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presidente Doutor Jos é Rodrigues Ferreira da Rocha
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Resumo A crescente procura verificada no acesso aos sistemas de
comunicações sem fios leva a que sejam necessários estudos e
investigações profundos por forma a encontrar-se soluções capazes
de responder a esta procura eficientemente. O presente trabalho
enquadra-se na área das comunicações móveis e tem como principais
objectivos propor e avaliar técnicas de pré-filtragem e codificação no
espaço-frequência para o sistema MC-CDMA no downlink.
Inicialmente, são abordadas questões teóricas dos sistemas de por-
tadora múltipla onde são apresentadas as várias técnicas de acesso
múltiplo usadas para a discriminação dos utilizadores. É apresentado
com algum detalhe o esquema de portadora múltipla MC-CDMA
convencional. Este esquema combina a modulação OFDM com o
espalhamento na frequência. O uso de agregados de antenas tanto no
transmissor como no receptor nos sistemas de comunicações móveis,
os denominados sistemas MIMO, permite alcançar uma significativa
melhoria de desempenho dos sistemas relativamente ao sistema
convencional, SISO. Assim, neste trabalho são também apresentadas
as várias técnicas de comunicação usando múltiplas antenas. Tomando
como base o sistema MC-CDMA MISO, são propostas técnicas de
pré-filtragem e codificação no espaço frequência, extendendo aquele
sistema para o caso MIMO. Todos os esquemas propostos são valida-
dos através de simulações em cenários que incluam a mobilidade do
terminal móvel.
Para finalizar, são apresentadas as principais conclusões tiradas a
partir da análise dos resultados das várias simulações efectuadas.
Estes resultados destacam uma significativa melhoria do desempenho
do sistema MC-CDMA MIMO relativamente ao sistema convencional
MC-CDMA SISO, utilizando as diversas técnicas de tratamento de sinal
propostas.





Keywords Mobile Communications, 4G, MC-CDMA, MIMO, SFBC, Signal Proces-
sing, Pre-Filtering

Abstract Due to the increasing demand in the access of wireless communications
systems, it is necessary a deep study and research in order to find so-
lutions that are capable to efficiently answer this demand. The present
work is inserted in the area of mobile communications and its main ob-
jectives are to propose and evaluate pre-filtering and space-frequency
codification techniques for the MC-CDMA system in downlink.
Initially, are addressed theoretical issues of multiple carrier systems
where various techniques of multiple access used for the separation of
users are shown. It is presented in some detail the design of multiple car-
rier conventional MC-CDMA. This scheme combines OFDM modulation
with the spreading in frequency. The use of multiple antennas at both
transmitter and receiver in mobile communication systems, the so-called
MIMO systems, allows a significant improvement of the system perfor-
mance when compared with the conventional system, SISO. In this work
are also presented various techniques of communication using multiple
antennas. Based on the MISO MC-CDMA system, are proposed techni-
ques for pre-filtering and codification in the space frequency, extending
the MISO system to the MIMO case. All schemes proposed are validated
through simulations in scenarios that include the mobility of the mobile
terminal.
At the end, the main conclusions from the analysis of the results of va-
rious simulations are presented. These results stress a significant im-
provement in the performance of the MC-CDMA MIMO system against
the conventional MC-CDMA SISO, using the various techniques of signal
processing proposed.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 Sistemas de Comunicaç̃ao Móveis: Passado, Presente e Futuro

Nos últimos anos testemunhou-se uma enorme evolução dascomunicações móveis sem fios e celu-

lares. Esta evolução que iniciou de apenas puros sistemasde telefonia são hoje grandes plataformas

de multimédia oferecendo uma variedade de serviços desdechamadas de voz, transferência de fichei-

ros, reprodução de áudio e de vı́deo, até aplicações interactivas e sistemas de posicionamento global

(GPS).

A era de telefonia móvel teve o seu inı́cio por volta dos anos80 com o surgimento do primeiro sistema

de comunicações sem fios, que passou a ser denominado gerac¸ão 1G. Esta primeira geração não foi,

no entanto, o começo das comunicações móveis, pois já existiam redes de rádio móvel mas estes não

eram sistemas celulares.

O sistema 1G era completamente baseado na tecnologia analógica e os seus terminais eram instalados

quase exclusivamente em veı́culos. Alguns dos sistemas desenvolvidos na primeira geração foram:

Nordic Mobile Telephone(NMT-450 e NMT-900) nos paı́ses nórdicos, oTotal Access Communica-

tions Systems(TACS) no Reino Unido, oJapan Total Access Communications Systems(JTACS) no

Japão, o C-450 em Portugal e Alemanha e oAdvanced Mobile Phone System(AMPS) na América do

norte. Todos estes sistemas eram incompatı́veis entre si [22].

Uma década depois, e devido às dificuldades dos sistemas 1Ginerentes à sua incompatibilidade e à

qualidade de serviço, surge a denominada segunda geração, 2G, usando a tecnologia digital e orien-

tada tal como a primeira geração, ao tráfego de voz. OGlobal Systems for Mobile communications

(GSM) na Europa;Digital AMPS (D-AMPS); Code Division Multiple Access(CDMA) IS-95 nos

Estados Unidos;Personal Digital Cellular(PDC) no japão, são alguns exemplos de sistemas desta

geração, sendo o GSM, inicialmente desenvolvido como umstandardpan-Europeu, o mais difundido

e usado em todo mundo [19]. O sistema IS-95 usa como técnica de acesso múltiplo o CDMA enquanto

que os sistemas GSM, PDC e D-AMPS usamTime Division Multiple Access(TDMA). Algumas das

1



Introdução

principais vantagens destes sistemas em relação à 1G são a melhor eficiência espectral, maior capaci-

dade, uso de codificação de voz, maior privacidade e melhorre-uso de frequências.

O GSM foi projectado essencialmente para tráfego de voz mas, logo, devido à crescente necessidade

de se incluir novos serviços para a rede móvel, dos quais a maior parte dos casos baseavam-se no

tráfego por pacotes, como por exemplo dados e vı́deos, a segunda geração sofreu uma actualização

que ficou conhecida como 2.5G. Esta geração incluiu pelo menos uma das seguintes tecnologias:Ge-

neral Packet Radio Service(GPRS) eEnhanced Data Rates for Global Evolution(EDGE), passando,

assim, a tecnologia GSM a englobar serviços não só de voz como também o tráfego de dados.

A terceira geração, 3G, designada pelaInternational Telecommunications Union(ITU) por Internatio-

nal Mobile Telecommunications 2000(IMT-2000) foi desenvolvida com o objectivo de oferecer altas

taxas de transmissão de dados e proporcionar mobilidade devários serviços tais como multimédia.

Como exemplo de sistemas 3G temos: o sistema EuropeuUniversal Mobile Telecommunications

System(UMTS) também conhecido comoWide-bandCDMA (W-CDMA) e especificado peloEu-

ropean Telecommunications Standard Institute(ETSI), o sistema Americano cdma2000 e o Chinês

Time-Division SynchronousCDMA (TS-CDMA). Todos os sistemas desta geração são baseados na

tecnologia CDMA e usam a banda próxima dos 2 GHz, com taxas detransmissão desde os 144 Kbps,

para alta velocidade, até 2 Mbps em ambientes interiores. No entanto, com a tecnologiaHigh-Speed

Downlink Packet Access(HSDPA) é possı́vel obter taxas de transmissão de 1.8 ou 3.6 Mbps, depen-

dendo da modulação usada, nodownlink (DL). Os sistemas 3G englobam serviços não só de voz,

mas também o tráfego de dados, multimédia e tráfego por comutação de pacotes. Esta geração foi

introduzida pela primeira vez em Outubro de 2001 em Japão [15].

Na visão da ITU os futuros sistemas de comunicação terãoque apresentar, dentre outras, carac-

terı́sticas tais como [22]:

• Tecnologia: Esta nova geração terá como primeiro objectivo, não só a introdução de novas tec-

nologias para cobrir a necessidade de altas taxas de transmissão e novos serviços mas também

a integração das tecnologias já existentes em uma únicaplataforma comum, ver figura 1.1.

• Alto desempenho: Deverão oferecer serviços de multimédia de alta definição, suportando taxas

de transmissão de até cerca de 100 Mbps para alta mobilidade, em grandes áreas de cobertura e

cerca de 1 Gbps para baixa mobilidade, em áreas de coberturareduzida. Dai a necessidade de

desenvolver um novo sistema de interface-ar para a componente de banda larga (BL). A chave

desta nova interface é a flexibilidade, isto é, deve ser capaz de fornecer serviços heterogéneos

entre diferentes ambientes, por exemplo entre interiores eexteriores. A camada fı́sica deve su-

portar a transmissão de fluxos debits variáveis, com diferente qualidade de serviço, e ser capaz

de suportar tráfego assimétrico com elevadas taxas de transmissão no DL, ex. internet, vı́deo,

etc. Isto implica uma migração do sistema clássico orientado para a comutação de circuitos para

um orientado para a comutação de pacotes, o que já acontece parcialmente nos actuais sistemas

3G.
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Figura 1.1: Sistema 4G - Integração de v́arias tecnologias

• Capacidade de interoperatividade: Devem eliminar os problemas verificados no sistema 3G,

por exemplo, onde devido à existência de vários sistemas, podem encontrar-se dificuldades

no roaming e interoperatividade entre várias redes. Desta forma, os futuros sistemas devem

oferecer uma mobilidade global e uma portabilidade de serviços.

1.2 Motivação e Objectivos

Apesar das taxas de transmissão oferecidas pelos actuais sistemas 3G, a previsı́vel crescente procura

de serviços de internet nos terminais móveis, aumentaráa necessidade de serviços que exigem gran-

des taxas de transmissão em comunicações sem fios, ex. vı́deo a pedido, televisão de alta definição e

serviços multimédia em geral, o que os actuais sistemas 3Gnão poderão de forma alguma satisfazer.

As técnicas baseadas em portadoras múltiplas aparecem como as mais promissoras para atingir estes

requisitos.

O princı́pio geral dos sistemas de portadora múltipla é dividir um fluxo de dados em vários sub-

fluxos em paralelo, os quais são depois transmitidos em diferentes frequências ou sub-portadoras. O

sucesso das técnicas de espalhamento de espectro, usadas nos sistemas de comunicações móveis de se-

gunda geração e doOrthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM), também usado em várias

aplicações comerciais, motivou a combinação destas duas técnicas. Desta combinação resultaram três

diferentes esquemas:Multicarrier Direct Sequence Code Division Multiple Access (MC-DS-CDMA)

[14][7], Multitone CDMA (MT-CDMA) [14][47] e o Multi-Carrier Code-Division Multiple-Access

MC-CDMA, também conhecido por OFDM-CDMA.

Nos futuros sistemas de comunicações móveis, o uso de múltiplas antenas é fundamental por forma
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a aumentar a sua capacidade. Estas técnicas exploram a dimensão espaço e podem ser do tipoSingle

Input Multiple Output(SIMO), Multiple Input Single Output(MISO), Multiple Input Multiple Output

(MIMO) e podem ser vistos como uma extensão dos sistemasSingle Input Single Output(SISO). Em

que SISO corresponde a um sistema com uma antena no transmissor e uma no receptor. O esquema

MISO corresponde ao sistema com múltiplas antenas no transmissor e uma no receptor, SIMO, ao

sistema com uma antena no transmissor e múltiplas antenas no receptor e o MIMO corresponde ao

sistema com múltiplas antenas tanto no transmissor quantono receptor. A combinação destes esque-

mas com as várias técnicas de diversidade permite o aumento da capacidade ou o aumento da robustez

dos sistemas de comunicação sem fios. Uma forma de usar a dimensão espacial do canal rádio móvel

é usar os chamados esquemas de codificação por blocos no espaço-tempo ou frequência (CBET/F).

No DL, e considerando um sistema de comunicações móveis,para eliminar a interferência de acesso

múltiplo (IAM) e compensar as distorções provocadas pelo canal, é necessário efectuar um processa-

mento de sinal multi-utilizador no TM, pelo que esta não será a melhor estratégia dada a complexidade

exigida neste terminal. Uma solução alternativa existe,e consiste em transferir grande parte do pro-

cessamento necessário para eliminar a IAM e as distorções provocadas pelo canal, do terminal móvel

(TM) para a estação base (EB), onde a complexidade é mais tolerável. Assim, o sinal é formatado

no transmissor, tendo em conta a resposta do canal, de formara simplificar a detecção no receptor.

Na literatura este tipo te técnicas são conhecidas por esquemas de pré-filtragem. Como facilmente se

percebe, este tipo de sistemas exige o conhecimento da resposta do canal, antes da transmissão. A

resposta do canal pode ser obtida de duas formas: pode ser estimada na EB nouplink (UL) ou obtida

através de um canal defeedbackdo TM para a EB. Geralmente a primeira opção é usada em sistemas

baseados noTime Division Duplex(TDD) e a segunda no modoFrequency Division Duplex(FDD).

Em ambas situações é fundamental que as variações do canal sejam suficientemente lentas, para que

a diferença entre a resposta do canal estimado e o estado do canal na transmissão seja insignificante.

Em [40] foi proposto um esquema que combina aCodificaç̃ao por Blocos no Espaço-Frequência

(CBEF) com um algoritmo de pré-filtragem para o sistema MISOMC-CDMA no DL. O principal

objectivo desta dissertação é extender o sistema ali proposto de MISO para MIMO, isto é, um sistema

em que o TM também esteja equipado com um agregado de antenas.
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1.3 Estrutura da dissertaç̃ao

A presente dissertação é composta por cinco capı́tulos eestá estruturada da forma como a seguir se

descreve:

No capı́tulo 2 é feita uma descrição das técnicas de transmissão com portadora múltipla. Inicialmente,

faz-se uma descrição dos sistemas de transmissão usandotécnicas de acesso múltiplo, onde a detecção

dos utilizadores pode ser feita tanto na frequência, no tempo como no espaço. Em seguida é feita a

análise dos sistemas de portadora múltipla começando por apresentar a técnica OFDM que é a base

de uma boa parte dos sitemas de acesso múltipo. O sistema MC-CDMA, base deste trabalho, é

apresentado por último.

No capı́tulo 3 abordam-se as técnicas de comunicação semfios usando múltiplas antenas. Para além da

apresentação dos esquemas MIMO, são apresentados nestecapı́tulo as diversas técnicas de diversidade

usadas nos sistemas de comunicação móveis com o objectivo de melhorar o seu desempenho.

No capı́tulo 4 é derivado o sistema MC-CDMA MIMO implementado e é feita a apresentação e

discussão dos resultados obtidos através das simulações efectuadas durante a realização do presente

trabalho. Este capı́tulo está subdividido em 4 secções.Na secção 4.2 é apresentado o sistema MC-

CDMA MIMO com codificação no espaço-frequência e são apresentados e discutidos os resultados

das respectivas simulações. Na secção 4.3 é introduzida a técnica de pré-filtragem. Nesta secção

é apresentado o sistema implementado, isto é, um sistema que combina a codificação no espaço-

frequência com a pré-filtragem projectada na frequência. De seguida são apresentados e discutidos os

resultados obtidos nas simulações. A última secção éreservada à apresentação do sistema apresentado

na secção anterior mas desta vez tomando-se em considerac¸ão a codificação do canal. No final são

apresentados os respectivos resultados das simulações.

No último capı́tulo, o capı́tulo 5, são apresentadas as principais conclusões do trabalho desenvolvido

nesta dissertação e questões deixadas em aberto para trabalho futuro.
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CAPÍTULO 2

SISTEMAS DE PORTADORA ḾULTIPLA

As comunicações móveis encontram-se num patamar em que oespectro de frequências tornou-se um

recurso extremamente escasso, obrigando, portanto, a que haja um enorme controlo no seu uso. Deste

modo, neste capı́tulo é feita a análise das várias técnicas de acesso ao meio usadas nas comunicações

sem fios por forma a que este recurso seja racionalmente usado.

Neste capı́tulo, analisam-se, primeiramente, com algum detalhe os sistemas OFDM que são base

de uma grande maioria dos sistemas de comunicação sem fios actualmente usados. Depois é feita

uma análise do sistema de portadora múltipla MC-CDMA. O sistema MC-CDMA é o resultado da

combinação das técnicas OFDM e CDMA. Esta combinação surge como uma necessidade de se apro-

veitar a alta eficiência espectral e alta robustez contra propagação multi-percurso que OFDM oferece

e a flexibilidade de acesso múltiplo com boas propriedades para ambientes celulares oferecidas pela

técnica CDMA.

