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RESUMO

Ao  longo  dos  últimos  anos  a  técnica  OFDM  (Orthogonal  Frequency  Division
Multiplexing) tem despertado o interesse de diferentes grupos de pesquisa em todo o mundo,
devido às suas potenciais vantagens para aplicação a canais seletivos em freqüência, como é o
caso  típico  dos  canais  em sistemas  de  comunicações  móveis.   No  entanto,  essa  técnica
reconhecidamente  apresenta  grande  sensibilidade  a  erros  na  estimação  de  parâmetros  de
sincronização, tais como o desvio de freqüência entre transmissor e receptor e o instante de
início dos símbolos OFDM. Esta sensibilidade merece maior atenção ainda quando se trata de
cenários de comunicações móveis. Por esta razão, diversos trabalhos de pesquisa recentes têm
proposto técnicas de estimação destes parâmetros.

O presente trabalho é dedicado à avaliação de desempenho de diversas destas técnicas
através de simulação em computador,  além de propor uma modificação em uma delas.  O
desempenho  das  técnicas  é  avaliado  através  da  média  e  do  erro  médio  quadrático  do
estimadores. Além disso, também se avalia o efeito da aplicação dos métodos em questão
sobre o desempenho de taxa de erros de bit do receptor. No que diz respeito à modelagem de
canal,  considera-se  o  modelo  AWGN  (Additive  White  Gaussian  Noise)  e  um  modelo
particular de canal WSSUS (Wide Sense Stationary Uncorrelated Scattering Channel) que tem
sido usado em alguns trabalhos internacionais para avaliação de desempenho da transmissão
digital  de  vídeo  em  sistemas  de  comunicações  móveis.  Neste  segundo  caso,  diferentes
condições  de  transmissão  são  consideradas,  particularmente  no  que  diz  respeito  ao
espalhamento em freqüência.  O trabalho ainda inclui  uma comparação destas técnicas em
termos de complexidade computacional .

Os  resultados  apresentados  no  trabalho  evidenciam  significativas  diferenças  de
desempenho  entre  as  técnicas,  bem  como  importantes  diferenças  no  que  diz  respeito  à
robustez às condições de transmissão. Estes resultados também mostram que a modificação
proposta em um dos métodos de estimação produz significativas melhorias de desempenho
em relação ao método original, a um custo computacional atraente.
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ABSTRACT

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) technique has been considered by
different research groups throughout the world for application over frequecy-selective fading
channels.   However,  this  technique  is  recognized  to  be  very  sensitive  to  errors  in  the
estimation of synchronization parameters, such as the frequency offset between transmitter
and receiver, and the symbol timing.  This issue is more significant in the context of mobile
communications, due to channel variability. 

The  present  work  addresses  a  performance  evaluation  and  comparison  of  techniques
recently proposed for estimating these parameters, via computer simulation. A new approach
for  timing  estimation  is  also  proposed,  by modifying  one  of  the  investigated  techniques.
Estimates of the mean estimation error and the mean square estimation errors are used as
performance  measures.   Moreover,  we  also  evaluate  the  impact  of  the  syncronization
techniques on the receiver bit error  rate (BER) performance.  In respect of channel modeling,
we consider the AWGN (Additive White Gaussian Noise) channel as well as a WSSUS (Wide
Sense  Stationary Uncorrelated  Scattering Channel)  channel  model  that  has  been used  for
performance  evaluation of digital video transmission over mobile communications links.  In
this second case, different conditions of transmission are addressed, specially in relation to the
channel Doppler spread.  The work still includes a comparison of the evaluated techniques in
terms of computational complexity.  

The numerical results here presented highlight important differences in the performance
of  those techniques,  specially in  respect  of the  robustness  to  changes in  the  transmission
environment.   These results  also indicate  that  the new method here proposed for  OFDM
symbol timing estimation produces significant performance gains over the original method,
without a great increase in complexity. 
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1 INTRODUÇÃO

A técnica de transmissão OFDM (do inglês, Ortogonal Frequency-Division Multiplexing)

é uma forma especial de modulação multi-portadora que consiste na transmissão paralela de

dados  modulando-se  diversas  sub-portadoras  densamente  espaçadas  cujas  freqüências  são

escolhidas de modo a manter ortogonalidade mútua. Ao contrário das técnicas tradicionais de

multiplexação por divisão de freqüência, a técnica OFDM abandona a utilização das bandas

de guarda, permitindo a sobreposição espectral entre sub-portadoras. Nesta técnica, um canal

banda larga altamente seletivo em freqüência é dividido em sub-canais  banda estreita  não

seletivos em freqüência, cada qual enviando um sinal com taxa de bits relativamente baixa.

Um sistema OFDM foi  inicialmente  proposto  em 1968 (CHANG E GIBBY,1968)  e

patenteado nos Estados Unidos em 1970 (U.S. PATENT, 1970). Uma primeira análise de

aplicação da técnica OFDM para comunicações móveis foi apresentada em (CIMINI, 1985).

Esta técnica tem sido considerada particularmente para ser utilizado em transmissão digital

sobre linhas de telefone, em radiodifusão e WLAN (Rede Local sem Fio). Nos anos 90 o

OFDM foi explorado para comunicação de dados em banda larga sobre canais rádio móveis,

HDSL  (Linha  Digital  de  Assinante  de  Alta  Taxa),  ADSL  (Linha  Digital  de  Assinante

Assimétrica), VHDSL (Linha Digital de Assinante de Taxa Muito Alta), DAB (Radiodifusão

de Áudio Digital) e DVB (Radiodifusão de Vídeo Digital). 

A técnica OFDM  tem  recebido muita  atenção ao longo dos  últimos  anos  devido a

algumas  propriedades  interessantes,  tais  como:  robustez  a   espalhamento  de  atraso  por

múltiplos percursos de propagação e a ruído impulsivo, capacidade de transmissão de alta taxa

de dados com elevada eficiência espectral, possibilidade de emprego de modulação com taxa

adaptativa  e  possibilidade  de  alocação  de  potência  nas  sub-portadoras  de  acordo  com as

condições do canal.

Os efeitos de erros de sincronização de início de símbolo e de freqüência de portadora no

desempenho de sistemas OFDM têm sido abordados em diversos trabalhos recentes.  Tem

sido mostrado (SLISKOVIC, 2001) que o desempenho de um sistema OFDM é sériamente

degradado pela interferência inter-portadoras decorrentes de erros de sincronização, e que este

tipo de degradação é particularmente intenso em canais de comunicações móveis.  Dado o
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interesse cada vez maior pela aplicação desta técnica em diferentes sistemas de canais móveis,

a busca por algoritmos de sincronização que sejam robustos a canais móveis e tenham baixa

complexidade computacional tem-se tornado muito importante.

