma matriz dado o número de elementos dos agregados na EB e em cada TM. Basicamente, o 

algoritmo da convolução realizada durante a execução da cadeia de simulação pode ser escrito da 

seguinte forma: 

    )(*)()( p

Percursosp

p
TtItHtO −= ∑

∈

.     (B.1) 

Nesta expressão, O(t) é o vector relativo ao sinal recebido pela EB, I(t) é o vector relativo ao sinal 

transmitido, Hp(t) é a matriz de amplitudes relativas aos percursos considerados, e Tp é o atraso 

temporal relativo ao percurso p em questão. A matriz Hp é determinada a partir dos dados 

resultantes da primeira etapa da geração do canal, e também a partir de informação adicional 

acerca do comportamento dos terminais móveis: 
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Nesta expressão, u é o índice relativo à antena de transmissão, ou mais exactamente ao elemento 

do agregado de antenas existente no TM em questão, r é o índice relativo ao elemento do 

agregado de antenas de recepção existente na EB, L é o número de subpercursos considerados 

por percurso, neste caso concreto L = 20. Os dados fornecidos pela primeira etapa são as 

seguintes quatro matrizes bidimensionais: Γ, que representa a potência relativa aos subpercursos, 

ΘEB é o AoA à EB do subpercurso em questão, ΘTM é o AoD do subpercurso, relativo ao TM em 



Algoritmos de Detecção Multiutilizador para Sistemas Celulares Baseados em MC-CDMA 

Apêndice B – Modelo do canal de propagação MIMO 
 

120 

questão, e Φ refere-se à fase relativa aos subpercursos. Todos os ângulos são referenciados ao 

broadside do agregado de antenas em questão (EB ou TM). A velocidade nominal, constante, do 

TM é dada pelo parâmetro v, sendo θv o ângulo da direcção do movimento rectilíneo do TM, 

relativamente ao broadside do agregado de antenas de transmissão do mesmo. Por último, dt e dr 

são distâncias medidas em comprimentos de onda λ, entre o elemento de referência e o elemento 

em questão pertencentes ao agregado de antenas, respectivamente do TM e da EB. A maior parte 

dos parâmetros usados no modelo do canal podem ser extraídos da expressão anterior. 

Os parâmetros temporais empregues na segunda etapa da geração do canal de propagação 

provêm do modelo de canal BRAN E do ETSI, definido no projecto europeu de estandardização 

BRAN HIPERLAN/2 [62]. Na Tabela B-1 são apresentados os atrasos e amplitudes normalizadas 

referentes a cada um dos 18 percursos (taps) que compõem o perfil de atraso de potência (PDP, 

Power Delay Profile) do canal BRAN E. Este modelo refere-se particularmente a grandes espaços 

abertos onde não existe linha de vista (NLOS). Relativamente ao cenário empregue na primeira 

fase da geração do canal foi considerado o 3GPP Urban Macro, em termos de parâmetros 

espaciais. Este cenário refere-se a distâncias entre diferentes EB, na ordem dos 3 km. 

Por último, é de notar que apesar de se ter utilizado o modelo de canal MIMO aqui descrito, sendo 

a implementação deste configurável, neste trabalho apenas se considerou uma antena de 

transmissão em cada TM por questões de complexidade. No entanto, em todos os cálculos 

realizados foi sempre considerado um canal MIMO (SIMO) independente por cada TM existente 

no sistema simulado (canal multilink). 

Tabela B-1   PDP do canal BRAN E usado na componente temporal do modelo do canal MIMO 

Atraso (ns) 0 10 20 40 70 100 140 190 240 

Amplitude (dB) -4.9 -5.1 -5.2 -0.8 -1.3 -1.9 -0.3 -1.2 -2.1 

Atraso (ns) 320 430 560 710 880 1070 1280 1510 1760 

Amplitude (dB) 0.0 -1.9 -2.8 -5.4 -7.3 -10.6 -13.4 -17.4 -20.9 

 

 