2.1 Técnicas de Acesso Ḿultiplo

A LB dos sistemas de comunicação sem fios é um recurso extremamente valioso e escasso, existe

uma enorme necessidade de se racionalizar o uso deste recurso de modo a maximizar a capacidade

do sistema em termos do número de utilizadores permitidos no mesmo. Uma das formas encontradas

para a racionalização da LB é a partilha da mesma por partedos utilizadores. Para comunicações de

alta qualidade, caso dos recentes sistemas de comunicações sem fios, esta partilha terá que ser feita

sem que, no entanto, haja uma enorme degradação do desempenho dos sistemas em causa.

Para permitir o uso em simultâneo de um dado meio de comunicação comum por parte de vários uti-

lizadores, usam-se várias técnicas de acesso múltiplo.As três técnicas mais usadas, na discriminação

dos sinais de informação, para comunicações sem fios são: TDMA, Frequency Division Multiple Ac-

cess(FDMA) e CDMA. Para além do uso destas técnicas para a correcta discriminação dos sinais

dos vários utilizadores no sistema é desejável que no sistema de comunicação os utilizadores possam
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ser capazes de, enquanto mantém uma dada ligação com a estação base (EB), no DL por exemplo,

seja também possivel enviar “simultaneamente“ informações em sentido contrário, isto é, do TM para

a EB, UL. Estes modos de operação, denominadosduplexingna literatura inglesa, podem ser feitos

tanto na frequência, FDD, como no tempo, TDD.

2.1.1 Modos de Operaç̃ao: FDD/TDD

O modo FDD, historicamente usado apenas para aplicações de voz que geralmente geram um fluxo

simétrico, atribui a cada utilizador duas bandas distintas de frequência com igual LB, como se pode

ver na figura 2.1, uma banda para o sentido DL e outra para UL. Dado haver neste modo dois canais

distintos para comunicação, é possivel efectuar a transmissão simultânea de informação no sentido

UL e DL. No entanto, é necessário que haja uma separação entre as duas bandas de frequência para

evitar a interferência entre elas. Esta separação provoca alguma perda de flexibilidade pois esta banda

de guarda (BG) é atribuida ao DL e ao UL independentemente das condições do tráfego verificadas

no sistema. Uma das vantagem deste modo é a facilidade de sincronização, sendo usado em macro-

células com taxas de transmissão moderadas e a média/alta velocidade enquanto o modo TDD devido

à grande exigência em termos de sincronismo, o seu uso est´a praticamente limitado a ambientes in-

teriores e a micro e pico-células. A banda de guarda no modo FDD é geralmente maior que a LB de

coerência [29][46], logo, o desvanecimento do canal difere consideravelmente entre os sentidos UL e

DL obrigando a que a pré-filtragem, caso seja efectuada, exija o uso de um canal de feedback entre o

TM e a EB.

No modo TDD, em vez da frequência, usa-se a dimensão tempo para a atribuição de canais para o DL

e UL, figura 2.1. Este modo, ao contrário do FDD, permite a comunicação em ambos sentidos usando

um único canal.

Figura 2.1: Modos de operaç̃ao para comunicaç̃oes bidireccionais: a) TDD e b) FDD

Praticamente este modo opera comutando a direcção de transmissão no tempo. Se a comutação for

suficientemente rápida e o tempo de guarda (TG) fôr suficientemente reduzido então a transmissão e
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recepção parecerá simultânea para o utilizador. O modoTDD é mais flexivel em satisfazer a neces-

sidade de reconfigurar dinamicamente a LB alocada para DL ou UL de acordo com as necessidades

dos consumidores. Neste modo, se considerarmos que o tempo do sı́mbolo (Ts) é inferior ao tempo

de canal de coerência, pode-se considerar como idêntico ocanal entreTs consecutivos de UL e DL,

isto porque o UL e o DL usam a mesma portadora. Nestas condiç ˜oes, e com o objectivo de eliminar a

IAM, o sistema pode usar as estimativas do canal no UL para formatar o sinal no DL [40].

2.1.2 T́ecnicas de Acesso Ḿultiplo

2.1.2.1 Discriminaç̃ao dos Utilizadores na Freqûencia - FDMA

Na técnica FDMA, a LB disponı́vel é subdividida em sub-bandas de frequência e cada uma destas

sub-bandas é atribuı́da a cada utilizador, figura 2.2. A técnica de multiplexagem usada pelos sistemas

FDMA é a FDD. São alocadas para cada utilizador duas bandasde frequências, uma para UL e

outra para DL, nas quais o utilizador transmite e recebe informação, respectivamente. Para evitar

interferência entre os utilizadores, esta técnica exigea adição de uma LB de guarda entre duas sub-

bandas adjacentes. Durante uma dada chamada efectuada por um utilizador, mais nenhum outro

utilizador pode usar a mesma banda de frequência. O sinal transmitido é contı́nuo em cada canal

permitindo transmissões analógicas. Principais vantagens desta técnica são o requerer baixa potência

de transmissão e a não necessidade de equalização de canal ou a ser usada uma, esta é geralmente

mais simples do que a usada noutras técnicas. Esta técnicaé usada como parte de uma boa parte de

sistemas multi-canais.

2.1.2.2 Discriminaç̃ao dos Utilizadores no Tempo - TDMA

A técnica TDMA baseia-se na divisão do canal de comunicação em múltiplos intervalos temporais.

Cada um destes intervalos é atribuı́do a cada utilizador, figura 2.2, para o envio ou recepção da

informação. A LB total disponı́vel, a LB reservada a cada canal individual ou a duração temporal

reservada a cada canal varia de acordo com os padrões espec´ıficos de cada região ou da técnica de

codificação usada. Devido às altas taxas de transmissãoque requer, sofre os efeitos multi-percurso re-

sultando numa significante interferência entre sı́mbolos(IES). Só a modulação digital pode ser usada

com este sistema. Tal como em FDMA, esta técnica tem a desvantagem de mesmo que um dado canal

não esteja em uso, este não poder ser usado por outros utilizadores o que implica a não utilização efi-

caz dos recursos do sistema. Outras desvantagens a considerar: a necessidade de uma sincronização

precisa e a necessidade de eliminação de IES. Tem como principais vantagens: a não necessidade de

agilidade em frequência, devido ao uso de uma única portadora em um dado instante; devido à sua

propriedade de transmissão descontı́nua da informação, o handover torna-se um processo muito sim-

ples neste sistema pois durante os perı́odos não activos osTM podem monitorizar outras EB [29]. Para

uma mesma LB, sistemas baseados em TDMA conseguem oferecer três a quatro vezes a capacidade

do tráfego do que os baseados em FDMA [17].
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2.1.2.3 Discriminaç̃ao dos Utilizadores pelo Ćodigo - CDMA

De uma forma diferente das técnicas TDMA e FDMA que alocam deuma forma disjunta os recursos

tempo ou frequência aos utilizadores, CDMA é uma técnicade espalhamento que aloca todos os re-

cursos disponı́veis a todos os utilizadores activos no momento, figura 2.2. Em CDMA, os utilizadores

partilham simultaneamente o mesmo canal de rádio frequência e podem efectuar transmissões nele de

uma forma simultânea (optimizando, assim, a utilizaçãoda LB disponı́vel) uma vez que cada utiliza-

dor tem o seu próprio código de espalhamento e este é escolhido de modo a ter baixa correlação cru-

zada com os de outros utilizadores. O receptor aplica a operação correlação, com o código usado pelo

transmissor, para determinar a informação destinada a umdeterminado utilizador. Neste processo,

a informação destinada a outros utilizadores aparecerácomo ruı́do devido ao descorrelacionamento

[52]. No caso de se ter códigos ortogonais perfeitamente sincronizados, a correlação cruzada será

zero o que implica que vários sinais de banda larga podem coexistir numa mesma frequência sem que

haja grandes problemas de interferência.

Esta técnica tem maior capacidade de ter utilizadores simultaneamente activos numa dada banda

de frequências em relação às técnicas TDMA e FDMA. Tanto CDMA como TDMA podem usar

o modo FDD ou TDD. Tem como principais vantagens, a facilidade no planeamento de frequências,

resistência à interferência e permitir taxas de transmissão variáveis. Apresenta como principal des-

vantagem a limitação da capacidade devido à IAM [29].

Figura 2.2: Ilustração das tr̂es t́ecnicas de acesso múltiplo

Dentre os vários métodos de modular os sinais CDMA, os maisusados são:Direct Sequence Sprea-

ding SpectrumDS-SS,Frequency Hopping Spreading SpectrumFH-SS [5],Time Hopping Spreading

SpectrumTH-SS [5] e técnicas hı́bridas combinando as técnicas anteriores.É dada atenção apenas à

técnica DS-SS por ser a de interesse para o presente trabalho.

2.1.3 Espalhamento do espectro por sequência directa - DS-SS

Espalhamento de espectro é das mais comuns técnicas de espalhamento. Nesta, o sinal original do

utilizador é transformado num outro sinal que ocupa uma LB substancialmente maior do que o sinal
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original necessitaria. Esta transformação é denominada de espalhamento. O sinal originald(t) é mul-

tiplicado de uma forma binária com um sinal de espalhamentoc(t), uma sequência pseudo-aleatória,

possuindo uma LB maior que a do sinal original, originando o sinal x(t) = d(t)c(t). Um exemplo do

exposto está ilustrado na figura 2.3.

Figura 2.3: Ilustração do processo de espalhamento

Osbits no sinal de espalhamento são denominados dechipscomo forma de diferenciá-los dosbits do

sinal original que são chamados de sı́mbolos. Esta sequência pseudo-aleatória repete-se a sı́ própria

periodicamente, o que faz com que mesmo parecendo aleatória seja sempre possı́vel determinar qual

será a sequência seguinte depois doresetdo seu gerador. No entanto, uma vez que com este tipo

de geradores consegue-se gerar um número infinito de códigos distintos, então é possivel que vários

canais usem uma mesma banda de frequências desde que usem c´odigos distintos.

A relação entre a LB do sinal espalhado,Bss, e a LB do sinal original,B, é denominada ganho ou

factor de espalhamento e é dada por:

SF=
Bss

B
(2.1)

Este valor apenas indica a quantidade dechipsnecessários para espalhar um dado sı́mbolo de dados.

ParaSF suficientemente elevado, aBss, LB do sinal espalhado, será grande e pode-se, assim, proceder

a transmissão do sinal com uma densidade de potência relativamente baixa. Para altos valores deSF,

o sinal transmitido será do nı́vel ou abaixo do nı́vel do ru´ıdo e podendo ser, de alguma forma, confun-

dido com este.

De modo a que o processo dede-spreadingseja realizado convenientemente e se consiga recuperar o

sinal transmitido, é necessário que o receptor use o mesmocódigo usado no transmissor no processo

de espalhamento. Os códigos de espalhamento tem um enorme impacto nos sistemas baseados no

espalhamento de espectro, portanto, a sua escolha deve ser bastante criteriosa.

Existem actualmente vários códigos a usar para o espalhamento, os quais podem ser distinguidos

consoante a sua ortogonalidade, a complexidade na sua construção, aPeak-to-Average Power Ratio

(PAPR) [14] ou as propriedades de correlação. Estes devemser escolhidos consoante a necessidade

de determinado sistema e o cenário em que o mesmo se insere pois as propriedades destes códigos

produzem efeitos diferentes em casos de UL ou DL. Os mais usados são: Códigos de Gold, Códigos

de Walsh-Hadamard, Códigos de Zadoff-Chu, Códigos de Golay e Sequências PN.
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A seguir são mostradas algumas das principais vantagens nouso das técnicas SS em relação às con-

vencionais [19]:

1. Resist̂encia à interfer̂encias de banda estreita: consideremos, por exemplo, a interferência de

um sinal de banda estreita, neste caso apenas uma risca, num sistema convencional. Enquanto

a desmodulação irá executar ode-spreadingno sinal original, o processo irá simultaneamente

espalhar o sinal de ruı́do. Portanto, a interferência ser´a espalhada sobre uma larga banda de

espectro. Este comportamento pode ser visto na figura 2.4.

Figura 2.4: Ilustração da resist̂enciaà interfer̂encia de banda estreita

2. Privacidade: Uma vez que cada utilizador tem o seu único código de espalhamento, um dado

intruso que não conheça o código usado no processo de espalhamento terá enormes dificuldades

em recuperar o sinal transmitido. Esta dificuldade, no entanto, pode sempre ser superada caso

o intruso em causa possua recursos suficientes para a descodificação por tentantivas, uma vez

que os códigos usados para o espalhamento são determinı́sticos.

3. Baixa probabilidade de detecção: Uma vez que a Densidade Espectral de Potência (DEP) do

sinal é muito baixa, se oSF for maior, depois do espalhamento a DEP pode ser tão baixa até

ao ponto de estar abaixo do nı́vel do ruı́do e dificultando, assim, a intercepção do sinal por

estranhos.

4. Protecç̃ao contra interfer̂encia multi-percurso: Interferência multi-percurso é o resultado de

reflexões e difracções, provocadas por obstáculos, durante o percurso do sinal. Caso a sequência

do código tenha umas boas propriedades de autocorrelação, um sinal SS-CDMA é capaz de

resistir eficientemente às interferências multi-percurso.

5. Capacidade de acesso múltiplo: Uma vez que todos os utilizadores no sistema tem diferen-

tes códigos de espalhamento que, idealmente, não tem entre eles bastante correlacionamento

cruzado, vários utilizadores podem co-existir numa mesmabanda de frequências sem que haja

grandes problemas de interferências.
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A figura 2.5 mostra a DEP de um sinal antes e depois do espalhamento espectral.

Figura 2.5: Ilustração do DEP. Antes e depois do espalhamento espectral

Receptores RAKE [1] podem ser usados em sistemas CDMA para melhorar a qualidade do sinal

recebido.

2.1.4 Seqûencias de Espalhamento de Espectro

O principal objectivo do projecto dos esquemas de espalhamento de espectro para sistemas de acesso

múltiplo é encontrar um conjunto de códigos de espalhamento que permitam que um número máximo

de utilizadores possa coexistir num sistema e usar uma dada banda de frequências com mı́nimo

possı́vel de interferências entre eles. Nesta secção apresentam-se os códigos de espalhamento nor-

malmente usados em sistema de espalhamento de espectro descritos acima.

Seqûencias PN

As sequênciasPseudo-Noise(PN) são assim chamadas devido às suas propriedades de se parecerem

com o ruı́do (não chegam a ser exactamente como o ruı́do poiselas são determinı́sticas), caso a sua

construção seja desconhecida no receptor. Código PN são sequências deci = ±1. Estas sequências

são balanceadas, isto é, a diferença entre a quantidade de 1’s e -1’s é no máximo igual a 1, ou seja,

considerando que a sequência tem um comprimento do perı́odo n, cada perı́odo contêm 2m−1 1’s e

2m−1−1 0’s. onde:

n = 2m−1 (2.2)

e são geradas por registos de deslocamento de comprimentomcom realimentação linear.
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Códigos de Walsh-Hadamard

Os códigos de Walsh-Hadamard são completamente ortogonais para um determinado valor de atraso,

o que significa serem bons para sistemas ortogonais mas muitomaus quando se trata de sistemas não

ortogonais. Para o caso de atrasos nulos, estes códigos são completamente ortogonais eliminando

desta forma as interferências de acesso múltiplo quando há uma boa sincronização. Estas proprie-

dades fazem destes códigos práticos para sistemas sı́ncronos como é o caso em estudo, o sistema

MC-CDMA no downlink.

Um código Walsh-Hadamard de comprimento máximoL pode ser dividido em dois códigos de com-

primentol = L/2. Todos os códigos de comprimentol gerados a partir do código original de compri-

mentoL são ortogonais entre si e podem ser iterativamente geradosa partir das seguintes matrizes

CL =

[

Cl Cl

Cl −Cl

]

∀L = 2m,m≥ 1, C1 = [1] , (2.3)

Como exemplo, apresentam-se duas matrizes geradoras de códigos de comprimentoL = 2 eL = 4:

C2 =

[

1 1

1 −1

]

C4 =









1 1 1 1

1 −1 1 −1

1 1 −1 −1

1 −1 −1 1









(2.4)

Onde os elementos das colunas (ou linhas) correspondem aos códigos Walsh-Hadamard dos utiliza-

dores. Todas as colunas destas matrizes são mutuamente ortogonais

L−1

∑
k=0

hikh jk = 0 (2.5)

para todas as colunasi e j. A correlação cruzada entre dois distintos códigos Walsh-Hadamard de

uma mesma matriz é igual a zero se estivermos perante uma sincronização perfeita.

O número máximo de utilizadores simultaneamente activosno sistema é limitado porL, o compri-

mento do código.