Muitos  trabalhos  têm  sido  publicados  recentemente  propondo  novos  algoritmos  de

estimação de parâmetros de sincronismo e alterações nos já existentes, com particular ênfase

em canais móveis. No entanto, até onde vai o conhecimento do autor da presente dissertação,

há apenas um trabalho públicado na literatura internacional que apresenta uma comparação de

desempenho entre  alguns dos algoritmos de estimação de desvio de freqüência recentemente

propostos (PATEL, S.,  CIMINI, L.,  e MCNAIR, B., 2002), considerando modelo de canal

AWGN e  dois  modelos  de  canais  com desvanecimento  Rayleigh,  não  fazendo  nenhuma

menção a estimação de erro de início de símbolo.

No presente trabalho procura-se fazer uma comparação mais ampla de desempenho destas

técnicas, considerando como principal ambiente de transmissão de interesse o de transmissão

de TV digital em condições de mobilidade dos terminais. Além disso, também se propõe e

testa uma pequena modificação num dos algoritmos avaliados.

Este texto está organizado em seis capítulos. No Capítulo 2 é apresentado uma breve

descrição da técnica OFDM. No Capítulo 3 são descritos os efeitos dos erros de estimação de

parâmetros de sincronização em sistemas OFDM. No Capítulo 4 descreve-se os algoritmos de

estimação de parâmetros de sincronização  considerados nesta dissertação. No Capítulo 5 são

avaliados via simulação o desempenho dos algoritmos. Para isso,  considera-se o modelo de

canal AWGN e, principalmente, um modelo típico das condições de transmissão de vídeo em

sistemas  de  comunicações  móveis,  tomando-se  por  base  os  parâmetros  do  sistema  DVB

(ETSI,1997). Os efeitos da variação de alguns parâmetros do sistema OFDM, sob diferentes

condições do canal são também consideradas. Como medida de desempenho são  levantadas

as curvas da média e do erro médio quadrático dos erros de estimação, além de curvas de taxa

de erro de bits em função da razão Eb/No. 

Por fim no Capítulo 6 são apresentadas as conclusões do trabalho e alguns tópicos que

podem ser objetos de trabalhos futuros, dando continuação a este.
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2   DESCRIÇÃO DA TÉCNICA   OFDM

Neste  capítulo  faz-se  uma  descrição  da  técnica  OFDM,  destacando-se  os  princípios

básicos dessa técnica de modulação, o modelo do sistema OFDM utilizado neste trabalho e

seus principais parâmetros.

2.1  FUNDAMENTOS

A idéia chave da técnica de transmissão OFDM é a partição do canal em um conjunto de

sub-canais, onde cada sub-canal possua função de transferência plana e ruído aditivo branco.

Os dados são transmitidos em paralelo através dos sub-canais e cada um, em condições ideais,

mantêm-se independente dos demais devido à ortogonalidade entre as sub-portadoras. Logo,

um sinal OFDM constituído de M sub-portadoras senoidais, terá espaçamento interportadoras

dado por:

                       
TsMT

f
11

==∆  ,                                                                                            (2.1)

onde T é o período de amostragem, e Ts é a duração de um símbolo OFDM.

As sub-portadoras são moduladas em QAM ou PSK  e cada sub-canal possui taxa de bits

menor do que a taxa original. A redução na taxa de transmissão  (aumento na duração dos

símbolos em cada sub-portadora) leva a uma diminuição da sensibilidade à seletividade em

freqüência (dispersão no tempo) causada por multipercurso (ALBUQUERQUE, 2002).

Em princípio, a geração direta e a demodulação do sinal OFDM requerem conjuntos de

osciladores coerentes, o que torna o processo caro, particularmente para um grande número de

sub-portadoras.  Entretanto,  a  modulação  e  a  demodulação  do  sinal  OFDM  podem  ser

executadas  de  forma  mais  simples  utilizando-se  IDFT (transformada  discreta  de  Fourier

inversa) e DFT (transformada discreta de Fourier), respectivamente.

Na  FIG.2.1 são ilustradas as características de um sinal OFDM nos domínios do tempo e

da  freqüência,  e  a  formação  do  espectro  de  um  sinal  OFDM,  onde  se  constata  a

ortogonalidade entre suas sub-portadoras.
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 FIG.2.1  Características de um sinal OFDM, nos domínios do tempo e da freqüência.

Basicamente o que a técnica OFDM realiza é a transmissão de uma taxa de dados que

poderia ser transmitida por uma portadora única, ocupando toda a largura de faixa do canal,

mas  com  uma  maior  robustez  aos  efeitos  do  multipercurso.  Isso  porque,  um   canal

caracterizado pelo  efeito  de  desvanecimento  seletivo  em freqüência,  quando o sistema de

transmissão  adota  portadora  única,  pode  ser  modelado  por  um  conjunto  de  sub-canais

caracterizados  pelo  efeito  de  desvanecimento  plano,  quando  o  sistema  de  transmissão

emprega várias sub-portadoras. Dessa maneira, simplificando sobremodo a implementação do

esquema de equalização que, idealmente, pode ser reduzido a um problema de normalização

das amostras a serem entregues ao decisor.

A caracterização do modelo do canal para sistemas de portadora única e OFDM pode ser

melhor compreendida, de maneira qualitativa, analisando a resposta em freqüência do canal na

faixa espectral adotada pelos sistemas de transmissão, como exemplificado na FIG.2.2, onde
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observamos um canal, com largura de faixa B, seletivo em freqüência e os sub-canais, de

largura B/M (sendo M o número de sub-canais), com desvanecimento plano.

    FIG.2.2 – Canal seletivo em freqüência com sub-canais planos.

2.2 MODELO DO SISTEMA 

A  FIG.  2.3  mostra  o  diagrama  de  blocos  simplificado  do  sistema  de  comunicação

investigado neste trabalho.

FIG.2.3 – Diagrama em blocos simplificado do sistema de comunicação investigado.

No  transmissor,  a fonte  gera  uma  seqüência  aleatória  de  bits  “0”  e  “1”  (de  mesma

probabilidade), com comprimento ajustável, e em seguida, o modulador OFDM formata os

símbolos a serem transmitidos, conforme será descrito detalhadamente na seção 2.2.1.

A simulação do canal tem como objetivo modelar a recepção com terminal móvel, sendo

utilizado um modelo descrito em (BUG, WENGERTER, GASPAR E JAKOBY, 2002), o

qual segue a modelagem estatística WSSUS e tem sido aplicado em sistemas DVB-T (Digital

Video Broadcasting – Terrestrial).
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O ruído aditivo é um ruído branco Gaussiano complexo. Ele é acrescentado a envoltória

complexa  do  sinal  OFDM  e  sua  variância  é  ajustada  de  acordo  com  a  razão  Eb/No

especificada.