Códigos de Gold

Sequências de códigos deGold são muito importantes pois uma dada famı́lia den+ 2 códigos, com

mesmo comprimento e uma correlação cruzada controlada, podem ser geradas a partir da adição

módulo 2 de um par preferencial de sequênciam de comprimentoL = 2m−1, somadaschip a chip e

mantendo uma mesma relação de fase das sequênciasm. Estes códigos apresentam uma correlação
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cruzada de três valores{−1,−t(m), t(m)−2} comt(m) dado por

t(m) =

{

2(m+1)/2 +1 param ı́mpar

2(m+2)/2 +1 parampar
(2.6)

Códigos de Golay

Estes códigos podem ser gerados recursivamente por

CL =

[

Cl C̄l

Cl −C̄l

]

∀L = 2m,m≥ 1, C1 = [1] , l = L/2 (2.7)

Onde a matriz̄CL é a matriz inversa da matrizCL. Se tivermos

CL = [AL BL] (2.8)

comAL eBL matrizes de dimensõesL×L/2, então a matriz̄CL será dada por

C̄L = [AL −BL] (2.9)

Códigos de Zadoff-Chu

Estes códigos são definidos por

cp
l =

{

ej2πp(ql+l2/2)/L paraL ı́mpar

ej2πp(ql+l(l+1)/2)/L paraL par
(2.10)

ondeq é um número inteiro qualquer ep um número inteiro e primo comL. Se o inteiroL fôr primo

então, um dado conjunto de códigos Zadoff-Chu será composto por sequências deL−1. Estes códigos

possuem óptimas propriedades de correlação e uma funç˜ao de autocorrelação óptima e com uma baixa

amplitude constante da função de correlação cruzada periódica.
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2.2 O Sistema OFDM

A técnica OFDM foi proposta por volta dos anos 50, no entanto, só recentemente com o desenvol-

vimento de técnicas de processamento digital de sinal é que se tornou uma técnica importante na

área das telecomunicações [24], sendo praticamente a base de quase todos os sistemas de portadora

múltipla [40].

Esta técnica é uma forma particular da modulação por múltiplas portadoras,Multi-Carrier Modula-

tion (MCM). Num sistema de modulação com única portadora,Single-Carrier Modulation(SCM),

a informação é modulada sobre uma única portadora. Na modulação do sinal digital, composto por

conjunto de sı́mbolos de informação, à medida que usamosuma maior LB a duração do sı́mbolo de

informação torna-se curta tornando o sistema mais susceptı́vel a perdas de informação devido a, por

exemplo, um impulso de ruı́do ou reflexões do sinal transmitido. Estas deficiências podem impedir

o sistema de recuperar com eficiência o sinal enviado. Este tipo de interferência pode ser elimi-

nado usando a técnicaFrequency Division Multiplexing(FDM) que alarga o conceito da SCM usando

múltiplas portadoras dentro do mesmo canal. O valor total da taxa de transferência de dados a ser

enviados no canal é dividido entre as várias sub-portadoras. Uma vez que as sub-portadoras tem uma

baixa taxa de transmissão, o perı́odo do sı́mbolo de dados no sistema será longo, adicionando assim

alguma imunidade às reflexões do sinal e a impulsos de ruı́do. No entanto, os sistemas FDM requerem

que entre as sub-portadoras moduladas haja uma banda de guarda de modo a prevenir interferências

entre as mesmas. Estas bandas de guarda, por sua vez, reduzema taxa de transmissão efectiva do sis-

tema. Uma das formas encontradas para minimizar este impasse é o uso de sub-portadoras que sejam

ortogonais entre si. Este novo sistema é o chamado OFDM. A t´ecnica OFDM pode ser considerada

como uma técnica de modulação ou como de multiplexagem [15].

Figura 2.6: Espectro associado ao sinal OFDM (6 sub-portadoras). Na Frequência central de cada sub-
portadora ñao há interfer̂encia das outras sub-portadoras

Na figura 2.7 é mostrado o gráfico correspondente à DEP do s´ımbolo OFDM. Esta DEP,S( f ), é

dada pelas somas das DEP dasNc sub-portadoras, figura 2.6, moduladas de forma independente na

frequênciafn.
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Figura 2.7: Espectro OFDM (16 sub-portadoras)

Considerandodn sı́mbolos independentes,S( f ) será dada por [40]:

S( f ) = E{|X( f )|2} =
T2

s

Nc

Nc−1

∑
n=0

E{|dn|2}|sinc( f Ts−n)|2 (2.11)

Uma das principais razões para o uso de OFDM é a maior robustez apresentada contra o desva-

necimento selectivo na frequência e interferência entreas bandas vizinhas. Esta técnica tem como

princı́pio base a subdivisão do fluxo de dados, na entrada, com uma elevada taxa de transmissão em

múltiplos sub-fluxos de dados modulados, cada um, com uma sub-portadora diferente. A taxa de

transmissão de cada um destes fluxos é muito menor que a taxatotal, logo, a LB dos sub-canais cor-

respondentes é muito menor que a LB do sistema [19][15][3],como ilustra a figura 2.8.

Figura 2.8: Modulaç̃ao OFDM - ilustraç̃ao
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Se considerarmos que um sistema de comunicação com modulação multi-portadora transmiteNc

sı́mbolos de valor complexoRn em quen = 0, . . . ,Nc−1, em paralelo nasNc sub-portadoras, e consi-

derando que a duração de um sı́mbolo de dados éTd, depois da operação de conversão série-paralelo

a duração de um sı́mbolo OFDM, formado pelosRn sı́mbolos modulados em paralelo, seráTs = NcTd.

O princı́pio fundamental do sistema OFDM, como antes referido, é modularNc subfluxos num igual

número de sub-portadoras espaçadas entre si de∆ f = 1
Ts

de modo a obter ortogonalidade entre os

sinais nasNc sub-portadoras, supondo a forma de onda destes sinais rectangular [8].

x(t) =
1
Nc

Nc−1

∑
n=0

Rnej2π fnt , 0≤ t < Ts (2.12)

A equação (2.12) representa a envolvente complexa do sı́mbolo OFDM e as frequências dasNc sub-

portadoras estão localizadas emfn = n
Ts

n = 0, . . . ,Nc−1.

O diagrama básico do modulador OFDM e o respectivo desmodulador, OFDM inverso, é apresentado

na figura 2.9 [8].

Figura 2.9: Diagrama do sistema de comunicação baseado em OFDM

Na transmissão, a sequênciaRn é modulada dando como resultado a sequênciaxv. Esta sequência

digital é convertida em analógica,x(t), e depois é modulada em RF, está omitido por simplicidade o

modulador de RF na figura, antes de ser transmitido para o canal multi-percurso onde é adicionado

o ruı́do térmico Gaussiano (AGWN),n(t), para além das distorções provocadas pelo canal multi-

percurso em si. Na recepção, o sinal recebido e modulado emrádio frequência (RF),y(t) dado por

(2.13) é desmodulado e convertido de analógico para digital dando resultado à sequênciayv.

y(t) =

Z +∞

−∞
x(t − τ)h(τ, t)dτ+n(t) (2.13)

Notar aqui que o sinaly(t) será o resultado da convolução do sinalx(t) com a resposta do canal de

transmissão mais o ruido térmico Gaussiano. Esta sequência yv é desmodulada pelo desmodulador,
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OFDM inverso, dando origem à sequência digitalSn, dada pela equação (2.14), composta porNc

sı́mbolos de valor complexo.

Sn =
Nc−1

∑
v=0

yve
− j2πnv/Nc , n = 0. . .Nc−1 (2.14)

Os sistemas de portadora múltipla podem ser simulados no domı́nio temporal ou mais eficientemente

no domı́nio da frequência. A representação no domı́nio da frequência, no entanto, apenas é válida no

caso da ausência da interferência entre portadoras (IEP)e IES, do desvanecimento ser não selectivo

por sub-portadora e o canal não variar durante a duração do sı́mbolo OFDM. Geralmente, os sistemas

OFDM são projectados tendo em conta todas estas condições. A função de transferência do canal

quando amostrada nas frequênciasn∆ f , e por cada sı́mbolo OFDM com duraçãoiT
′

s é dada por [40]

Hn,i = H(n∆ f , iT
′
s) =

Ls

∑
p=1

Lsp

∑
l=1

αp,l e
j
(

2π
(

fD,p,l iT
′

s−n∆ f τP

)

+ϕp,l

)

= αn,iejϕn,i

(2.15)

Desta forma, um sı́mbolo de dados transmitido na sub-portadoran do sı́mbolo OFDMi será simples-

mente multiplicado pela amplitudeαn,i e pela faseϕn,i . Esta representação tem uma vantagem que

é a simplificação da implementação da plataforma de simulação dos sistemas de portadora múltipla

uma vez que são substituı́das as operações de IFFT, da FFT, da convolução temporal do sinal com a

resposta impulsional do canal, da inserção e remoção doTG, por uma simples multiplicação complexa

dos sı́mbolos de dados com a resposta em frequência do canal. Este processo está mostrado, de uma

forma simplificada, na figura 2.10

Figura 2.10: Diagrama simplificado do sistema OFDM

Com base nesta figura, o sinal recebido pode ser representadono domı́nio da frequência por

Sn = hnrn +nn, com n = 0. . .Nc−1 (2.16)

ondehn e nn representam a resposta complexa em frequência e o ruı́do dasub-portadoran, respec-

tivamente. Assume-se que a parte real e imaginária das componentes do ruı́do são estatisticamente
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independentes, de distribuição Gaussiana com média nula e de igual variância, dada por

σ2 = E{|nn|2} (2.17)

A equação (2.16) pode ser representada matricialmente como

s= Hr +n (2.18)

onde r = [r0 r1 . . . rNc−1]
T contém osNc sı́mbolos de dados transmitidos num sı́mbolo OFDM,n

representa asNc amostras de ruı́do eH representa a matriz do canal e é dada por

H =









h0 0 · · · 0

0 h1 · · · 0
...

...
. . .

...

0 0 · · · hNc−1









(2.19)

Amostrando a envolvente complexax(t) de um sı́mbolo OFDM a uma taxa de1Td
, as amostras são

dadas por:

xv =
1
Nc

Nc−1

∑
n=0

Rne
j2πnv
Nc , v = 0, . . . ,Nc−1 (2.20)

como pode-se ver na figura 2.9,xv corresponde à IFFT dos sı́mbolosRn com n = 0, . . . ,Nc− 1. A

eliminação da IEP é conseguida nos sistemas OFDM fazendocom que o espaçamento entre sub-

portadoras seja muito maior que o espalhamento de Doppler, isto é,∆ f ≫ 2| fD,max| [40]. Uma forma

de reduzir a IES, se considerarmos que a transmissão é feita através de um canal multipercurso, com

perı́odo de atraso máximo,τmax, é fazer com que a duração do sı́mbolo OFDM seja inferior ao tempo

de coerência [29] do canal e a LB das sub-portadoras deve sermenor que a LB de coerência [29] do

canal.

De modo a evitar completamente a IES e deste modo, manter a ortogonalidade entre sinais nas sub-

portadoras, é necessário adicionar entre sı́mbolos OFDMadjacentes um TG tal queTG≥ τmax. O TG

adicionado deve ser dimensionado por forma a limitar ao mı́nimo a redução da eficiência espectral.

Este intervalo é na prática uma extensão cı́clica de cadası́mbolo OFDM, figura 2.11, e é obtido

extendendo a duração do sı́mbolo OFDM.

Figura 2.11: Śımbolo OFDM com o perı́odo de guarda adicionado
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O novoTs será, então, dado por

T
′
s = TG+Ts (2.21)

O TG é geralmente dimensionado de modo a que esteja entre 20%e 25% do tempo da duração do

sı́mbolo OFDM [40]. No receptor este TG terá que ser removido logo numa primeira fase, isto é,

antes de qualquer outro tratamento do sinal. Se tomarmos em conta o TG adicionado no sinal antes

da transmissão, então a sequênciaxv passará a ser dada por:

xv =
1
Nc

Nc−1

∑
n=0

Rne
j2πnv
Nc , v = −LG, . . . ,Nc−1, LG ≥ ⌈τmaxNc

Ts
⌉ (2.22)

OndeLG é o comprimento do TG, em termos do número de amostras, suficiente para evitar a IES.

Uma vez que na modulação OFDM a forma de onda do sinal produzido não é constante, há a necessi-

dade de usarem-se amplificadores com uma enorme gama linear de modo a evitar distorções do sinal.

Este aspecto é caracterizado por uma grandeza denominada PAPR [26] que é a razão entre a potência

de pico e a potência média dos sinais:

PAPR= 10log(
Pmax

Pmed
) (2.23)

Aqui, Pmax é a potência de pico do sinal e será tanto maior quanto maior for o número de sub-

portadoras, piorando a PAPR.

A redução da PAPR é especialmente necessária no UL onde ´e exigido um baixo consumo de potência

no TM [40]. Mais detalhes acerca da PAPR podem ser encontrados em [14] [26].

A taxa total de transmissão dos sı́mbolos OFDM e a LB em termos do lóbulo principal são, respecti-

vamente [15]:

R=
1
Td

=
Nc

Ts
(2.24)

LBOFDM =
2
T ′

s
+

Nc−1
T ′

s −TG
(2.25)

A seguir são indicadas algumas das principais vantagens e desvantagens do sistema OFDM:

Vantagens:

• Simplicidade da implementação digital através do uso de IFFT e FFT

• Elevada eficiência espectral devido à forma quase rectangular do espectro de frequência para

um número elevado de sub-portadoras

• Receptores de baixa complexidade evitando IES, interferˆencia entre sub-canais se aplicarmos

perı́odos de guarda de duração adequada

21



Sistemas de Portadora Ḿultipla

• Flexibilidade na escolha de técnicas de modulação a usar em cada sub-portadora adaptando-as

às condições de transmissão em cada sub-portadora.

Desvantagens:

• Perda da eficiência espectral devido a adição dos intervalos de guarda

• Mais sensı́vel ao efeito de Doppler comparado com sistemasSCM

• Requer grande precisão em termos de frequência e sincronização

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

caso contrário nota-se uma degradação do desempenho do sistema.

Exemplo de sistemas que usam a técnica OFDM englobam HYPERLAN, LAN sem fios (normas

802.11a/g/n), WiMAX e a difusão de televisão terrestre (DVB-T) [24][3][6].

2.3 O Sistema MC-CDMA

Nesta secção é apresentada com algum detalhe o esquema deespalhamento de espectro de portadora

múltipla MC-CDMA. Neste sistema, cada sı́mbolo de dados écopiadoL vezes e espalhado no domi-

nio da frequência por um códigoc de comprimentoL diferente para cada utilizador, sendo de seguida

cadachip modulado por uma sub-portadora e transmitido em paralelo. As principais vantagens deste

sistema são: a simples implementação através da aplicação de FFT; possibilidade de usar receptores de

baixa complexidade; eficiência espectral e diversidade nafrequência elevadas. Como principais des-

vantagens pode-se citar elevada PAPR especialmente no UL e ofacto de requer transmissão sı́ncrona.

A figura 2.12 apresenta o diagrama ilustrativo do processo deespalhamento dos dados dos utilizado-

res.

Figura 2.12: Diagrama do sistema MC-CDMA para o caso de 1 utilizador

Neste caso, está apresentado o processo para o caso de um único utilizador no sistema. Referir aqui
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que este diagrama estrutural é idêntico ao do sistema OFDMcom a única diferença de que enquanto

que este transmite o mesmo sı́mbolo em paralelo através de diferentes sub-portadoras, o sistema

OFDM transmite diferentes sı́mbolos em diferentes sub-portadoras. Neste sistema, o espalhamento é

feito na frequência, facto que permite o uso de detectores muito simples no receptor, isto é, simples

equalizadores onde geralmente é efectuada apenas uma multiplicação e/ou divisão por cada sub-canal.

O esquema MC-CDMA permite muita flexibilidade no projecto dosistema uma vez que o compri-

mento do código pode ser inferior ao número total de sub-portadoras [40]. Neste caso, é possı́vel

transmitir vários sı́mbolos de dados em paralelo para cadautilizador. Este processo é mostrado na

figura 2.13.

Figura 2.13: Diagrama do sistema MC-CDMA com a modificação-M

Esta modificação do esquema MC-CDMA é designada modificac¸ão-M [8]. Com esta modificação,

mantém-se constante a LB de transmissão, o comprimento docódigo e o número máximo de utiliza-

dores, aumentando o número de sub-portadoras. Isto leva a que a duração do sı́mbolo OFDM aumente

e por isso diminui a perda na eficiência espectral devido à inserção do TG. Além disso, como a LB de

cada sub-canal diminui, faz com que o desvanecimento se torne não selectivo por sub-canal.