No receptor ocorre o processo inverso do transmissor, ou seja, o demodulador OFDM

juntamente com o decisor, recupera uma seqüência de bits “0” e “1” a partir dos símbolos

recebidos, este procedimento também será detalhado na seção 2.2.1.

2.2.1  MODULADOR E DEMODULADOR OFDM

A FIG.2.4 Mostra o diagrama em blocos do modulador OFDM do sistema investigado

nesta tese.

FIG.2.4  Diagrama em blocos do modulador OFDM 

No mapeamento, palavras de k bits são mapeadas em sub-símbolos complexos, os quais

determinam  os  pontos  da  constelação  de  cada  sub-portadora  de  acordo  com  o  tipo  de

modulação  empregada  (PSK  ou  QAM)  e  em   seguida,  no  conversor  S/P,  é  feita  uma

conversão  série-paralela  na  qual  são  formados  conjuntos  de  Ms sub-símbolos,  se  Ms for

menor que a dimensão  (M) da IFFT, um conjunto de  (M-Ms) sub-portadoras inativas serão

inseridas nos pontos da IFFT não associados às sub-portadoras (Inserção de Sub-portadoras

Inativas), e então é aplicada uma IFFT a este bloco de sub-símbolos complexos, fornecendo

como resultado M amostras s(i) correspondentes a um símbolo OFDM. Logo após é realizado

o procedimento de acréscimo de intervalo de guarda (extensão cíclica) ao símbolo, ou seja, é

feita  a  inclusão  no  final  do  símbolo  OFDM  das  primeiras  amostras  da  saída  da  IFFT

correspondentes a um intervalo de tempo Tg. Por fim, realiza-se uma conversão paralelo-série

e uma conversão  D/A (que pode ser realizada fazendo-se uso de um filtro do tipo raiz de

cosseno levantado) do sinal resultante.

As amostras em banda-básica do sinal transmitido podem ser expressas como:           

                     1,,0,
2
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onde, di são os pontos correspondentes da constelação da modulação empregada.

Na  FIG.2.5  vê-se  o  diagrama  em  blocos  do  demodulador  OFDM  do  sistema  aqui

investigado.

  FIG.2.5   Diagrama em blocos do demodulador OFDM

No conversor A/D é utilizado um filtro do tipo raiz de cosseno levantado semelhante ao

filtro da transmissão. O sinal filtrado é amostrado em instantes de tempo KT’+τ, sendo (K= 0,

1, 2, ...), T’ o período de amostragem no receptor, e τ o deslocamento da fase de amostragem.

Esta amostragem é sincronizada a partir do raio mais significativo da resposta ao impulso do

canal. Após a conversão analógico-digital, deve-se conhecer o início do símbolo OFDM no

sinal recebido e verificar se houve algum desvio de freqüência da portadora pelos osciladores,

a fim de corrigir e manter a ortogonalidade entre as sub-portadoras, ou seja, a  sincronização

procura localizar a melhor janela de tempo de duração Ts (duração de um símbolo útil) dentro

de um intervalo de símbolo OFDM (Ts+Tg) e corrige os possíveis desvios de freqüência da

portadora a fim de minimizar os efeitos de interferência entre símbolos OFDM e interferência

entre sub-portadoras na recepção do sinal. Em seguida, é feita uma conversão série-paralelo

(S/P), e a remoção da extensão cíclica retira as amostras inseridas no final do símbolo OFDM

para que a FFT seja aplicada nas M amostras correspondentes ao símbolo útil. Por fim, as sub-

portadoras  inativas  inseridas  na  transmissão  são  retiradas  na  remoção  de  sub-portadoras

inativas e é feito o mapeamento inverso da seqüência de pontos da constelação da modulação

adotada para a seqüência de bits correspondente.

Em um caso ideal (sincronização perfeita de início de símbolo e freqüência de portadora),

as amostras recebidas no domínio da freqüência são:

                     1,,0,
2
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onde w(k) são amostras de ruído. 
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Nesta  dissertação  foram  desenvolvidos  programas  que  simulam  modems  OFDM,

utilizando o software MatLab. O objetivo destes programas é tornar possível a avaliação do

desempenho destes modems sob diferentes condições de canal e de parâmetros do sistema

OFDM. Os  parâmetros  passiveis  de  manipulação  no  programa desenvolvido  são:  tipo  de

modulação empregada nas sub-portadoras, largura de faixa do sinal transmitido, número de

sub-portadoras,  número  de  pontos  da  IFFT  utilizada  para  geração  do  sinal,  duração  do

intervalo  de  guarda,  relação  Eb/No e  freqüência  Doppler  máxima.  Cabe  lembrar  que  os

parâmetros largura de faixa do sinal transmitido e número de sub-portadoras indiretamente

determinam  os  parâmetros  duração  do  símbolo  útil  OFDM  e  espaçamento  entre  sub-

portadoras.

São  mostrados  nos  APÊNDICES  I  e  II,  testes  de  validação  do  simulador  OFDM

implementado, em canais AWGN e canais com desvanecimento lento e plano.

2.3  DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS

Para  determinação  dos  parâmetros  do  sistema  OFDM  segue-se   um  breve  roteiro

apresentado  em (ALBUQUERQUE, 2001).

A escolha apropriada dos parâmetros OFDM depende dos requisitos de desempenho e das

características  do sistema de comunicação, tais como: a largura de banda empregada pelo

sistema de transmissão, a taxa de bits a ser transmitida, a razão sinal-ruído no receptor  e a

função espalhamento do canal, da qual são obtidos em particular os perfis de espalhamento de

retardo e de espalhamento Doppler.

Com base no espalhamento de retardo determina-se o valor do intervalo de guarda. Este

valor deve ser maior que o valor do espalhamento de retardo máximo.

     Depois de escolhido o intervalo de guarda, pode-se fixar o valor da duração do símbolo

OFDM. A perda na razão sinal-ruido (SNR) devido à inserção de um intervalo de guarda pode

ser dada pela equação:

                                 (SNR)perda = - 10 log(1- Tg/Tt)                                                              (2.4)

onde:

Tg = duração do intervalo de guarda.
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Ts= duração do símbolo útil OFDM.

Tt = Ts + Tg = duração total do símbolo OFDM.