2.3.1 Transmissor MC-CDMA

A figura 2.14 mostra o diagrama simplificado do transmissor dosistema MC-CDMA no DL. Este

diagrama corresponde à EB no caso do DL e corresponde à modificação-M.

Cada utilizador transmite, em cada sı́mbolo OFDM,P sı́mbolos de dados os quais são de seguida

convertidos de série para paralelo e depois espalhados comum código de espalhamento de dimensão

L×1 dado pela expressão:

ck =
1√
L
· [ck,0 ck,1 . . . ck,L−1]

T (2.26)

De modo a garantir que a potência do sı́mbolo espalhado sejaigual à potência do sı́mbolo antes do

espalhamento é necessário que este código seja normalizado. Na expressão,ck,l representa ochip l

do utilizadork. De seguida os dados espalhados são somadoschip-a-chipantes de serem mapeados e

modulados em OFDM.
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Figura 2.14: Diagrama do transmissor do sistema MC-CDMA no DL

2.3.1.1 Representaç̃ao do Sinal no Downlink

Como já referido, antes do processo de modulação OFDM, ossinais de cada utilizadork são espalha-

dos e somadoschip-a-chipcom os sinais dos outros utilizadores. Os sinais de cada utilizador podiam

sofrer um tratamento individual e serem somados depois da modulação OFDM, no entanto, a solução

apresentada é a mais eficiente do ponto de vista computacional uma vez que desta forma só precisa-

mos efectuar a operação IFFT uma única vez, em vez de efectuá-laK vezes.

Antes do processo de mapeamento doschips temos o sinal multi-utilizador,xp, que pode ser repre-

sentado por

xp =
K

∑
k=1

dk,p ·ck = [xp,0 xp,1 . . . xp,L−1]
T (2.27)

Como pode-se ver pela expressão, um mesmo códigock, nesta dissertação usam-se os códigos de

Walsh-Hadamard, espalha todos osP sı́mbolos de um dado utilizador. A equação (2.27) pode ser

representada matricialmente como sendo

Xp = C ·dp = [c1 c2 . . . cK ] · [d1,p d2,p . . . dK,p]
T (2.28)

Em queC é uma matrizL×K em que cada coluna representa o código de espalhamento de cada k

utilizador edp um vector comK sı́mbolos de dados atribuı́dos ao grupop deL sub-portadoras.

Depois da soma, osL chipssão mapeados e modulados emNc portadoras do sı́mbolo OFDM. De

modo a eliminar a IES neste ponto é introduzido o TG entre cada par dasNc sub-portadoras.
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2.3.2 Mapeamento doschips

O mapeamento doschipsdo sı́mbolo de dados espalhado, denominado na literatura inglesa porinter-

leaving, consiste na atribuição deL posições/sub-portadoras na frequência dentro do sı́mbolo OFDM

e/ou no tempo ao longo de vários sı́mbolos OFDM. Essa atribuição pode ser feita de duas formas: a

atribuição de posições de uma forma adjacente ou em posições distantes. A figura 2.15 [40] mostra

um exemplo dos dois esquemas de espalhamento doschipsna frequência, para o presente caso.

Figura 2.15: Ilustração do processo de mapeamento dos chips na frequência. a) adjacente b) em posições
distantes (interleaved)

O exemplo considera o caso em que o sı́mbolo OFDM é constituido por 16 sub-portadoras,Nc = 16,

quatro sı́mbolos de dados,P = 4, espalhados por um código com factor de espalhamento,L = 4. No

primeiro caso é mostrado o esquema no qual o mapeamento é feito de uma forma adjacente. Neste

caso, e uma vez que grande parte doschipsdo mesmo sı́mbolo de dados estão dentro da banda de

coerência do canal, existe forte correlação entre eles,e a ortogonalidade é parcialmente preservada.

Assim, a detecção do sinal pode ser efectuada usando equalizadores de baixa complexidade. No en-

tanto, com este esquema apenas consegue-se baixo grau de diversidade. No segundo caso, onde o

mapeamento é feito em posições distantes, a distância entre oschipsdo mesmo sı́mbolo de dados é

geralmente maior que a banda de coerência do canal e a correlação entre oschips é muito baixa ou

mesmo nula. Com este esquema pode-se conseguir elevados ganhos de diversidade à custa de uso de

equalizadores de relativamente alta complexidade, geralmente de detecção multi-utilizador.

2.3.3 Receptor MC-CDMA

Está representado na figura 2.16 o diagrama em blocos do receptor de um sistema MC-CDMA con-

vencional, que será usado como base e extendido para duas antenas na recepção na análise mais

aprofundada que será apresentada no capı́tulo 4. Este diagrama corresponde ao TM no caso DL.

Como pode-se ver, inicialmente é feita a operação de desmodulação do sinal OFDM e remoção do TG
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adicionado no receptor como forma de evitar a interferência entre sı́mbolos OFDM. Em seguida é feito

o des-mapeamento doschipsseguido da operação de detecção dos sı́mbolos de dados do utilizador

em causa e a subsequente equalização ede-spreading.

Figura 2.16: Diagrama em blocos do receptor do sistema MC-CDMA no DL

2.3.3.1 Representaç̃ao do Sinal no Downlink

No DL, a representação do canal de comunicação entre a EBe um dado TM no domı́nio da frequência

pode ser dada por simples coeficientes complexos nasNc posições do sı́mbolo OFDM. Lembrar aqui

que todas considerações feitas tem como pressuposto que ocanal sofre um desvanecimento não se-

lectivo na frequência em cada sub-portadora. A equação (2.29) representa os coeficientes complexos

do canal referentes ao um dado sı́mbolop entre a EB e TM

h j,p = [h j,p,0 h j,p,1 . . . h j,p,L−1]
T (2.29)

onde cada elementoh j,p,l do vector de coeficientesh j,p de dimensõesL×1 representa o coeficiente

complexo associado a um dado TMj do sı́mbolop pertencente à sub-portadoral.

Depois da operação de desmodulação e des-mapeamento doschips, osL chipsde cada sı́mbolo OFDM

são convertidos de paralelo para série dando como resultado o sinaly j,p dado matricialmente por

y j,p = H j,pCdp +n (2.30)

comH uma matrizL×L dado por

H j,p =









h j,p,0 0 · · · 0

0 h j,p,1 · · · 0
...

...
. ..

...

0 0 · · · h j,p,L−1









(2.31)
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Considerar o desvanecimento entre sub-portadoras totalmente correlacionado é uma forma ideal usada

para simplificar a representação dos sinais na cadeia de transmissão. Para o caso real, isto não acon-

tece e, logo, a ortogonalidade entre os vários sinais de diferentes utilizadores no sistema não será

verificada. Neste caso, o sinal recebido depois das operaç˜oes de detecção, equalização ede-spreading

será composto não apenas pelos dados referentes a um único utilizador mas terá também, para além

do ruı́do, os sinais de interferência provocada pelos outros utilizadores.

Considerando que a operação de equalização ede-spreadinǵe modelada por

q j,p = G j,pc∗j (2.32)

onde

G j,p =









g j,p,0 0 · · · 0

0 g j,p,1 · · · 0
...

...
. ..

...

0 0 · · · g j,p,L−1









(2.33)

uma matriz diagonal de dimensãoL×L cujos elementos são os coeficientes do equalizador. Associ-

ando a equação (2.30) com a equação (2.32), temos que a estimativa do sı́mbolop de dados no TMj

será dada por
ŝj,p = qT

j,py j,p

= sj,pqT
j,pH j,pc j

︸ ︷︷ ︸

Sinal dese jado

+
K

∑
k=1,k6= j

sk,pqT
j,pH j,pck

︸ ︷︷ ︸

IAM

+ qT
j,pn j

︸ ︷︷ ︸

Ruido

(2.34)

2.3.4 T́ecnicas de Detecç̃ao para sistemas baseados em OFDM

Um receptor de um sistema de comunicações móveis deve tera capacidade de, dentre vários sinais que

a ele chegam, detectar e isolar um único sinal correspondente ao utilizador de interesse. As técnicas

de detecção podem ser classificadas em: técnicas de detecção mono-utilizador e técnicas de detecção

multi-utilizador.

2.3.4.1 Detecç̃ao Mono-Utilizador - SUD

Na técnicaSingle-User Detection(SUD), a detecção é feita sem ter-se em conta os efeitos provocados

por outros utilizadores existentes no sistema, apenas é feita a detecção do sinal do único utilizador

em questão considerando os sinais dos outros utilizadorescomo se de ruı́do se tratasse. Geralmente,

em sistemas baseados em MC-CDMA estes esquemas são puros equalizadores em que é feita uma

simples multiplicação complexa por sub-portadora.

É importante considerar nestes casos que o desvanecimento do canal por sub-portadora é não selectivo.

Fazem parte desta técnica [40]

• Equal-Gain Combining(EGC): Combina os sinais recebidos depois de efectuar a sua compensação
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em fase. Esta técnica é a mais simples de todas as usadas em sistemas mono-utilizador, uma

vez que para o seu uso precisa-se apenas conhecer a informação à cerca da fase do canal. Os

coeficientes deste equalizador são dados por

g j,p,l =
h∗j,p,l

|h j,p,l |
, l = 0, . . . ,L−1 (2.35)

• Maximum Ratio Combining(MRC): Esta técnica faz uma combinação linear das várias réplicas

do sinal recebido de modo a maximizar aSignal to Noise Ratio(SNR). Ao sinal com maior

potência é atribuı́do o maior peso uma vez sendo este o maisfiável. Os seus coeficientes são

dados pelo complexo conjugado da resposta em frequência

g j,p,l = h∗j,p,l , l = 0, . . . ,L−1 (2.36)

Um dos principais inconvenientes desta técnica para os sistemas MC-CDMA no DL é o facto

de acentuar, proporcionalmente ao número de utilizadores, a IAM devido à destruição da orto-

gonalidade dos códigos de espalhamento.

• Zero Forcing Combining(ZFC): Também conhecido como inversor do canal, os coeficientes

deste equalizador são dados por

g j,p,l =
h∗j,p,l

|h j,p,l |2
, l = 0, . . . ,L−1 (2.37)

Tem a vantagem de ser capaz de restaurar a ortogonalidade entre os códigos de espalhamento

na recepção no DL anulando, desta forma, a IAM. Tem como principal desvantagem, o facto de

amplificar o ruı́do para os casos em que tem-se baixas amplitudes dos coeficientes do canal.

• Minimum Mean Square Error Combining(MMSEC): Obtém os coeficientes minimizando o

valor do erro quadrático médio, equação (2.38), entre osinal transmitido e o sinal à saı́da do

equalizador

Jl = E{|ε j,p,l |2} (2.38)

Onde o erroε é dado por

ε j,p,l = xp,l −g j,p,l ·y j,p,l (2.39)

O erro quadrático médio é minimizado usando o princı́piode ortogonalidade [27]. Este princı́pio

diz que o erro quadrático médio, equação (2.38), será mı́nimo se o coeficiente do equalizador

g j,p,l for escolhido de forma a que o erro, equação (2.39), seja ortogonal ao sinal recebido,

ou seja,E{ε j,p,l · y∗j,p,l} = 0. Os coeficientes deste equalizador podem ser achados a partir da

equação

g j,p,l =
h∗j,p,l

|h j,p,l |2 + σ2 (2.40)
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Este equalizador torna-se idêntico ao ZFC se o valor da SNR for muito elevado. Como se pode

ver pela equação, este equalizador requer o conhecimentodo valor da variância do ruı́doσ2 em

cada sub-portadora o que aumenta a complexidade deste equalizador e por conseguinte do TM

em relação ao caso dos esquemas anteriores.

2.3.4.2 Detecç̃ao Multi-Utilizador - MUD

Num sistema multi-utilizador, no DL, um dado receptor apenas conhece o seu próprio código de

espalhamento e está apenas interessado em receber e descodificar o sinal a ele enviado.́E, então,

necessário que o receptor seja capaz de entre vários sinais que lhe chegam distinguir o único sinal a

ele destinado. Nas técnicasMulti-User Detection(MUD) é efectuada a detecção tendo em conta a

interferência provocada entre todos os utilizadores. Para tal, o receptor precisa conhecer os canais e

os códigos de espalhamento de todos os utilizadores. Estastécnicas apresentam uma significativa me-

lhoria de desempenho quando comparadas com as técnicas SUD, já apresentadas. Esta melhoria, no

entanto, é ganha à custa de um considerável aumento da complexidade. Estas técnicas podem ser usa-

das tanto na EB como no TM. No entanto, uma vez que são técnicas que requerem um processamento

relativamente complexo, a sua utilização nos TM é condicionada. Já nas EB onde, geralmente não

existe condicionamento quanto ao tamanho ou à capacidade computacional e são conhecidos todos os

canais e os códigos de espalhamento dos utilizadores do sistema, a sua utilização é mais difundida.

Nas técnicas de detecção MUD podemos encontrar as técnicas de detecção multi-utilizador óptimas,

Maximum Likelhood Sequence Estimation(MLSE) e as de cancelamento de interferência (CI):Sub-

tractive Interference Cancellation(SIC) eParallel Interference Cancellation(PIC).

MLSE Maximum Likelhood Sequence Estimationé um detector multi-utilizador óptimo projectado

a partir do critério deMaximum a Posteriori[14] ou o critérioMaximum Likelhood[14]. Esta técnica

minimiza a probabilidade de erro da sequência de sı́mbolosde dados na presença da IES e AWGN

ou de uma forma equivalente, maximiza a probabilidade condicionalP(dµ | r), ondedµ é a sequência

transmitida er, o vector do sinal recebido. Assim, a estimativa do vector dedados obtida será

d̂ = argmax
dµ

[p(dµ|r)] (2.41)

Assumindo que o ruı́do é Gaussiano, a equação (2.41) equivale a encontrar o vector de sı́mbolos de

dados que minimiza o quadrado da distância Euclidiana entre o sinal recebido e todas as possı́veis

sequências transmitidas

∆2(dµ, r) = ‖r −Adµ‖ (2.42)

Assim, o mais provável vector de dados transmitido será dado por

d̂ = argmin
dµ

∆2(dµ, r) (2.43)
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Este detector requer a avaliação deMk distâncias Euclidianas quadradas para a correcta estimac¸ão do

vector de sı́mbolos de dadoŝd. Esta operação torna este detector significativamente complexo para

aplicações que requeiram baixos nı́veis de complexidadecomputacional.

Técnica de detecç̃ao PIC Neste esquema são detectados todos os sinais em paralelo, usando um

equalizador mono ou multi-utilizador e a eles são subtraı́dos todos sinais de interferência e só de-

pois é feita a detecção do sinal desejado. Nesta técnica, a estimação da interferência e o respectivo

cancelamento são executados em simultâneo ao contráriodo que se passa para o caso SIC onde ini-

cialmente é efectuada a estimação e remoção da interferência e só em seguida a estimação do sinal

desejado. Tem como uma das vantagens a utilização eficiente da potência. As iterações de eliminação

de interferência podem ser executadas usando diferentes estratégias de detecção SUD.

Técnica de detecç̃ao SIC O objectivo dos receptores baseados nesta técnica é o cancelamento série

da IAM onde fluxos individuais de dados de informação pertencentes a cada utilizador são desco-

dificados e em seguida é lhes subtraida a interferência em função da potência do sinal. Primeiro

detecta-se um sinal arbitrário (usando por exemplo ZF ou MMSE) supondo que todos os outros sinais

são interferências. Subtrai-se-lhe sucessivamente os sinais de interferência começando pelo que tiver

elevada potência. Este processo repete-se até alcançar-se um dado critério de paragem pré-definido.

Este esquema, ao contrário do esquema PIC é usado em sistemas em que as potências dos sinais dos

utilizadores sejam diferentes. Tem como vantagem um maior desempenho em relação aos detectores

convencionais e os baixos requerimentos quanto aohardwarerequerido e tem como maior desvan-

tagem o atraso introduzido no processamento e a necessidadedo reordenamento dos sinais caso os

valores das potências se alterem provocando uma súbita baixa do desempenho.
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CAPÍTULO 3

TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO COM MÚLTIPLAS ANTENAS

Num sistema convencional de comunicações sem fios com apenas uma antena no transmissor e uma

no receptor, os denominados sistemas SISO, observa-se uma acentuada degradação do desempenho do

sistema se durante o percurso o sinal transmitido sofrer desvanecimentos provocados pelas reflexões,

refracções, difracções, etc. Esta degradação, no entanto, pode ser combatida recorrendo a várias

técnicas de diversidade, algumas das mais usadas actualmente são apresentadas neste capı́tulo.