Para minimizar esta perda é desejável que se tenha à duração do símbolo OFDM bem

maior que a duração do intervalo de guarda. Entretanto, o valor da duração do símbolo OFDM

não pode ser arbitrariamente elevado, uma vez que, para uma mesma taxa de transmissão e

mesma  largura  de  banda,  quanto  maior  for  a  duração  do  símbolo  OFDM  maior  será  a

quantidade de sub-portadoras com menor espaçamento  entre estas,  o que   implica maior

complexidade de implementação, maior sensibilidade ao ruído de fase e ao deslocamento de

freqüência, assim como um aumento na relação entre potência de pico e a potência média do

sinal. Uma escolha prática de projeto é fazer a duração do símbolo OFDM no mínimo cinco

vezes o intervalo de guarda, o que implica uma perda de aproximadamente 1 dB na SNR

(ALBUQUERQUE, 2001).

Depois que as durações de símbolo OFDM e de intervalo de guarda são estabelecidos, o

número de sub-portadoras segue diretamente da divisão da largura de banda requerida pelo

espaçamento entre sub-portadoras, que é o inverso da duração do símbolo OFDM útil.

Os parâmetros OFDM utilizados neste trabalho estão de acordo com a padronização do

sistema DVB-T(modo 2K) (padrão de TV Digital adotado na Europa, utiliza a técnica OFDM

com símbolo  útil  de  2048  sub-portadoras  e  permite  o  uso  de  receptores  móveis),  e  são

apresentados na TAB.2.1 (ETSI,1997). Contudo, alguns parâmetros como dimensão de IFFT e

duração do intervalo de guarda são variados ao longo do trabalho com o intuito de avaliar o

desempenho dos algoritmos de sincronização em diferentes cenários.

                 TAB. 2.1: parâmetros OFDM para o sistema DVB-T(modo 2K).

         Parâmetro Modulação de Sub-portadora
QPSK

Banda do Sistema (BOFDM)         7.61 MHz
Número de Sub-portadoras (NS) 1705
Dimensão da IFFT (N) 2048
Duração do Símbolo Útil (Ts)        224 µs
Duração do Intervalo de Guarda (Tg=T/32)        7 µs
Separação entre Sub-portadoras (∆f)        4464 Hz
Taxa de Bits (R) 14.07Mbits/s
Eficiência Espectral (R/BOFDM) 1.94 b/s/Hz

29



Neste Capítulo  foi  visto  que a técnica OFDM se baseia  na partição do canal  em um

conjunto  de  sub-canais,  e  cada  sub-canal  mantém-se  independente  dos  demais  devido  à

ortogonalidade entre as sub-portadoras,  ou seja,  tem espaçamento interportadoras de  1/Ts,

onde Ts é a duração de um símbolo OFDM. Foi descrito um modelo do sistema OFDM que é

investigado por este trabalho e o roteiro seguido para determinação dos parâmetros  desse

sistema,  além de apresentar  uma tabela  com os  principais  parâmetros  do sistema DVB-T

(modo 2K) que foram adotados nesta tese.
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3  SINCRONIZAÇÃO EM SISTEMAS  OFDM

Na recepção  de  um sinal  OFDM, antes  da  demodulação  das  sub-portadoras,  deve-se

conhecer onde se localizam os limites do símbolo OFDM recebido e quais são os instantes

ótimos de recepção para minimização dos efeitos das interferências entre portadoras (ICI) e

entre símbolos (ISI), e também, verificar se não houve desvio de freqüência da portadora, pois

qualquer deslocamento desta introduz ICI.  A verificação e correção destes parâmetros é o que

denomina-se sincronização.

Neste capítulo, será apresentada uma análise dos efeitos dos erros de sincronismo em um

sistema OFDM, tanto no que se refere ao erro na estimação do início do símbolo OFDM,

quanto ao erro na estimação do desvio de freqüência da portadora e o erro na estimação do

desvio da freqüência de amostragem, sendo este último discutido apenas a título de ilustração

uma vez que não se apresenta como objetivo deste trabalho pesquisá-lo.

3.1  SENSIBILIDADE DO SINAL OFDM A FALHAS DE SINCRONIZAÇÃO

Na recepção  de  um sinal  OFDM,  a  ortogonalidade  das  sub-portadoras  só  é  mantida

quando a  freqüência da portadora do sinal recebido coincidir com a freqüência utilizada no

oscilador  do  receptor.  Qualquer  diferença  entre  estas  freqüências  provocará  ICI  e  irá

comprometer a recepção do sinal OFDM. Estes desvios de freqüência são provocados por

falha na sincronização de símbolo e conseqüente deslocamento da janela de FFT, por ruído de

fase  (“tremor”ou  “jitter”  de  fase  aleatório  gerado  no  oscilador)  o  que  provoca  erro  na

freqüência de amostragem e por  falta de precisão na freqüência de operação do oscilador, o

que causa desvio de freqüência nas sub-portadoras. Nesta seção discutiremos como cada um

destes problemas influencia e degrada o sinal recebido.
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3.2  SINCRONIZAÇÃO DE INÍCIO DE SÍMBOLO OFDM

A  sincronização  de  início  de  símbolo  tem  por  finalidade  determinar  o  instante  de

aplicação da janela da FFT na demodulação do sinal OFDM. A ICI e a ISI ocorrem quando a

janela da FFT se estende além da região de limite do símbolo. Entretanto, este evento deixa de

ter efeito significativo devido à aplicação da extensão cíclica que irá prover um intervalo de

guarda para a estimação do início do símbolo, pois este instante pode variar sobre esta faixa

de tempo sem causar ICI ou ISI.

A FIG. 3.1 ilustra um bloco composto de três símbolos OFDM e o intervalo permitido

para o início da  janela da FFT na sincronização de símbolo de modo a evitar a ocorrência de

ISI, quando considerado o espalhamento de atraso do canal. Nesta figura, Ng é o número de

amostras contido na extensão cíclica e x(t) as amostras recebidas no instante t.

FIG.3.1  Cenário de estimação de início de símbolo considerando o retardo do canal.

Sendo o intervalo de guarda maior que o espalhamento de atraso do canal, e isso é uma

consideração importante no projeto de um modem OFDM, existe uma faixa do intervalo de

guarda  que  não  é  afetada  pelo  símbolo  anterior,  portanto  livre  de  ISI,  como  pode  ser

observado na FIG. 3.1. Se a janela da FFT  começar nesta faixa, o erro de sincronização de

símbolo  irá  resultar  em  apenas  um  deslocamento  circular  no  domínio  do  tempo  e  uma

conseqüente rotação de fase no domínio da freqüência, mantendo, no entanto a ortogonalidade
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das sub-portadoras. Por outro lado, se a janela da FFT não iniciar na supracitada faixa, haverá

a presença de ISI nos símbolos recebidos e a perda de ortogonalidade  entre as sub-portadoras.