Uma das várias técnicas de diversidade usada para minimizar o problema anunciado é a diversidade

espacial. Esta recorre ao uso de múltiplas antenas para explorar o recurso espaço. Existem quatro tipos

de configurações de antenas: a configuração SISO. Esta éa configuração convencional em que cada

um dos terminais está equipado com uma única antena. A configuração MISO em que o transmissor

está equipado com múltiplas antenas e o receptor apenas com uma, a SIMO em que o transmissor está

equipado com uma antena e o receptor com múltiplas antenas.E a configuração MIMO na qual os

dois terminais são equipados com múltiplas antenas.

As técnicas de diversidade podem ser usadas no transmissore/ou no receptor. Quando usadas no

receptor, há a necessidade de se aplicar apropriadas técnicas para a combinação das várias réplicas

recolhidas pelas antenas receptoras. Da mesma forma, ao se usarem no transmissor, devem ser usadas

técnicas adequadas de codificação para a correcta transmissão dos sinais nas várias antenas. Assim,

neste capı́tulo são apresentadas várias técnicas usadas para a codificação e exploração da diversidade.

31



Técnicas de Comunicação com Ḿultiplas Antenas

3.1 O Sistema MIMO

Sistemas de múltiplas antenas tornaram-se populares à sensivelmente uma década [21], como resul-

tado de trabalhos que podem ser encontrados em [2][11][34][10][43][45][20]. Estes sistemas são usa-

dos fundamentalmente para aumentar a capacidade ou então para melhorar o desempenho, em termos

daBit Error Rate(BER), dos sistemas de comunicação móveis. Estes melhoramentos são alcançados

explorando o recurso espaço. Uma das razões que torna os esquemas com múltiplas atractivas, é o

facto de conseguir-se, por exemplo, aumentar a taxa de transmissão do sistema, explorando apenas o

recurso espaço e sem necessidade de se alterar a LB do sistema.

O sistema MIMO refere-se ao sistema de comunicações no qual ambos terminais estão equipados com

um agregado de antenas. Este esquema apresenta maior desempenho em comparação ao esquema con-

vencional, SISO. A figura 3.1 mostra o diagrama em blocos de umesquema MIMO.

Figura 3.1: Ilustração do canal MIMO

O canal de comunicação formado pelo sistema MIMO apresentado na figura, pode ser visto como um

agregado de vários canais vectoriais e pode ser representado por (3.1)

H =









h1,1 h1,2 · · · h1,MT X

h2,1 h2,2 · · · h2,MT X

...
...

. . .
...

hMRX,1 hMRX,2 · · · hMRX,MT X









(3.1)

A capacidade de transmissão do canal de comunicação foi definida porShannoncomo o número

máximo debits por segundo que pode ser transmitido através de um canal comuma probabilidade de

erro arbitrariamente pequena.

No caso em que o canal em causa é afectado apenas por ruı́do Gaussiano, a capacidade é dada por

C = Blog2(1+SNR)(bps) (3.2)
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ondeB é a LB do canal. Esta fórmula indica que para se conseguir umaumento da capacidade

de um dado canal, temos que aumentar ou a LB do canal ou a SNR. Onde SNR= Ps/Nr com Ps

e Nr = 2∗B(N0/2) representando a potência do sinal e ruı́do, respectivamente. A quantidadeN0

corresponde à densidade espectral do ruı́do. A energia porsı́mbolo é dada porEs = PsTs. No caso

particular de termosTs = 1
B, a SNR pode ser definida como sendo a energia por sı́mbolo ou por bit do

sinal a dividir pela energia do ruı́do

SNR=
Es

N0
ou SNR=

Eb

N0
(3.3)

Usando avançadas técnicas de codificação e apropriadastécnicas de diversidade, é possivel aproxi-

marmos o limite deShannonem certos canais de comunicação sem fios [3] sem a necessidade de

aumentarmos a sua LB.

Num sistema SISO, a capacidade normalizada do canal, admitindo não selectividade na frequência,

que o canal não é correlacionado no receptor, considerando a transmissão do sinal de uma antena na

transmissão para uma na recepção e sem qualquer tipo de codificação e com conhecimento do canal

por parte do receptor, é dada por [12]

C = log2

[

1+SNR· |h|2
]

(bps/Hz) (3.4)

Com este sistema, não é explorada a diversidade espacial.Na expressão,h representa a resposta do

canal. Este sistema é obtido fazendoMTX = MRX = 1 no diagrama da figura 3.1.

O sistema MISO explora a diversidade na transmissão. Este sistema é obtido fazendoMTX > 1 e

MRX = 1 no diagrama da figura 3.1. A capacidade normalizada deste sistema, considerando que o

canal é desconhecido no transmissor, é dada por

C = log2

[

1+
SNR
MTX

·
MTX

∑
i=1

|hi |2
]

(bps/Hz) (3.5)

Neste caso, a potência de transmissão é dividida equitativamente pelo número de antenas da trans-

missão.

De uma forma análoga, se tivermosMTX = 1 e MRX > 1, obtemos o sistema SIMO. Este sistema

explora a diversidade na recepção. Neste caso, a capacidade normalizada, considerando canais des-

correlacionados no receptor, será dada por:

C = log2

[

1+SNR·
MRX

∑
i=1

|hi |2
]

(bps/Hz) (3.6)

Onde podemos ver que a capacidade média do canal de transmissão aumenta logaritmicamente com

o aumento do número de antenas na recepção, o mesmo que se verifca no caso MISO com o aumento

do número de antenas transmissoras.

O sistema MIMO é obtido considerando a situaçãoMTX > 1 e MRX > 1. Neste caso, explora-se
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a diversidade tanto na transmissão como na recepção. Considerando as mesmas condições que nos

casos anteriores, canal desconhecido no transmissor, a capacidade normaliazada do sistema MIMO é

dada por

C = log2

[

det

(

IMRX +
SNR
MTX

·H ·HH
)]

(bps/Hz) (3.7)

Em quedet(.) corresponde ao determinante da matrizH de dimensãoMTX×MRX. Esta matriz corres-

ponde à resposta do canal,IMRX é uma matriz identidade de dimensãoMRX×MRX eHH é o complexo

conjugado da matriz transposta deH. Se considerarmos o caso particular em que temos igual número

de antenas no transmissor e no receptor e que a matrizH seja ortogonal, isto é,HHH = HHH, com

det(·) 6= 0 ehi, j = 1 parai = j, teremos a capacidade normalizada dada por

C = MTX · log2(1+SNR) (bps/Hz) (3.8)

Esta equação indica que a capacidade de um canal MIMO éMTX vezes a capacidade de um canal

gaussiano. Duas técnicas bastantes usadas em sistemas MIMO são aBell Labs Layered Space-Time

(BLAST) [10] usada na multiplexagem espacial, com o objectivo de maximizar a capacidade do sis-

tema, e aSpace-Time Blocking Code(STBC) [2][41] usada com o objectivo de explorar a diversidade

espacial.

3.2 Técnicas de Diversidade

As técnicas de diversidade baseiam-se, fundamentalmente, na adição de redundância na transmissão

da informação, isto é, envia-se a mesma informação mais vezes do que necessário, de modo a que

mesmo que haja perdas durante o percurso ainda assim seja possı́vel recuperar-se a informação no re-

ceptor com uma boa fiabilidade. Estas técnicas tem como suporte a premissa de que se várias réplicas,

não correlacionadas, de um dado sinal forem recebidas através de múltiplos percursos independentes

entre si, é muito improvável que estas réplicas tenham sofrido desvanecimento simultâneo.

Em sistemas de comunicações móveis, a diversidade pode ser explorada de diferentes formas, dentre

elas encontram-se:

• Diversidade em Freqûencia: Efectiva quando o desvanecimento é selectivo na frequência. A

informação é enviada em diversas portadoras cuja separação entre elas deve ser maior que a LB

de coerência do canal, de modo a que haja descorrelação entre as réplicas obtidas na recepção.

• Diversidade no Tempo: Esta técnica é efectiva quando o desvanecimento é selectivo no tempo.

Usa o mesmo princı́pio que a diversidade em frequência. A informação é enviada em instantes

de tempo distintos. O intervalo entre dois envios consecutivos da informação deve ser superior

ao tempo de coerência do canal de modo a que os sinais estejamdescorrelacionados na recepção.

• Diversidade Espacial: O objectivo desta técnica é combater o desvanecimento docanal rádio

móvel, o que é conseguido transmitindo os mesmos dados através de canais descorrelacionados,
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obtendo-se no receptor diferentes réplicas, com diferentes desvanecimentos, dos sı́mbolos de

dados. As vantagens do uso da dimensão espacial nos sistemas de comunicações móveis são

múltiplas. Dependendo da aplicação, do cenário de propagação e da complexidade permitida,

podem ser adoptadas diferentes estratégias: multiplexagem espacial, pura diversidade espacial

(ou combinação espacial), e filtragem espacial oubeamforming. Em [51] é feito um estudo

comparativo e de compromisso entre o ganho da multiplexagemespacial e o da pura diversidade

espacial.

3.2.1 Filtragem Espacial

A filtragem espacial oubeamformingconsiste na separação espacial dos utilizadores. O objectivo

destes esquemas é formatar o padrão de feixe do agregado, por forma a apontar o máximo para um

determinado utilizador, e possivelmente colocar nulos nosoutros, reduzindo desta forma a IAM e a

interferência entre células [13].

A filtragem espacial pode ser usada na recepção e/ou transmissão. A filtragem espacial exige o co-

nhecimento da resposta espacial das caracterı́sticas do canal. Dependendo do esquema considerado,

o filtro ou os pesos podem ser obtidos a partir da resposta instantânea do canal em cada antena ou

apenas das estatı́sticas espaciais do canal. Nos sistemas SIMO, estes parâmetros têm que ser estima-

dos no receptor. Nos sistemas MISO, e considerando o modo TDD, a resposta do canal é estimada

na EB, sendo depois usada para formatar o sinal no DL, aproveitando a reciprocidade do canal. No

modo FDD, os parâmetros do canal têm que ser enviados do TM para a EB, através de um canal de

feedback.

No caso em que a filtragem espacial é usada apenas no transmissor ou no receptor, ela transforma os

múltiplos canais correspondentes às múltiplas antenasnum único canal, obtendo-se um sistema SISO

com um canal equivalente. Para o caso em que é usada em ambos terminais, múltiplos sub-canais

SISO são obtidos em paralelo. No caso do sistema MIMO, aplicando a filtragem espacial na trans-

missão e recepção, pode-se atingir a capacidade máximado canal, se vários fluxos em paralelo são

transmitidos e recebidos, cada um com um par de filtros distintos [44].

Em sistemas OFDM, a filtragem espacial pode ser implementadana frequência ou no tempo. Para

o caso em que a filtragem espacial é feita na frequência, é necessário usar uma modulação OFDM

para cada antena da transmissão e para o caso de ser implementada no tempo, apenas é exigida uma

modulação OFDM para todas as antenas. Este processo é ilustrado nos diagramas da figura 3.2 [40]

Uma vez que num sistema multi-utilizador é necessário usar um filtro espacial para cada utilizador,

neste segundo esquema será necessário usar uma modulaç˜ao OFDM para cada utilizador. Isto fará

com que o primeiro esquema seja o mais eficiente em termos de complexidade pois, geralmente, o

número de utilizadores é maior que o número de antenas.
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Figura 3.2: Filtragem espacial para o sistema OFDM

3.2.2 Multiplexagem Espacial

Do ponto de vista da taxa de transmissão, o tipo de comunicac¸ão MIMO mais interessante é a multi-

plexagem espacial. Nesta técnica, o fluxo de informação com uma alta taxa debit é subdividido em

MTX sub-fluxos de dados e transmitidos cada um em cada uma dasMTX antenas de transmissão. Se

assumirmos que todos os sub-fluxos são correctamente descodificados no receptor, então, a eficiência

espectral nominal é aumentada de um factor deMTX. Como se pode ver, isto implica que o aumento

do número de antenas no transmissor tem como consequênciao aumento da taxa de transmissão de

dados de informação.

O ganho máximo de multiplexagem que se pode obter num sistema MIMO, MTX×MRX, com este tipo

de diversidade émin(MTX,MRX). Uma vez que é obrigatório queMTX ≤ MRX, o ganho será maxi-

mizado porMTX. A arquitectura mais conhecida usando este tipo de multiplexagem é a BLAST [10]

a qual possue três variantes;Diagonal BLAST (D-BLAST) [10], Vertical BLAST (V-BLAST) [50],

uma versão simplificada de D-BLAST e que tenta diminuir o grau de complexidade computacional

desta à custa da perda da diversidade da transmissão e TURBO-BLAST [33].

3.2.3 Diversidade Espacial

Uma das maiores vantagens da técnica de diversidade espacial em comparação às técnicas de diver-

sidade no tempo e na frequência é a não necessidade do aumento da potência de transmissão ou da

largura de banda de modo a tirarmos partido da mesma. Nesta t´ecnica usam-se agregados de antenas

em ambos ou num dos lados da cadeia de transmissão.

Se considerarmos que cada par de antenas do transmissor e do receptor é um percurso (canal de trans-

missão) do sinal, em cada um destesL canais é enviada uma cópia da informação a transmitir. As

várias cópias percorrem diferentes percursos com desvanecimentos independentes até ao receptor que

é encarregue de fazer o tratamento destas réplicas usandouma apropriada técnica para o efeito. Este

processo pode ser efectuado com o objectivo de aumentar a fiabilidade na recepção do sinal, isto é,

eliminar o efeito do desvanecimento ou com o objectivo de aumentar a taxa de transmissão ou ambos.

A diversidade espacial pode ser vista em três prismas diferentes; diversidade na recepção, diversidade

na transmissão e a combinação das duas anteriores. Nesteúltimo caso o objectivo é aliar o ganho
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da diversidade obtido pela diversidade na transmissão como fortalecimento dolink de comunicação

oferecido pela diversidade na recepção.

3.2.3.1 Diversidade em Sistemas SIMO

Para contornar o problema imposto pelas imperfeições do canal de comunicação pode-se usar, em vez

do sistema convencional, em que ambos terminais estão equipados com uma antena, um sistema em

que tenhamos uma antena no transmissor e duas ou mais antenasno receptor, sistema SIMO.

Nesta configuração, dois tipos distintos de ganho podem ser alcançados: o ganho da diversidade e o

ganho do agregado. O ganho da diversidade resultada da existência de múltiplos canais independentes

entre o receptor e o transmissor. Consideremos por exemplo um dado sistema SIMO, 1×MRX, num

canal correlacionado e com desvanecimento não selectivo,neste sistema o sinal recebido por cada

antenal ∈ (1,MRX) será:

yl = hl x+nl

= hx+nl
(3.9)

comhl = h uma vez que todas as antenas são perfeitamente correlacionadas.

Se considerarmos que o valor da energia do sinal recebido é unitário, isto é,εx = E|x|2 = 1. A SNR

de cada uma das antenas pode ser determinada pela expressão:

γl =
|h|2
σ2 (3.10)

a adição de todos os percursos dará:

y =
MRX

∑
l=1

yl

= MRXhx+
MRX

∑
l=1

nl

(3.11)

e a SNR combinada, assumindo que apenas o ruı́do não é correlacionado, será:

y∑ =
|MRXh|2
MRXσ2 =

MRX|h|2
σ2 (3.12)

Como se pode ver, a SNR aumenta linearmente com o número de antenas no receptor mesmo que as

mesmas sejam correlacionadas. Neste caso concreto, não h´a ganho de diversidade uma vez que se

considera que todos os canais são correlacionados.

O uso desta técnica aumenta significativamente o desempenho do sistema quando comparado com o

caso em que usamos apenas uma antena em ambos lados, sistema SISO. O intuito aqui não é aumentar

a taxa de transmissão, mas antes baixar a sensibilidade do sistema ao desvanecimento. O aumento

da qualidade e fiabilidade da transmissão usando esta técnica, depende fortemente da forma como
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são dispostas as antenas, e do descorrelacionamento dos sinais recebidos no receptor. Estes factores

podem ser alcançados separando espacialmente as antenas umas das outras. Este tipo de diversidade

não é prático nos casos em que temos um receptor que se queira de tamanhos reduzidos, por exemplo,

um telemóvel.

A combinação dos vários sinais recebidos no receptor pode ser feita de várias formas, as mais usadas

podem ser resumidas como se indica a seguir [29]:

• Combinação por Selecção (denominado em inglês por:Selection Diversity): Este é o mais

simples de todos os esquemas de combinação, no entanto, apresenta um baixo desempenho.

Produtos WLAN da norma IEEE 802.11b usam este esquema nos TM eAccess Point(AP)

[16]. Este esquema consiste em seleccionar entre osMRX sinais recebidos aquele que possui a

mais elevada SNR instantânea ignorando os restantes sinais.

• Combinação por Comutação (denominado em inglês por:Feedback ou Scanning Diversity): De

certa forma semelhante à anterior com a excepção de que emvez de usar sempre o melhor sinal

dosMRX recebidos, neste esquema osMRX sinais são recolhidos e comparados numa sequência

fixa até encontrar-se um que seja superior a um dado valor mı́nimo pré-definido. Este sinal

será, então, seleccionado e usado até que caia abaixo do valor mı́nimo pré-definido obrigando

o reiniciar do processo. Este esquema apresenta resultadosde estatı́sticas do desvanecimento

muito inferiores comparado com os outros esquemas, no entanto, tem a vantagem de ser de fácil

implementação.

• Maximal Ratio Combining(MRC): Este esquema realiza uma combinação linear de todos os

MRX sinais recebidos de modo a maximizar a SNR. Os sinais recebidos nasMRX antenas são

todos pesados de acordo com as suas SNR individuas e em seguida somados produzindo um

sinal composto pelas contribuições de todos os sinais recebidos e previamente alinhados em

fase.

r =
MRX

∑
i=1

wir i (3.13)

ondewi e r i representam, respectivamente, os pesos e o sinal recebido de cada antenai. Os

sinais individuaisr i recebidos, antes da detecção, são representados por

r i = his+ni (3.14)

com s = 2Es, o sinal normalizado transmitido,ni o ruı́do associado a cada uma dasMRX an-

tenas com DEP igual a 2N0 e hi o sub-canal entre a antena transmissora e a receptorai. A

equação (3.13) pode ser reescrita da seguinte forma

r =
MRX

∑
i=1

wir i =
MRX

∑
i=1

wihis+
MRX

∑
i=1

wini (3.15)
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A DEP do ruı́do após a combinação MRC será dada pela expressão

Sn = 2N0

MRX

∑
i=1

| wi |2 (3.16)

enquanto a energia instantânea do sinal é dada por

2Es

∣
∣
∣

MRX

∑
i=1

wihi

∣
∣
∣

2
(3.17)

o resultado destas duas quantidades é a SNR que é dada por

γ =
Es

N0

∣
∣
∣

MRX

∑
i=1

wihi

∣
∣
∣

2

MRX

∑
i=1

| wi |2
(3.18)

de acordo com a desigualidade deCauchy-Schwartzdefinida como

∣
∣
∣

MRX

∑
i=1

mini

∣
∣
∣

2
≤

MRX

∑
i=1

| mi |2
MRX

∑
i=1

| ni |2 (3.19)

considerando um conhecimento perfeito do canal por parte doreceptor,wi = h∗i , a equação (3.18)

pode ser maximizada dando como resultado

γMRC =
Es

N0

MRX

∑
i=1

| hi |2 (3.20)

de onde podemos notar que a SNR por cada antena é dada porEs
N0
|hi |2, logo, a SNR do MRC,

γMRC, é a soma das SNRs individuais dasMRX antenas podendo ser muito elevada, dependendo

do número de antenas no receptor, mesmo que as individuais sejam menores.

• Equal Gain Diversity(EGC): Tal como a MRC este esquema faz o alinhamento de fase dos

sinais recebidos e aplica um mesmo ganho unitário a todos ossinais recebidos. Um dado

sı́mbolo de dados descodificado corresponde à soma dos canais, compensados em fase, de todas

as antenas receptoras.

A figura 3.3 mostra um exemplo simplificado da técnica de diversidade na recepção, com duas antenas

na recepção num sistema OFDM.

Neste esquema, se considerarmos uma combinação dos sinais recebidos pelas duas antenas, usando a
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técnica MRC teremos como sinal recebido em cada uma das antenas, depois do bloco IOFDM:

s1 = h1d0 +n1

s2 = h2d0 +n2

(3.21)

e sinaly0 terá a forma:
y0 = h∗1s1 +h∗2s2

= (|h1|2 + |h2|2)d0 +h∗1n1 +h∗2n2

(3.22)

Figura 3.3: Ilustração da diversidade na recepção num sistema OFDM

3.2.3.2 Diversidade em Sistemas MISO

Neste caso, é o transmissor que está equipado com um agregado de antenas, obtendo-se o que se de-

signa por diversidade na transmissão. As primeiras pesquisas efectuadas sobre a diversidade espacial

recairam primeiramente na diversidade na recepção cujo objectivo era combater o desvanecimento.

Mais tarde foram propostos vários métodos para a diversidade na transmissão, podendo alguns destes

serem encontrados em [2][49][34][48] e [43]. Esta técnicaé particularmente interessante para o caso

do DL uma vez que permite a transferência de parte da complexidade do TM para a EB, permitindo

desta forma que os TM possam ser projectados com tamanhos relativamente reduzidos e com consu-

mos de potência também relativamente reduzidos.

Uma vez que os sinais enviados em várias antenas de transmissão interferem uns com os outros, existe

a necessidade de se proceder a algum tipo de tratamento do sinal tanto do lado do transmissor quanto

do lado do receptor por forma a eliminar estas interferências e alcançar a diversidade pretendida.

Os esquemas de diversidade com múltiplas antenas são geralmente categorizadas em dois grandes

grupos: esquemas de malha fechada (closed loop) e esquemas de malha aberta (open loop). Os esque-

masopen loopnão requerem o conhecimento do canal pelo transmissor, jáosclosed looprequerem o

conhecimento do canal, obrigando a que o canal possua ou reciprocidade (condição satisfeita no caso

de usar-se o modo TDD) ou um canal extra defeedbackdo receptor ao transmissor. Os esquemas

closed loopsão usados em canais fı́sicos dedicados que já possuam um canal extra deuplink para
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feedback. Estes podem ser consultados em [3].

O esquemaopen loopmais usado é a técnica de codificação no espaço-tempo (CET) (ouSpace-Time

CodingSTC) [43]. Os dois principais esquemas CET são: Os esquemasde Codificação por Blocos no

Espaço-Tempo (CBET) (ou STBC, na literatura inglesa) [2][41] e Codificação deTrellis no Espaço-

Tempo (CTET) (ouSpace-Time Trellis Codes(STTC)) [48][4]. Em [32] é feita uma comparação do

desempenho destes dois esquemas.

Nesta dissertação é dada maior ênfase aos esquemas CBETpodendo os esquemas CTET serem con-

sultados nas respectivas referências.

3.3 Codificaç̃ao por Blocos no Espaço-Tempo

O objectivo destes esquemas é transmitir os sı́mbolos de dados sobre as diferentes antenas e perı́odos

de sı́mbolo consecutivos, com uma estrutura tal, que permita atingir a ordem máxima de diversidade e

que possam ser detectados com um filtro adaptado sem IES. Na recepção, é usado um esquema linear

de descodificação conjuntamente com um equalizador.

Os esquemas CBET são de menor complexidade que os esquemas CTET e são capazes de oferecer

máxima ordem de diversidade sem sacrificar a taxa de transmissão de dados, no caso dos códigos

de Alamouti [2], usando apenas simples esquemas conjunto de descodificação e equalização linear.

Devido a esta baixa complexidade, estes esquemas são bastantes atractivos para implementação em

sistemas práticos.

O esquema deAlamouti foi o primeiro esquema CBET simples proposto, capaz de oferecer uma

máxima ordem de diversidade com um simples processamento linear no receptor devido à ortogona-

lidade dos códigos CBET.

3.3.1 Codificaç̃ao de Alamouti

Originalmente projectado para o esquema MISO, mais precisamente duas antenas transmissoras e

uma receptora, este esquema é apresentado de uma forma simplificada na figura 3.4 e a respectiva

matriz de codificação em (3.23)

Figura 3.4: Diagrama simplificado do transmissor e receptor Alamouti

Mais tarde este esquema foi generalizado porTarokh[41][42] para um número arbitrário de antenas
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na transmissão. Esse esquema não será aqui abordado. Em [40] são apresentados os dois esquemas e

é feita uma comparação do desempenho dos mesmos.

S2
1 =

[

s1 −s∗2
s2 s∗1

]

. (3.23)

No primeiro perı́odo de sı́mbolo, dois sı́mbolos são seleccionados para serem transmitidos cada um

em cada uma das duas antenas, considera-se que o sı́mbolo a ser transmitido na primeira antena,

antena 1, é o sı́mbolos1 e o sı́mbolo a transmitir na antena 2,s2. No próximo perı́odo de sı́mbolos a

antena 1 transmite o sı́mbolo−s∗2 enquanto que a antena 2 transmitirá o sı́mblos∗1.

Como se pode ver, precisamos de dois perı́odos de sı́mbolos,em vez de um, para transmitir um par de

sı́mbolos e deste modo introduzimos uma redundância.

Consideremosh1(t) e h2(t) como sendo as funções respostas do canal da antena 1 e da antena 2,

respectivamente. Nestas condições, o sinal recebido nosinstantes de tempot1 = t e t2 = t +Ts, sendo

Ts o perı́odo de um sı́mbolo, será:

y(t1) = h1(t1)s1 +h2(t1)s2 +n(t1)

y(t2) = −h1(t2)s∗2 +h2(t2)s∗1 +n(t2)

(3.24)

Considerando que o desvanecimento não varia durante o per´ıodo de dois sı́mbolos adjacentes, ou seja,

hl (t) = hl (t +T) = hl com l = 1,2 (3.25)

as equações (3.24) podem ser reescritas como:

y1 = h1s1 +h2s2 +n1

y2 = −h1s∗2 +h2s∗1 +n2

(3.26)

Depois do bloco combinador no receptor deAlamouti, figura 3.4, as estimativas dos sı́mbolos de dados

serão dadas por:
ŝ1 = h∗1y1 +h2y∗2

ŝ2 = −h1y∗2 +h∗2y1

(3.27)

Manipulando as equações (3.26) e (3.27), obtemos:

ŝ1 = (|h1|2 + |h2|2)s1 +h∗1n1 +h2n∗2

ŝ2 = (|h1|2 + |h2|2)s2 +h∗2n1−h1n∗2

(3.28)
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A máxima ordem de diversidade alcançada com o esquema deAlamouti, para este caso, é deMTX ·
MRX = 2·1 = 2.
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CAPÍTULO 4

TÉCNICAS DE TRANSMISS̃AO PARA OS SISTEMAS MC-CDMA

MIMO NO DL

Neste capı́tulo, inicialmente, é feita uma análise do sistema MC-CDMA no DL, com codificação

de Alamouti no espaço frequência em que ambos terminais estão equipados com um agregado de

antenas. De seguida, faz-se a análise do sistema, combinando a codificação no espaço frequência com

a pré-filtragem. Por fim é feita uma avaliação de desempenho dos mesmos, com e sem codificação do

canal.

4.1 Introdução

A codificação no espaço tempo consiste em introduzir redundância no fluxo de sı́mbolos de da-

dos original. A adição de redundância tem como objectivoexplorar o desvanecimento do canal

e, desta forma, minimizar os erros de transmissão no receptor. A informação codificada é trans-

mitida em diferentes antenas e em tempos de sı́mbolo consecutivos. Vários esquemas podem ser

usados para a codificação no espaço-tempo, os mais usadossão: esquemas CBET [2][41]. Estes es-

quemas permitem alcançar máxima ordem de diversidade espacial usando apenas simples esquemas

conjunto de descodificação e equalização linear; esquemas CTET [48][4], em que as operações de

codificação de canal, modulação e esquemas de transmissão e recepção de diversidade são feitas con-

juntamente obtendo-se, assim, um maior ganho mas à custa deuma maior complexidade;Codificaç̃ao

Turbo de Trellis no Espaço-Tempo(CTTET) [9], que de uma forma geral usam técnicas iterativas de

descodificação à semelhança da codificação de canal turbo, obtendo-se ganhos elevados mas também

com elevada complexidade.

Dada a baixa complexidade dos códigos CBET, a sua implementação em sistemas práticos é bas-

tante atractiva, pelo que têm sido largamente analisados nos mais variados sistemas de comunicações

móveis. Estes esquemas não necessitam de conhecer a resposta do canal no transmissor [40].
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A codificação por blocos no espaço-tempo deve ser aplicada sob o pressuposto de que os coeficientes

do canal são mantidos constantes durante a duração de alguns sı́mbolos consecutivos de dados, dois

sı́mbolos para o caso do esquema deAlamouti, o que pode ser complicado em sistemas OFDM, que

tem como perı́odo de duração de um sı́mbolo (OFDM)Ts, Nc vezes maior que o perı́odo de duração de

sı́mbolos de dados. Em sistemas de portadora múltipla podese contornar o problema da necessidade

de se usar dois sı́mbolos sucessivos para a codificação recorrendo ao envio dos sı́mbolos combinados

em diferentes sub-portadoras, isto é, codificando sub-portadoras adjacentes e não sı́mbolos de dados.

Faz-se uso de uma das propriedades de OFDM em que dois canais adjacentes de bandas estreitas

são quase afectados pelos mesmos coeficientes do canal. Assim, usando a codificação na frequência,

apenas será preciso efectuar a recepção de um único sı́mbolo OFDM para a correcta detecção. Desta

forma, evitam-se as restrições relacionadas com o tempo de coerência [18], atrasos no processo de

detecção e proporcionando, assim, uma melhor exploraç˜ao da diversidade espacial. Esta, é geral-

mente designada porCodificaç̃ao por Blocos no Espaço-Frequência(CBEF) [18].

Recentes propostas de técnicas de pré-filtragem, para o sistema MC-CDMA, podem ser encontradas

em [36][23][35][31] para o caso do DL e em [25] para o UL. De modo a funcionarem correctamente

estas técnicas exigem o conhecimento do estado do canal pelo transmissor, isto pode ser conseguido

com o uso do modo TDD uma vez que o canal de transmissão entre otransmissor e receptor é recı́proco

ou usando um canal extra defeedback, para o caso do modo FDD.

Neste capı́tulo, é proposto um esquema que combina a pré-filtragem multi-utilizador, projectada

na frequência, com o sistema CBEF MC-CDMA para o DL. Este esquema é apenas projectado na

frequência, a dimensão espacial é usada pela codificaç˜ao no espaço frequência. Para calcular o filtro,

este esquema, exige apenas o conhecimento da resposta parcial do canal na EB.

4.2 Sistema MC-CDMA com Codificaç̃ao no Espaço-Freqûencia

Nesta secção apresentam-se os fundamentos básicos da codificação por blocos no espaço-frequência

para o sistema MC-CDMA.

Contrariamente ao esquema de codificação por blocos no espaço-tempo, apresentado no capı́tulo 3,

em que a codificação é feita ao nı́vel de sı́mbolo, neste a codificação é feita na frequência e por isso

entre diferentes sub-portadoras, ou seja, são codificadasdiferentes sub-portadoras e não sı́mbolos de

dados. A tabela 4.1 mostra o esquema de codificação deAlamoutidos sinais para o caso em que o

transmissor está equipado com duas antenas.

Antena #1 Antena #2
Sub-Portadoran ŝn −ŝ∗n+1

Sub-Portadoran+1 ŝn+1 ŝ∗n

Tabela 4.1:Tabela de Codificaç̃ao de Alamouti no espaço-frequência
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Neste esquema,n representa a frequência. Nas sub-portadorasn en+1 a antena 1 transmite os sinais

ŝn e ŝn+1, respectivamente, e a antena 2 transmite, nas mesmas posições os sinais−ŝ∗n+1 e ŝ∗n.

É mostrado na figura 4.1 o diagrama em blocos do transmissor dosistema MC-CDMA DL.

Figura 4.1: Diagrama em blocos do transmissor MC-CDMA DL com codificação no espaço-freqûencia

Neste diagrama, como se pode ver, osP sı́mbolos de dados de cada utilizador são, inicialmente, con-

vertidos de série para paralelo e depois sofrem o espalhamento, através do códigock, emL chips. De-

pois do espalhamento, osL chipsde cada sı́mbolo são de novo convertidos para série numa sequência

de Nc sub-portadoras. De seguida é efectuada a soma de todos os utilizadores no sistema em cada

sub-portadora. Depois da soma obtemos o sinal multi-utilizadorsque é dado, matematicamente, por

s=
K

∑
k=1

sk =
[
s1 . . . sn sn+1 . . . sNc

]T
(4.1)

em que

sk =
[
sT
k,1 . . . sT

k,p

]T
=

[

s1
k . . . sn

k sn+1
k . . . sNc

k

]T
(4.2)

ondesk,p é dado por

sk,p = dk,pck (4.3)

e é a representação dosL chipsdo sı́mbolop. OsNc chipsdo sinal multi-utilizador,s, são de seguida

mapeados na frequência, este mapeamento pode ser efectuado de uma das duas formas apresentadas

no capı́tulo 3. A sequência resultante do processo de mapeamento pode ser representada por

ŝ=
K

∑
k=1

ŝk =
[

ŝ1
k . . . ŝn

k ŝn+1
k . . . ŝNc

k

]

(4.4)

para o caso do mapeamento em posições distantes, ouŝ= s para o caso do mapeamento em posições

adjacentes. A sequênciaŝ é de seguida codificada no espaço-frequência usando o esquema apresen-

tado na tabela 4.1 e modulado em OFDM antes de ser enviado nas duas antenas transmissoras.