 

3.3  SINCRONIZAÇÃO DE FREQÜÊNCIA  DE PORTADORA

A ortogonalidade entre duas sub-portadoras OFDM quaisquer só existirá se a diferença

entre os números de ciclos produzidos por elas, dentro de um intervalo de duração do símbolo

(Ts),  for um número inteiro. A ocorrência de desvio de freqüência acarreta a perda desta

condição de ortogonalidade. Este fato  se deve à falta de precisão na freqüência de operação

dos osciladores do transmissor e do receptor, uma vez que o valor da freqüência de operação

de um oscilador é especificado com uma determinada margem de erro e este erro pode causar

uma diferença significativa entre as freqüências das sub-portadoras.

    Em (MAJA SLISKOVIC,  2001)  vê-se  que,  se  for  considerado  um deslocamento  nas

freqüências das sub-portadoras (Δfc), as amostras recebidas, no domínio da freqüência, serão

dadas por: 
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onde, M é número de pontos da FFT;

          di são os pontos correspondentes da constelação da modulação empregada e,

          W(m) são amostras de ruído.

Definindo-se o erro relativo da freqüência de portadora εc como a razão do deslocamento

de freqüência (Δfc)   pelo espaçamento inter-portadoras  Mfsf /=∆ , tem-se que:

                       
f
fc

c ∆
∆

=ε                                                                                                          (3.2)
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Podemos, então, reescrever R(m) como:
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Duas fontes de distúrbios, além do ruído, podem ser observadas na equação apresentada

acima.  A primeira  se  refere  a  uma redução de  amplitude  e um deslocamento  de  fase  do

símbolo dm (constante complexa que multiplica dm no primeiro termo do lado direito  da EQ.

3.3). A segunda é a interferência interportadora (ICI), representada pelo somatório   (terceiro

termo do lado direito da EQ. 3.3).

3.4   SINCRONIZAÇÃO DE INTERVALO DE AMOSTRAGEM

Um oscilador real não produz uma portadora numa freqüência exata, mas ao invés disso,

gera uma portadora modulada em fase por uma  fase aleatória.  Com isso, na recepção, cada

uma das sub-portadoras deixa de ser amostrada em pontos de nulo do espectro das demais,

dando origem a um efeito similar ao que ocorre diante de um  deslocamento da freqüência de

portadora.

A  FIG  3.2   ilustra  o  efeito  do  desvio  na  freqüência  de  amostragem  sobre  as  sub-

portadoras OFDM.

FIG 3.2  Efeito do desvio na freqüência de amostragem sobre as sub-portadoras OFDM
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Dois efeitos destrutivos causados pelo desvio na freqüência de amostragem podem ser

vistos  na  FIG.3.2,  um  deles  é  a  redução  na  amplitude  do  sinal  (as  funções  Sinc  estão

deslocadas,  sendo  amostradas  fora  de  seus  pontos  de  valor  máximo  (○))  e  o  outro   é  a

introdução de ICI (deixam de ser amostradas em pontos de nulo do espectro das demais sub-

portadoras (●)). Esses efeitos foram mostrados matematicamente em (MAJA SLISKOVIC,

2001)  onde,  considerando  o  erro  relativo  da  freqüência  de  amostragem  fsfss /∆=ε ,  as

amostras no domínio da freqüência no receptor podem ser dadas por:  
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    De forma similar ao apresentado na equação 3.3, temos: redução de amplitude por um

fator  )]/sen(/[)sen( MmMm ss επεπ ,  deslocamento  de  fase  do  símbolo  dm e  interferência

inter-portadoras causando a perda de ortogonalidade entre as sub-portadoras (terceiro termo

do  lado  direito  da  equação  acima).  Entretanto,  neste  caso  a  redução  de  amplitude  e  o

deslocamento de fase não são iguais para todas as sub-portadoras.

 Neste capítulo  foi  descrita uma análise  dos efeitos dos erros de sincronismo em um

sistema OFDM, onde foi visto que se a janela da FFT se estender além da região de limite do

símbolo OFDM irá provocar a ocorrência de  ICI e  ISI, contudo a aplicação de uma  extensão

cíclica provê um intervalo de guarda para a estimação do início do símbolo. Esse intervalo de

guarda  deve ser  maior  que o  espalhamento  de  atraso do canal.  Foi  visto  também,  que a

ortogonalidade entre duas sub-portadoras OFDM quaisquer só existirá se a diferença entre os

números de ciclos produzidos por elas, dentro de um intervalo de duração do símbolo (Ts), for

um número inteiro  e  que essa  característica  pode ser  perdida se  houver  algum desvio de

freqüência da portadora ou da  freqüência de amostragem provocando com isso redução na

amplitude do sinal e ocorrência de ICI.
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4   DESCRIÇÃO DOS ALGORITMOS 

 Neste capítulo, descreve-se diversos algoritmos recentemente propostos para estimação

de início de símbolo e desvio de freqüência em sistemas OFDM. Tais algoritmos podem ser

classificados em dois grupos, um que opera no domínio do tempo e explora a correlação entre

as  amostras  complexas  de  um  símbolo  de  referência  e  outro  que  opera  no  domínio  da

freqüência. Neste último caso pode-se explorar a diferença de fase entre as sub-portadoras

para estimar o erro de início de símbolo e, o desvio de fase das sub-portadoras para estimar o

deslocamento da freqüência da portadora. Devido ao fato do primeiro grupo ter  a vantagem

de  ser  de  baixa  complexidade  e  permitir  a  estimação  de  início  de  símbolo  e   desvio  de

freqüência sem nenhum tipo de sincronização à priori, foi escolhido para avaliação por este

trabalho. Desta forma, apenas será feito menção ao segundo grupo, com uma breve descrição

no final do capítulo de dois importantes algoritmos nele enquadrados.

Este  capítulo  está  dividido em duas seções.  Na primeira,  será descrito o  princípio  de

funcionamento  dos  algoritmos  que  operam  no  domínio  do  tempo,  assim  como  as

características  particulares  de  cada  algoritmo  e  seus  processos  de  estimação  de  início  de

símbolo e desvio de freqüência. Na segunda seção é feita  apenas uma descrição do princípio

de funcionamento dos principais algoritmos que operam no domínio da freqüência.