De uma forma simplificada, é apresentado na figura 4.2 o diagrama em blocos do receptor MC-CDMA

no DL, sistema em que o TM está equipado com um agregado de antenas. Depois da desmodulação

OFDM e respectiva remoção do TG, os sinais recebidos em cada uma das duas antenas são represen-
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tados por 





yn
j,u =

K

∑
k=1

s̄n
khn

j,1,u−
K

∑
k=1

(s̄n+1
k )∗hn

j,2,u +nn
u

yn+1
j,u =

K

∑
k=1

s̄n+1
k hn+1

j,1,u +
K

∑
k=1

(s̄n
k)

∗hn+1
j,2,u +nn+1

(4.5)

em que ohn
j,m,u representa a resposta do canal da sub-portadoran entre a antena de transmissãome a

de recepçãou. O ruı́do Gaussiano visto pela antenau na sub-portadoran é representado pornn
u.

Figura 4.2: Diagrama em blocos do receptor MC-CDMA DL com codificação no espaço-freqûencia

Os sistemas OFDM são geralmente projectados de modo a que a LB de coerência do canal seja

maior que a separação entre duas sub-portadoras adjacentes podendo, assim, se considerar que o

desvanecimento entre duas sub-portadoras adjacentes sejanão selectivo. Com esta premissa, podemos

considerar válida a seguinte igualidade:hn
j,m,u = hn+1

j,m,u.

Depois das operações de descodificação e equalização, para um dado par de sub-portadoras adjacentes

n en+1, o sinal é dado por







rn
j,u = gn

j,1,uyn
j,u +(gn+1

j,2,u)
∗(yn+1

j,u )∗

rn+1
j,u = −(gn

j,2,u)
∗(yn

j,u)
∗ +gn+1

j,1,uyn+1
j,u

(4.6)

ondegn
j,m,u corresponde ao coeficiente do equalizador usado no TMj, sub-portadoran entre as antenas

de transmissão e recepçãom eu, respectivamente.

Assumindo que os coeficientes do equalizador não mudam durante o perı́odo correspondente a duas

sub-portadoras adjacentes, isto é,gn
j,m,u = gn+1

j,m,u para n = 1, . . . ,Nc, a substituição de (4.5) em (4.6)
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resulta em

rn
j,u =

{
gn

j,1,uhn
j,1,u +(gn

j,2,u)
∗(hn

j,2,u)
∗} ŝn

j,u
︸ ︷︷ ︸

Sinal Dese jado

+
K

∑
k=1,k6= j

{
gn

j,1,uhn
j,1,u +(gn

j,2,u)
∗(hn

j,2,u)
∗} ŝn

k

︸ ︷︷ ︸

IAM

+
K

∑
k=1

{
(gn

j,2,u)
∗(hn

j,1,u)
∗−gn

j,1,uhn
j,2,u

}
(ŝn+1

k )∗

︸ ︷︷ ︸

IEP

+ gn
j,1,unn +(gn

j,2,u)
∗(nn+1)∗

︸ ︷︷ ︸

Ruido

(4.7)

rn+1
j,u =

{
gn

j,1,uhn
j,1,u +(gn

j,2,u)
∗(hn

j,2,u)
∗} ŝn+1

j,u
︸ ︷︷ ︸

Sinal Dese jado

+
K

∑
k=1,k6= j

{
gn

j,1,uhn
j,1,u + (gn

j,2,u)
∗(hn

j,2,u)
∗} ŝn+1

k

︸ ︷︷ ︸

IAM

+
K

∑
k=1

{
gn

j,1,uhn
j,2,u− (gn

j,2,u)
∗(hn

j,1,u)
∗}(ŝn

k)
∗

︸ ︷︷ ︸

IEP

+ gn
j,1,unn+1− (gn

j,2,u)
∗(nn)∗

︸ ︷︷ ︸

Ruido

(4.8)

Após as operações de des-mapeamento doschipse dede-spreading, os sinais de cada sub-portadora

e antena são adicionados, uma estimativa de um determinadosı́mbolo de dados é dada por

d̂ j =
U

∑
u=1

cH
j Heq

j,uc jd j

︸ ︷︷ ︸

SinalDese jado

+
U

∑
u=1

K

∑
k=1,k6= j

cH
j Heq

j,uck

︸ ︷︷ ︸

IAM

dk +
U

∑
u=1

cH
j G j,1,un j,u +cH

j G∗
j,1,un∗

j,u

︸ ︷︷ ︸

Ruido

(4.9)

Aqui, G j,m,u = diag
{

g1
j,m,u , g2

j,m,u . . . gL
j,m,u

}

é uma matriz diagonal de dimensãoL×L e representa

os coeficientes do equalizador nas antenasm eu, transmissora e receptora, respectivamente.

Pode-se notar em (4.7) e (4.8) a presença não só da IAM mas também da IEP. Esta última interferência

não aparece na equação (4.9) pois ela é anulada pelo uso de equalizadores com coeficientes adequados.

A matriz diagonalHeq
j,u, de dimensãoL×L, representa a resposta em frequência do canal equivalente

e é dada por

Heq
j,u = G j,1,uH j,1,u +G∗

j,2,uH∗
j,2,u (4.10)

ou seja

Heq
j,u = diag







2

∑
m=1

|h1
j,m,u|2

√
2

∑
m=1

|h1
j,m,u|2

2

∑
m=1

|h2
j,m,u|2

√
2

∑
m=1

|h2
j,m,u|2

. . .

2

∑
m=1

|hL
j,m,u|2

√
2

∑
m=1

|hL
j,m,u|2







. (4.11)

De modo a manter a complexidade dos TM a nı́veis aceitáveis,nestes terminais são, geralmente,

usados equalizadores mono-utilizador, os quais são dadospor
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• CBEF + MRC

gn
j,m,u = (hn

j,m,u)
∗ m= 1,2 n = 1, . . . ,Nc (4.12)

• CBEF + EGC

gn
j,m,u =

(hn
j,m,u)

∗

| hn
j,m,u |

m= 1,2 n = 1, . . . ,Nc (4.13)

• CBEF + ZFC

gn
j,m,u =

(hn
j,m,u)

∗

2

∑
m=1

| hn
j,m,u |2

m= 1,2 n = 1, . . . ,Nc (4.14)

• CBEF + MMSEC

gn
j,m,u =

(hn
j,m,u)

∗

2

∑
m=1

| hn
j,m,u |2 +σ2

m= 1,2 n = 1, . . . ,Nc (4.15)

4.2.1 Resultados de Simulaç̃oes

Nesta secção são apresentados os resultados de simulação do sistema MC-CDMA MIMO no DL com

codificação por blocos no espaço-frequência, apresentado na secção anterior.́E feita a comparação

do desempenho em termos da BER deste esquema para os casos MISO e MIMO de modo a tirar-se

conclusões quanto às vantagens em termos do ganho do desempenho que os esquemas MIMO em

combinação com a codificação no espaço frequência oferecem.

Em [40] é feita uma análise comparativa do desempenho dos esquemas MISO MC-CDMA com

codificação no espaço-frequência com os equalizadoresMRC mono-utilizador, EGC, ZFC e MM-

SEC e conclui-se que apesar do CBEF MRC ser um equalizador óptimo para o caso mono-utilizador,

este é o que apresenta o pior desempenho quando usado em sistemas multi-utilizadores. Isto é devido

ao aumento da IAM que o MRC provoca num sistema multi-utilizador. O CBEF EGC também apre-

senta um mau desempenho pois este equalizador não elimina aIEP, termo presente em (4.7) e (4.8),

quando é combinado com codificação no espaço-frequência. É também apresentada a curva referente

ao sistema convencional SISO MMSEC. Assim, nesta secção apenas serão apresentados resultados re-

ferentes aos esquemas CBEF 2×2 e CBEF 2×1 combinados com os equalizadores multi-utilizadores

ZFC e MMSEC e os resultados referentes ao equalizador MRC mono-utilizador.

A tabela 4.2 sumariza os principais parâmetros usados nas simulações. Os resultados foram obti-

dos usando o canal BRAN E e considerando que os canais entre asantenas são descorrelacionados.

Tanto a pré-filtragem como a codificação do canal não sãotidos em conta neste primeiro caso, cada

um destes tratamentos será comulativamente adicionado aosistema e os respectivos resultados serão

apresentados nas respectivas secções.

Na figura 4.3 apresentam-se as curvas de desempenho em termosda BER em função do Et/No, isto é,

a energia transmitida (assumindo um canal normalizado) dividida pela densidade espectral do ruı́do.
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Número de Portadoras (Nc) 1024
Comprimento do Código (L) 32

Duração do Tempo de Guarda (TG) 3.2µs
Número de Amostras doTG 256
Número de Utilizadores (K) 32

Duração do Sı́mbolo OFDM (T
′

s) 16µs
Modulação 8-PSK

Atraso Máximo do Canal 1.76µs
Frequência da Portadora 5.0GHz

Codificação do Canal Não usada
Velocidade do TM 60Km/h
Modelo do Canal BRAN E

Largura de Banda (LB) 64MHz
Número de Percursos 18

Mapeamento doschips interleaved
Número de Antenas TX/RX 2/(1 ou 2)

Tabela 4.2:Parâmetros usados nas simulações

As curvas da figura 4.3 mostram que o equalizador 2× 1 CBEF MMSEC oferece um desempenho

melhor do que o verificado com o esquema convencional, SISO, usando o equalizador MMSEC.
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MMSE SISO
CBEF MMSE
CBEF MRC (K=1)
CBEF ZFC

2x2 2x1

1x1

Figura 4.3: Avaliaç̃ao do desempenho do esquema de Alamouti com k=32 utilizadores usando equalizadores
MRC mono-utilizador, ZFC e MMSEC
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Fixando aBER= 10−2, por exemplo, este esquema apresenta um ganho de cerca de 4dBem relação

ao caso convencional. Este ganho é ainda maior se a comparac¸ão fôr feita com o caso MIMO, isto é,

2×2 CBEF MMSEC, onde o ganho passa a ser cerca de 8dB. Uma comparação da curva 2×2 CBEF

MRC, mono-utilizador, com a 2× 2 CBEF MMSEC mostra que a primeira apresenta um ganho de

cerca de 3dB em relação à curva 2× 2 CBEF MMSEC. A utilização dos esquemas com múltiplas

antenas, em ambos terminais, permitem melhorar o desempenho do sistema. Podemos verificar este

facto comparando o esquema MISO com o MIMO CBEF MMSEC. Verifica-se que o esquema MIMO

CBEF MMSEC apresenta um ganho de cerca de 4dB em relação ao MISO CBEF MMSEC.

4.3 Combinaç̃ao de Pŕe-Filtragem com Codificaç̃ao no

Espaço-Freqûencia

O diagrama em blocos do sistema com pré-filtragem projectada na frequência e tendo as operações de

espalhamento e equalização combinadas é apresentado nafigura 4.4. Neste esquema está incluı́da a

técnica de codificação por blocos (CBEF) apresentada na secção anterior cujo objectivo é explorar a

diversidade espacial enquanto a pré-filtragem tem como objectivo eliminar a IAM. Esta combinação

foi proposta em [39][38] para o sistema MC-CDMA no DL, para o caso em que a EB está equipada

com um agregado de antenas e o TM com apenas uma antena, sistema MISO. Esta dissertação faz a

extensão daquela combinação do caso MISO para o MIMO.

A única diferença entre este esquema e o anterior, a figura 4.1, é do bloco de espalhamento pois

neste não só é efectuado o espalhamento com o códigock mas é também efectuada a operação de

pré-equalização, isto é, neste esquema osP sı́mbolos de dados são espalhados através dos coeficientes

complexos do filtro,wk.

Figura 4.4: Diagrama em blocos do transmissor MC-CDMA DL com Pré-Filtragem e codificaç̃ao no espaço-
freqûencia

O esquema do receptor é semelhante ao apresentado na secç˜ao anterior, figura 4.2, sendo a única

diferença os coeficientes do equalizador usado. Neste esquema é proposto um equalizador mono-
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utilizador com coeficientes dados por

gn
j,m,u =

(hn
j,m,u)

∗
√

2

∑
m=1

| hn
j,m,u |2

n = 1, . . . Nc (4.16)

estes coeficientes são ligeiramente diferentes dos apresentados para o equalizador EGC, equação (4.13),

esta modificação tem como objectivo a eliminação completa da IEP.

Uma vez que neste caso o que multiplica/espalha osP sı́mbolos de dados são os coeficienteswk e não

apenas o códigock como no esquema apresentado na secção anterior, então, osinal transmitido no

domı́nio da frequência para um dado sı́mbolop, será dado por

sk,p = dk,pwk,p = [s1
k,p,s

2
k,p, . . .s

L
k,p]

T (4.17)

daqui, o processo de tratamento de sinal é idêntico ao descrito na secção anterior. O vector dos pesos

do filtro é dado por

wk,p =
[
w1

k,p, w2
k,p, . . . , wL

k,p

]T
(4.18)

Cada um dos elementos deste vector,wl
k,P, corresponde ao peso dochip l do utilizadork pertencente

ao sı́mbolo de dadosp.

No receptor, depois da operação de desmodulação e respectiva remoção do TG, os sinais recebidos

nos sub-canaisn, n+1 em cada uma das antenas,u, serão dados por (4.5). Depois das operações de

descodificação e equalização, para um dado par de sub-portadoras adjacentesn e n+1, o sinal é dado

por






rn
j,u = gn

j,1,ugn
j,u +(gn+1

j,2,u)
∗(gn+1

j,u )∗

rn+1
j,u = −(gn

j,2,u)
∗(gn

j,u)
∗ +gn+1

j,1,ugn+1
j,u

(4.19)

Recorrendo a considerações já feitas na secção anterior, depois de algumas manipulações matemáticas,

a equação (4.19) pode ser re-escrita da seguinte maneira







rn
j,u =

|hn
j,1,u|2 + |hn

j,2,u|2
√

|hn
j,1,u|2 + |hn

j,2,u|2
s̄n

j + IAMn +gn
j,1,unn

u +(gn
j,2,u)

∗(nn+1
u )∗

rn
j,u =

|hn
j,1,u|2 + |hn

j,2,u|2
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|hn
j,1,u|2 + |hn
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(4.20)
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Finalmente, depois das operações de des-mapeamento doschipse dede-spreading, a estimativa de

dadosd̂ j no TM j é dada por

d̂ j =
U

∑
u=1

cH
j Heq

j,uw j

︸ ︷︷ ︸

Sinal Dese jado

d j +
U

∑
u=1

K

∑
k=1,k6= j

cH
j Heq

j,uwk

︸ ︷︷ ︸

IAM

dk +
U

∑
u=1

cH
j G j,1,un j,u +cH

j G∗
j,1,un∗

j,u

︸ ︷︷ ︸

Ruido

(4.21)

Aqui, G j,m,u = diag
{

g1
j,m,u , g2

j,m,u . . . gL
j,m,u

}

é uma matriz diagonal de dimensõesL×L e representa

os coeficientes do equalizador nas antenasm e u, transmissor e receptor, respectivamente. A matriz

diagonalHeq
j,u, dada por (4.10), de dimensõesL×L corresponde ao canal equivalente. Cada elemento

desta matriz é dado por (4.11).

O algorı́tmo de pré-filtragem foi proposto em [36][37] e é baseado na minimização da potência trans-

mitida sujeita à eliminação da IAM, o termo presente em (4.7) e (4.8), e das distorções provocadas

pelo canal no sinal desejado, em todos os TM.É designado na terminologia inglesa porMulti-User

Constrained Zero Forcing(MCZF). O esquema combinado deste algorı́tmo de pré-filtragem com a

codificação no espaço-frequência (CBEF) será denominado aqui porJoint Multi-User Constrained

Zero Forcing(JMCZF) + CBEF (CBEF+JMCZF).