4.1  ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS DE SINCRONIZAÇÃO NO DOMÍNIO DO TEMPO

Estas técnicas estimam o início de símbolo como o argumento do ponto de   máximo da

função  de  correlação  entre  amostras  recebidas,  separadas  no  tempo  por  um intervalo  de

duração  determinado  por  cada  algoritmo.  A diferença  de  fase   entre  as  amostras

correlacionadas é estimada a partir da fase da função de correlação no ponto de máximo e o

desvio de freqüência é  obtido  por:

                                 tc ∆= πφε 2/ˆ ,                                                                              (4.1)

onde Φ é a fase da função de correlação em seu ponto de máximo;

         Δt é o intervalo de tempo que separa as amostras correlacionadas.
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4.1.1  ESTIMAÇÃO DE INÍCIO DE SÍMBOLO

A primeira  técnica  a  ser  aqui  descrita  é  o   algoritmo proposto  por   Schmidl  e  Cox

(Schmidl e Cox, 1997), que nesta dissertação chamaremos de algoritmo A, no qual se utiliza

um preâmbulo (símbolo de referência) gerado a partir da IFFT de  uma seqüência PN (pseudo-

aleatória), com a seguinte estrutura:  

                              PA=[SEQ A SEQ A ]                                                                          (4.2)

onde  SEQA  representa uma seqüência PN de tamanho M/2, sendo M  o número de sub-

portadoras.

O algoritmo  A determina o ponto de início do símbolo no ponto máximo da função de

correlação normalizada  MA (d),  dada por:

                              M A d =
∣P A d ∣2

RA d 2
,                                                                         (4.3.a)

onde:

                              P A d = ∑
k=0

M /2−1

r* dk  r dkM /2                                          (4.3.b)

                              RA d = ∑
k=0

M /2−1

∣r dkM /2∣2                                                       (4.3.c)

          

A normalização pela energia da segunda metade do símbolo (RA(d)) aplicada no algoritmo

A, será discutida no Capítulo 5 e serão feitos testes sem esta normalização.

A FIG. 4.1 mostra a estrutura do preâmbulo do algoritmo A.

      

    

                            M/2                                                                  M/2

FIG.4.1   Estrutura do preâmbulo do algoritmo A
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    Esta técnica apresenta alguns inconvenientes. Um deles é devido ao fato dos sistemas

OFDM utilizarem um intervalo de guarda (extensão cíclica)  após  o símbolo OFDM útil.

Com isso,  a  curva da função de  correlação  apresenta  um platô  de  comprimento  igual  ao

intervalo de guarda, o que cria uma região de indecisão com relação ao ponto correto de início

de símbolo.

A FIG. 4.2 mostra a curva da função de correlação do algoritmo A em uma situação ideal,

ou seja, sem adição de ruído e diante de um canal ideal (sem distorção).

FIG.4.2   Curva de correlação do algoritmo A com a

unidade de tempo dada pelo intervalo de amostragem.

Um segundo inconveniente desta técnica está relacionada ao fato de que os filtros FIR

(Resposta ao Impulso Finita) utilizados na transmissão e na recepção do sistema OFDM criam

uma ISI (interferência entre símbolos) residual, devido a limitação de faixa da resposta ao

impulso do filtro. Isto faz com que, após a filtragem na transmissão e na recepção, o platô

gerado pelo algoritmo A tenha pequenas variações não simétricas nas bordas, na ausência de

ruído.  Este  fato  faz  com que  a  estimação  de  início  de  símbolo  seja  polarizada  para  um

determinado ponto do platô em função da estrutura da seqüência PN, para  razões sinal/ruído

altas.

A FIG. 4.3 mostra um detalhe do platô com suas variações não simétricas nas bordas.
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FIG.4.3   Detalhe do platô do algoritmo A

    

A segunda técnica aqui considerada é uma modificação proposta por Schmidl e Cox em

seu algoritmo tradicional (algoritmo  A), que consiste em se tomar como ponto de início de

símbolo a  média entre os dois pontos de 90% do valor máximo da função de correlação

localizados  imediatamente  à  direita  e  à  esquerda  do  ponto  de  máximo.  Neste  trabalho,

chamaremos esta técnica de algoritmo B.

Todo o funcionamento do algoritmo B é análogo ao algoritmo A. A diferença entre eles

está apenas na determinação de início de símbolo.

Esta tentativa dos autores de contornar os inconvenientes do algoritmo A  apresenta um

novo problema, pois parte do pressuposto de que a curva de correlação do algoritmo A seja

simétrica em relação ao ponto de máximo. Uma forma de garantir essa simetria é fazer com

que a segunda metade do símbolo  OFDM anterior  ao símbolo  de  referência e a  primeira

metade do  símbolo OFDM posterior ao símbolo de referência sejam iguais. Como o intuito

do algoritmo é estimar o início de símbolo para determinação da janela de FFT, uma forma de

contornar esse problema é enviar um símbolo nulo antes e um outro depois do símbolo de

referência. Neste caso, a normalização pela energia da segunda metade do símbolo OFDM

recebido,  aplicada ao algoritmo A, deve ser retirada.

A FIG. 4.4 mostra uma comparação das curvas de correlação do algoritmo A obtidas em

duas situações, a saber: com o símbolo de referência seguido de um símbolo de dados (figura

da esquerda), e com o símbolo de referência seguido de um símbolo nulo (figura da direita),

em ambos os casos não foi aplicada à normalização presente no algoritmo original.
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 FIG . 4.4   Simetria da curva de correlação do algoritmo A

É importante ressaltar que a busca pelos pontos de 90% do valor máximo da função  de

correlação aumenta significativamente a complexidade desse algoritmo.

A terceira técnica é uma contribuição deste trabalho, onde é proposto o janelamento da

função de correlação original do algoritmo A com um pulso retangular de largura igual à do

intervalo de guarda. Esta técnica será chamada de algoritmo C e se diferencia do algoritmo A

somente pelo fato de que o início de símbolo é obtido a  partir  do máximo da função de

correlação janelada.

     Esta proposta visa contornar os problemas detectados no algoritmo  A, tornando-o mais

robusto sem aumentar em demasia a sua complexidade.

     A FIG. 4.5  mostra a função de correlação gerada com o janelamento pelo algoritmo C,

sem adição de ruído e sob canal ideal.

FIG. 4.5  Curva de correlação do algoritmo C com a

unidade de tempo dada pelo intervalo de amostragem.
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Na quarta técnica, que foi proposta por Minn, Zeng e Bhargava (H. Minn, M. Zeng, and

V. K. Bhargava, 2000) e neste trabalho chamaremos de algoritmo D, utiliza-se um preâmbulo

com a seguinte estrutura:  

                               PD=[SEQD SEQD −SEQD −SEQD ]                                           (4.4)

onde SEQD  representa uma seqüência PN de tamanho M/4. 

     O algoritmo D determina o ponto de início do símbolo como sendo o ponto de máximo da

função de correlação normalizada, dada por:

                              M Dd =
∣P D d ∣2

RD d 2
,                                                                            (4.5.a)

onde:

                              P D d =∑
m=0

1

∑
k=0

M /4−1

r*dM
2

mkrdM
2

mkM
4                 (4.5.b) 

                              
RD d =∑

m=0

1

∑
k=0

M /4−1

∣rdM
2

mkM
4 ∣

2

                                        (4.5.c)

A FIG. 4.6 mostra a estrutura do preâmbulo do algoritmo D. 

FIG. 4.6   Estrutura do preâmbulo do algoritmo D.

A FIG. 4.7,  mostra a curva da função de correlação do algoritmo D, obtida sem a adição

de ruído e com canal ideal, tendo sido utilizado um símbolo de referência de 256 amostras

com intervalo de guarda de 32 amostras (um oitavo da duração do símbolo de referência).
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FIG 4.7   Curva de correlação do algoritmo  D com a

unidade de tempo dada pelo intervalo de amostragem.

Dois  problemas foram observados  neste  algoritmo,  devido à estrutura  do símbolo  de

referência,  em testes realizados sem a adição de ruído e com canal  ideal.  O primeiro é o

surgimento de picos adjacentes ao ponto correto de início de símbolo. Se observar a FIG. 4.7

nota-se os picos nos instantes -M/2 quando o algoritmo varre a primeira metade do símbolo de

referencia, -3M/4  quando o algoritmo varre as três primeiras partes do símbolo de referência,

o ponto correto de início de símbolo, um pico no instante M/4  quando o algoritmo varre as

três últimas partes mais o intervalo de guarda, outro pico em M/2 ao varrer as duas últimas

partes e o intervalo de guarda, e um último pico em  3M/4  devido à última parte com o

intervalo de guarda. A presença desses picos pode dificultar a  detecção do início de símbolo

quando for considerado a presença de ruído aditivo ou os efeitos dispersivos de um modelo de

canal.

O segundo problema com o algoritmo  D se deve ao fato  de que,  na utilização deste

algoritmo, o intervalo de guarda não pode ter duração maior ou igual a um quarto da duração

do símbolo de referência. Isto provocaria o surgimento de picos com mesma amplitude que o

pico que determina o ponto de inicio de símbolo, criando, com isso, ambigüidade em relação

ao ponto correto e levando à escolha (com mesma probabilidade) de  pontos de sincronização

incorretos, referentes aos demais picos de mesma amplitude.
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Na quinta técnica, proposta por Park, Cheon, Kang e Hong (B.Park, H. Cheon, C. Kang e

D. Hong, 2003) e neste trabalho chamada de algoritmo  E, utiliza-se um preâmbulo  com a

seguinte estrutura:

                             P E=[ SEQE −SEQE SEQE
* −SEQB

* ]                                               (4.6)

onde SEQE representa a IFFT de uma seqüência PN de comprimento M/4 e SEQE
*  representa

seu conjugado.

A FIG. 4.8 mostra a estrutura do preâmbulo do algoritmo E.  

FIG. 4.8   Estrutura do preâmbulo do algoritmo E.

O algoritmo E estima o início de símbolo como sendo o ponto de máximo da função de

correlação normalizada dada por:

                                      M E d =
∣P E d ∣2

RE d 2
,                                                                     (4.7.a)

onde:

                                      P E d =∑
k=0

M /2

r d−k  r dk                                                        (4.7.b)

                                      RE d =∑
k=0

M /2

∣r dk ∣2                                                                  (4.7.c)

A FIG. 4.9 mostra a forma típica da função de correlação exibida pelo algoritmo E obtida

sem a presença de ruído e considerando o canal ideal. Pode ser observado, nesta figura, que a

curva de correlação apresenta  picos adjacentes ao ponto correto de estimação de início de

símbolo posicionados em M/4, 3M/4  e no início do intervalo de guarda. Este fato é análogo

ao ocorrido no algoritmo  D, e neste algoritmo, assim como no algoritmo  D, não podemos
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utilizar intervalo de guarda de dimensão maior ou igual  a um quarto do número de sub-

portadoras.

FIG.4.9   Função de correlação típica do algoritmo E .

A sexta técnica de estimação que foi proposta por Tufvesson, Edfors e Faulkner    (F.

Tufvesson, O. Edfors e M. Faulkner, 1999) e neste trabalho será chamado de algoritmo  F,

requer que o receptor conheça a seqüência de sincronização, a qual é correlacionada com os

dados recebidos. 

Neste caso, o preâmbulo de sincronização é formado pela repetição de uma seqüência PN.

Para fins de comparação admitiremos que o preâmbulo para o algoritmo F é  do tamanho de

um símbolo útil OFDM, como nos outros algoritmos, logo:

                           P F=[ SEQF SEQ F ]                                                                                (4.8)

onde SEQF  representa uma seqüência PN  de tamanho M/2.

A função de correlação empregada neste algoritmo é dada por:

M F d = ∑
k=0

M /2 −1

P F
* [d−k−a ] r [d−k ] ∑

k=0

M /2 −1

P F
* [d−k−a−M /2 ] r [d−k−M /2 ]        (4.9)

onde:  PF é a seqüência de sincronização;

           r é o vetor de dados recebidos;

           d é o índice da amostra recebida e,
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       a é o deslocamento entre o índice da amostra recebida e o índice da  seqüência de

sincronização.

A FIG. 4.10 mostra a estrutura do preâmbulo do algoritmo F. 

FIG. 4.10  Estrutura do preâmbulo do algoritmo F.

Este algoritmo apresenta o inconveniente de que o receptor deve conhecer integralmente

o símbolo de referência, e não apenas a sua estrutura.

A FIG. 4.11 mostra a função de correlação tipicamente obtida pelo algoritmo  F,  sem

considerar o ruído aditivo e admitindo canal ideal.

FIG. 4.11  Curva de correlação do algoritmo F.
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O segundo pico observado na FIG. 4.11 ocorre devido à presença do intervalo de guarda,

e  a sua amplitude é proporcional ao tamanho do intervalo de guarda.

A última técnica de estimação no domínio do tempo aqui considerada foi proposta por

Keller, Hanzo, Piazzo e Mandarini (Keller, T., Hanzo, L., Piazzo, L., Mandarini, P.,  2001,

Vol.19,  No  06)  e  neste  trabalho  será  mencionado  como  algoritmo  G.  Ela  baseia-se  na

utilização de um símbolo  de  referência  formado pela  repetição de uma seqüência  PN de

tamanho M/4, com a seguinte estrutura:

                               PG=[−SEQG SEQG SEQG SEQG ]                                            (4.10)

onde SEQG  representa uma seqüência de dados de tamanho M/4.