A IAM causada pelo utilizadorj num determinado TMk é, segundo a equação (4.21), dada por

IAM ( j → k) =
U

∑
k=1

cH
k Heq

k,uw j (4.22)

O vector dos coeficientes do filtrow j do utilizadorj é determinado a partir do seguinte conjunto de

condições






U

∑
u=1

cH
j Heq

j,uw j = α j

U

∑
u=1

cH
k Heq

k,uw j = 0 ∀k 6= j

(4.23)

Esta equação mostra-nos que o canal multi-utilizador é transformado emK canais AWGN, mono-

utilizador em paralelo, com um ganho de transmissão que é dado pela constanteα j . Para o cálculo

dos pesos do filtro de um dado utilizadorj temos que resolver a seguinte equação linear

A f w j = α jb j (4.24)
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com a matrizA j e o vectorb j dados por

A f =
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1 Heq
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...
U
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j Heq
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...
U
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cH
K Heq
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b j =












0
...

1
...

0












(4.25)

em queA é uma matriz real, de dimensõesK×L, correspondente ao canal e ao código dos utilizadores.

Todas as posições do vectorb, de dimensãok× 1 são preenchidas a zero excepto a posiçãoj que é

preenchida a um.

O algoritmo consiste, como já referido, em minimizar a potˆencia transmitida sujeita às condições

dadas pela equação (4.23). Assim, o problema de optimizac¸ão pode ser formulado, matematicamente,

como se indica

min
w j

(
wH

j w j
)

sujeita aA f w f = α jb j (4.26)

Esta equação mostra que no caso de o número de condiçõesK, dadas pelo número de utilizadores

no sistema, for igual ao número de graus de liberdadeL, então existe apenas uma solução. Se pelo

contrário o número de graus de liberdade for superior ao n´umero de condições, então, o filtro pode

ser determinado a partir da optimização de uma dada funç˜ao de custo que para este caso concreto é

a potência transmitida sujeita à eliminação da IAM. O problema da optimização pode ser resolvido

através do método dos multiplicadores de Lagrange e a solução será dada pela pseudo-inversa deA f .

Então, o filtro CBEF+JMCZF do utilizadorj projectado na frequência será dado pelo vector

w j = α jAH
f

(
A f AH

f

)−1
b j (4.27)

em que
(

A f AH
f

)

é uma matriz quadrada de dimensõesK×K.

A maior parte da complexidade computacional para calcular ofiltro advém da inversão desta matriz.

No entanto, esta matriz é de dimensõesK ×K independentemente do número de antenas usadas em

ambos terminais e do comprimento do código, o que torna estasolução bastante interessante para os

futuros sitemas de comunicação móveis. A potência total transmitida é normalizda aK, logo, é usada

a mesma condição para todos os utilizadores activos num dado momento no sistema. Esta é dada por

α j =

√

K

∑K
k=1‖w̄k‖2

(4.28)
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4.3.1 Resultados de Simulaç̃oes

Nesta secção são apresentados os resultados de simulações para os esquemas MC-CDMA MIMO

no DL no caso em que são combinadas as operações de codificação no espaço-frequência e de pré-

filtragem, CBEF+JMCZF. São também apresentados, para finsde comparação, os resultados apresen-

tados na secção anterior, ou seja, resultados referentesao sistema MC-CDMA apenas com codificação

no espaço-frequência com os equalizadores multi-utilizador ZFC e MMSEC, equalizador MRC mono-

utilizador e o esquema convencional SISO com o equalizador MMSEC.

A tabela 4.3 sumariza os principais parâmetros usados na obtenção das curvas apresentadas nesta

secção. Os resultados foram obtidos usando o canal BRAN E considerando apenas o mapeamento

interleavede que os canais entre as antenas são descorrelacionados.

Número de Portadoras (Nc) 1024
Comprimento do Código (L) 32

Duração do Tempo de Guarda (TG) 3.2µs
Número de Amostras doTG 256
Número de Utilizadores (K) 32

Duração do Sı́mbolo OFDM (T
′

s) 16µs
Modulação 8-PSK

Atraso Máximo do Canal 1.76µs
Frequência da Portadora 5.0GHz

Codificação do Canal Não usada
Modelo do Canal BRAN E
Velocidade do TM 60Km/h

Largura de Banda (LB) 64MHz
Número de Percursos 18

Mapeamento doschips interleaved
Número de Antenas TX/RX 2/(1 ou 2)

Tabela 4.3:Parâmetros usados nas simulações do sistema MC-CDMA MIMO DL com pré-filtragem combinada
com a codificaç̃ao no espaço-freqûencia

A figura 4.5 mostra as curvas de desempenho dos esquemas apresentados. Como se pode ver pelas

curvas, o esquema com pré-filtragem combinada com codificac¸ão no espaço-frequência apresenta um

desempenho melhor que o caso em que não é efectuada a pré-filtragem no sistema. Isto é devido ao

facto do esquema com a pré-filtragem eliminar mais eficientemente a IAM no sistema. O esquema

2× 1 CBEF+JMCZF apresenta um ganho de cerca de 6dB em relação ao esquema convencional

SISO MMSEC, tomando como referência umaBER= 10−02. Nas mesmas condições,BER= 10−02,

obtemos um ganho de cerca de 10dB se a comparação fôr feitaentre 2× 2 CBEF+JMCZF e SISO

MMSEC. Em relação aos esquemas CBEF ZFC e CBEF MMSEC, pode-se notar que o esquema

CBEF+JMCZF apresenta um ganho de cerca de 2.8dB e 2dB em relac¸ão aos dois, respectivamente.

O esquema 2×2 CBEF+JMCZF apresenta um ganho de cerca de 4dB em relação ao esquema 2×1

CBEF+JMCZF e apresenta um desempenho relativamente próximo do apresentado pelo esquema
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CBEF MRC mono-utilizador, isto é, um sistemas sem IAM. A diferênça entre os dois é de cerca de

1dB.
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Figura 4.5: Avaliaç̃ao do desempenho do esquema de Alamouti com k=32 utilizadores combinando a Pré-
Filtragem com a codificaç̃ao por blocos no espaço-frequência

4.4 Análise do sistema MC-CDMA com Codificaç̃ao de Canal

Em sistemas de comunicações sem fios dificilmente pode-se alcançar um desempenho satisfatório

sem que se adicione outras formas de tratamento ao sinal paraalém das já apresentadas. O canal de

transmissão introduz invariavelmente erros aos sinais que através dele são transmitidos. Na recepção,

esses erros introduzidos devem ser detectados e corrigidosse possı́vel, este processo é impossivel

realizar se ao sinal transmitido não for adicionado algumainformação extra que permita a detecção

da ocorrência de erros.

A codificação do canal é a parte do sistema de comunicação responsável pela adição desta informação

extra usada para a detecção de ocorrência de erros de transmissão. Portanto, a codificação do canal é o

processo de adição de redundância no fluxo de dados transmitidos por forma a ser possı́vel a detecção

e respectiva correcção de erros de transmissão.

No projecto Europeu MATRICE [28] foram implementados dois tipos de códigos [40]; os códigos

convolucionais e os códigos turbo [8][19]. Nesta secçãoserão apresentados resultados do desempenho
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do sistema MC-CDMA usando o esquema de codificação turbo.

4.4.1 Codificaç̃ao Turbo

A figura 4.6 mostra os diagramas de codificação e descodificação do canal usados nesta dissertação.

O codificador é composto por dois codificadores convolucionais em paralelo, cada um possuindo oito

estados, e de um esquema deinterleavinginterno. A relação entre osbits que compõem o bloco de

informação de entrada e do bloco de informação de saı́daé denominado de taxa de codificação. No

caso presente, cada bloco debits de dados de entrada,Bin, é codificado dando como resultado um

bloco debits de dados de saı́da,Bcod = 3Bin + 12 o que significa que a taxa de codificação para este

caso éRcod = 1/3. O esquema é ainda composto, na saı́da, por um bloco depuncturingcujo principal

objectivo é permitir a variação da taxa de codificação.Para tal, este bloco remove controladamente

parte da redundância introduzida pelo código de canal de acordo com um determinado padrão de

puncturing. O padrão depuncturingusado neste trabalho é: 101110, significando que em cada seis

bits na entrada do codificador, apenas quatrobits são colocados na sua saı́da, obtendo-se uma taxa de

codificação global deR= Bin/Bp = 1/2. De modo a que se possa explorar a diversidade temporal

oferecida pelo canal de transmissão, é adicionado ao diagrama um bloco deinterleaving. No final é

feita a modulação da informação, a transmitir, emdk sı́mbolos de dados.

Figura 4.6: Diagrama de blocos do: a) Codificador e b) Descodificador do canal

No receptor, depois de feita a estimação dos sı́mbolos de dados,d̂k, é efectuada a desmodulação.É

de seguida efectuada a operação dede-interleavinge dede-puncturing(coloca zeros nas posições

dosbits em falta) e por fim a descodificação.É usado o algotitmoMax-Log Maximum a posteriori

(Max-Log MAP) [30].

No geral quanto maior for a redundância adicionada no sistema, maior será a quantidade de erros

que o descodificador conseguirá corrigir. No entanto, a redundância adicionada diminue a eficiência

espectral do sistema.
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4.4.2 Resultados de Simulaç̃oes

Nesta secção são apresentados resultados de simulações efectuadas com os esquemas apresentados

em secções anteriores mas desta vez tendo em conta a codificação do canal, ou seja, serão apresenta-

dos os resultados do desempenho do sistema MC-CDMA com codificação no espaço-frequência e do

sistema MC-CDMA no qual são combinadas as operações de codificação no espaço-frequência e de

pré-filtragem. São apresentadas as seguintes curvas: CBEF MRC mono-utilizador, CBEF ZFC, CBEF

MMSEC, JMCZF+CBEF. São também apresentados os resultados referentes ao sistema convencional

SISO com o equalizador MMSEC.

Os resultados foram obtidos usando o canal BRAN E considerando apenas o mapeamentointerleaved

e que os canais entre as antenas são descorrelacionados.

A tabela 4.4 sumariza os parâmetros usados nas simulações e a figura 4.7 apresenta as curvas obtidas

nas simulações efectuadas.

Número de Portadoras (Nc) 1024
Comprimento do Código (L) 32

Duração do Tempo de Guarda (TG) 3.2µs
Número de Amostras doTG 256
Número de Utilizadores (K) 32

Duração do Sı́mbolo OFDM (T
′

s) 16µs
Modulação 8-PSK

Atraso Máximo do Canal 1.76µs
Frequência da Portadora 5.0GHz

Codificação do Canal Codificação Turbo(R= 1/2)

Modelo do Canal BRAN E
Largura de Banda (LB) 64MHz
Número de Percursos 18

Velocidade do TM 60Km/h
Mapeamento doschips interleaved

Número de Antenas TX/RX 2/(1 ou 2)

Tabela 4.4:Parâmetros usados nas simulações com codificaç̃ao de canal

A comparação destas curvas com as apresentadas na figura 4.5 mostra claramente o enorme ganho

em termos de desempenho alcançado com a técnica de codificação do canal. Para um nı́vel de

BER= 10−04 pode se notar que o esquema 2×2 CBEF+JMCZF é o que apresenta um maior ganho,

cerca de 9dB, quando comparado com o esquema convencional SISO MMSEC. Quando comparado

com os esquemas CBEF ZFC e CBEF MMSEC, tal como o verificado nosesquemas anteriores, o

CBEF+MCZF apresenta o melhor desempenho, com um ganho de cerca de 3.8dB e 2dB, respectiva-

mente, em relação àqueles dois esquemas. O esquema 2×2 CBEF+JMCZF apresenta um desempenho

próximo do obtido com o equalizador mono-utilizador 2×2 CBEF MRC.
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Figura 4.7: Avaliaç̃ao do desempenho do sistema MC-CDMA MIMO no DL com codificação de canal
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CAPÍTULO 5

CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO

5.1 Conclus̃oes Finais

A crescente procura de serviços de Internet e multimédia nos terminais móveis, torna os actuais sis-

temas de comunicações móveis pouco eficazes para responder às exigências em termos de taxas de

transmissão que estes serviços apresentam. Este facto obrigou a que se começasse a estudar e espe-

cificar novas tecnologias de interface-ar da componente de banda larga que possa servir de suporte à

próxima geração de comunicações móveis. Resultadosde várias investigações, que tem sido efectu-

adas neste âmbito, mostram o MC-CDMA como um forte candidato para a interface-ar dos futuros

sistemas de comunicações sem fios, sobretudo no DL. Por outro lado, as tecnologias de múltiplas ante-

nas permitem aumentar eficientemente a capacidade dos sistemas de comunicação. Assim, nos futuros

sistemas de comunicações móveis, o uso de múltiplas antenas é fundamental por forma a aumentar

a sua capacidade. Esta dissertação centrou-se na extens˜ao de um sistema MC-CDMA MISO [40],

para um sistema equipado com múltiplas antenas em ambos terminais, MC-CDMA MIMO. Foram

propostas e avaliadas técnicas de pré-filtragem combinadas com codificação no espaço-frequência de

modo a atingir máximos ganhos de desempenho em termos da BERdo sistema.

Após uma breve apresentação da evolução dos sistemas de comunicação móveis, foram apresenta-

das as várias técnicas de acesso múltiplo actualmente usadas e a descrição dos sistemas de porta-

dora múltipla, com mais ênfase no sistema OFDM e MC-CDMA. De seguida, foram apresentadas

as técnicas de comunicação com múltiplas antenas. Foi apresentado com algum detalhe o sistema

MIMO, um sistema no qual ambos terminais estão equipados com um agregado de antenas, e as

várias técnicas de diversidade. No capı́tulo 4, foram analisadas as técnicas de transmissão para o

sistema MC-CDMA. A avaliação dos vários esquemas propostos foi validada através de simulações.

Uma análise global dos vários resultados alcançados permite-nos tirar certas conclusões, das quais, as

mais relevantes podem resumir-se nas que a seguir se apresentam:
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• A introdução no sistema das técnicas de agregados de antenas aumenta consideravelmente o

desempenho do sistema. Numa rápida comparação de todos os esquemas apresentados, nota-se

um ganho de no mı́nimo 3dB entre um dado esquema na configuração MISO para MIMO. Esta

melhoria de desempenho é alcançada explorando a diversidade espacial na recepção e à custa

da complexidade do TM, acrescida com a adição de mais uma antena na sua configuração.

• De uma forma geral, os esquemas CBEF apresentam um desempenho significativamente supe-

rior ao apresentado pelo sistema convencional, SISO, com equalizador MMSEC. A melhoria

verificada no uso dos esquemas CBEF está relacionada com a forma com que estes esquemas

conseguem explorar eficientemente o recurso espaço.

• A combinação dos esquemas com codificação no espaço-frequência com as técnicas de pré-

filtragem apresentam uma considerável melhoria do desempenho quando comparado com o

caso em que não é efectuada a pré-filtragem. O esquema proposto combina a codificação no

espaço-frequência com a pré-filtragem e consegue eliminar eficientemente a IAM, isto é, con-

segue separar no espaço e frequência e de uma forma eficiente os vários utilizadores do sistema.

O esquema proposto, apresenta um desempenho próximo do obtido com o equalizador óptimo

mono-utilizador, MRC, com codificação no espaço-frequˆencia.

• Se o tratamento do sinal for extendido ainda, incluindo nosesquemas a codificação do canal,

observa-se um elevado ganho do desempenho comparado com a situação em que não temos

este tratamento. No geral, a combinação dos esquemas de pré-filtragem propostos com os

esquemas de codificação do canal proporcionam um ganho de desempenho elevado, utilizando

os equalizadores mono-utilizador apresentados.

Como se pôde ver, o uso de técnicas de múltiplas antenas proporciona grandes benefı́cios aos sistemas

de comunicação quando comparados com os casos convencionais, isto é, em que se usa apenas uma

antena tanto no transmissor como no receptor. Enquanto que ouso do sistema MISO traz apenas cus-

tos relacionados com a complexidade da EB, o que em si só nãoconstitui grande problema uma vez

que não existem limitações bastante rı́gidas quanto àsdimensões ou mesmo as capacidades computa-

cionais de uma EB, o mesmo não se pode dizer a cerca do TM que sequer de dimensões reduzidas.

Portanto, o uso de um sistema equipado com mais que uma antenano TM é bastante restritivo para

o caso dos telemóveis. No entanto, pode ser usado eficazmente noutro tipo de terminais como os

portáteis.

Em suma, com o uso de sistemas de agregados de antenas combinados com apropriadas formas de

processamento do sinal; esquemas de codificação e de pré-filtragem, consegue-se atingir uma consi-

derável melhoria no desempenho do sistema MC-CDMA.
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5.2 Trabalho Futuro

Como possı́veis tópicos para trabalho futuro, podem-se destacar os seguintes pontos:

• A implementação na cadeia de simulação de um estimadorde canal, por forma a avaliar, em

cenários mais realistas, o esquema de pré-filtragem combinado com a codificação no espaço-

frequência proposto nesta dissertação.

• A implementação dos esquemas propostos num protótipo
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