A função de correlação empregada neste caso é dada por:

                         RG d = ∑
k=0

M N g−M /4 −1

r d−k r d−k−M /4 *                                     (4.11)

onde M é a dimensão do símbolo útil OFDM e Ng  é o tamanho do intervalo de guarda.

A FIG. 4.12 mostra a estrutura do símbolo de referência do algoritmo G. 

FIG.4.12   Estrutura do preâmbulo do algoritmo G.

A FIG. 4.13 mostra a curva da função de correlação típica do algoritmo  G,  em uma

situação ideal, ou seja, sem ruído e canal sem distorção, obtida utilizando símbolos com 256

sub-portadoras e intervalo de guarda com 32 amostras.
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FIG. 4.13   Curva de correlação do algoritmo G.

Nota-se que este algoritmo apresenta o máximo de sua função de correlação na última

amostra  do  intervalo  de  guarda,  logo  devemos  considerar  o  ponto  de  início  de  símbolo

deslocado de um símbolo mais um intervalo de guarda do ponto estimado. Podemos observar,

na FIG. 4.13, que esta técnica também produz uma curva de correlação com picos laterais em

relação ao instante correto de estimação. É necessário, mais uma vez, tomar o cuidado para

que o intervalo de guarda  não seja maior ou igual a um quarto do tamanho do símbolo de

referência.

4.1.2 -  ESTIMAÇÃO DE DESVIO DE FREQÜÊNCIA

Nesta seção descreve-se o processo de estimação do desvio de freqüência da portadora em

um sistema OFDM, pelos principais algoritmos que operam no domínio do tempo.

Estes algoritmos têm a característica de permitir a obtenção do desvio de freqüência da

portadora a partir da fase resultante no ponto de valor máximo da função de correlação, dada

pela EQ.4.1 e  repetida aqui:

                                 tc ∆= πφε 2/ˆ
onde Φ é a fase do ponto de valor máximo da função de correlação;

         Δt é o intervalo de tempo que separa as amostras correlacionadas.

47

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

tempo em amostras

a
m

p
lit

u
d
e
 d

e
 c

o
rr

e
la

ç
a
o

Curva de correlaçao do algoritmo G

Tempo (amostras)



O cálculo da diferença de fase entre as amostras correlacionadas, espaçadas no tempo por

um intervalo determinado pelo algoritmo, produz um valor que é função da separação das

amostras e do próprio desvio de freqüência εc. Desconsiderando-se outras fontes de variação

de fase, pode-se calcular o valor do desvio de freqüência  εc com base na diferença entre as

fases destas amostras.

Ao analisar o algoritmo A nota-se que, para cada valor de d, a fase de PA(d) é a diferença

de fase entre as amostras (originalmente idênticas) separadas no tempo por um intervalo de

duração (M/2)T, como visto na EQ.4.3.b, reescrita abaixo. 

                                   P A d = ∑
k=0

M /2−1

r* dk  r dkM /2

Uma estimativa do desvio de freqüência sofrido pelo sinal pode ser calculada da seguinte

forma:

                         φΑ = fase(PA(d))                                                                                          (4.16)

                         εcA= φ/( 2 π M/2 T )                                                                              (4.17)

É importante ressaltar que o procedimento acima descrito para estimação do desvio de

freqüência  poderá  produzir  resultados  ambíguos  se  os  valores  de  diferença  de  fase  não

estiverem restritos  ao  intervalo  (-π,π],  ou  seja,  o  algoritmo  deve  ser  projetado  visando  a

identificação de desvios de freqüência dentro de uma determinada faixa.  Em termos mais

específicos, o espaçamento entre sub-portadoras f∆  do sinal OFDM limitará a faixa em que

os desvios de freqüência podem ser identificados, sendo esta dada por:

                                    - f∆ <εc < f∆                                                                                    (4.18)

Os algoritmos B e C estimam o desvio de freqüência de maneira análoga ao algoritmo A,

pois se tratam de modificações deste algoritmo apenas para estimação de início de símbolo.

Nos demais algoritmos,  o  desvio de freqüência será calculado de forma semelhante ao

que  é  feito  no  algoritmo  A,  diferenciando  somente  em relação  ao  espaçamento  entre  as

amostras correlacionadas. 

No algoritmo D, devido à estrutura do preâmbulo, a fase de PD(d) será a diferença de fase

entre amostras separadas no tempo por um intervalo de duração (M/4)T .

                                        φD=fase (PD(d))                                                                           (4.19)

                                 εcD= φ/( 2 π M/4 T )                                                                    (4.20)
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Devido ao fato de que o espaçamento entre pares de amostras empregado pelo algoritmo

D é duas vezes menor do que aquele empregado em A, o desvio máximo de freqüência que

pode ser estimado sem ambigüidade é aumentado por um fator de dois em relação ao desvio

de freqüência máximo que pode ser estimado usando o algoritmo A, ou seja:

                                        -2. f∆ <εcD < 2. f∆                                                                      (4.21)

Na estimativa de desvio de freqüência do algoritmo E, o espaçamento entre as amostras

correlacionadas  não  é  fixo  e,  após  alguns  testes  para  verificar  a  adequação,  adotou-se  o

espaçamento médio entre elas, ou seja, (M/2)T. Com isso, tem-se um procedimento análogo

ao realizado pelo algoritmo  A,  mostrado nas EQS 4.16 e 4.17. A faixa para estimação de

desvio de freqüência, também  será a mesma do algoritmo A, conforme a EQ. 4.18.

O algoritmo F tem espaçamento entre as amostras correlacionadas idêntico ao algoritmo

A. Por isso, o procedimento de estimação de desvio de freqüência neste algoritmo é análogo

ao mostrado nas EQS 4.16 e 4.17, e a faixa desta estimação é a mesma vista na EQ. 4.18,

referentes ao algoritmo A.

No algoritmo  G,  devido à estrutura do símbolo de referência,  a fase de  RG(d) será  a

diferença de fase entre amostras separadas no tempo por um intervalo de duração (M/4)T,

semelhante ao algoritmo D, visto nas EQS. 4.19 e 4.20.   Desta forma, a faixa de estimação de

desvio de freqüência do algoritmo G será idêntica a do algoritmo D, vista na EQ. 4.21.

Cabe  esclarecer  que  o  autor  do  algoritmo  G propõe  o  uso  de  dois  algoritmos  para

estimação de desvio de freqüência de forma integrada, sendo um para o processo de aquisição

e o outro para rastreamento do desvio de freqüência da portadora, nesta tese avalia-se apenas o

algoritmo de aquisição de desvio de freqüência (o algoritmo G).

                                

4.2   ESTIMAÇÃO  DE  PARÂMETROS  DE  SINCRONIZAÇÃO  NO  DOMÍNIO  DA

FREQÜÊNCIA

Nesta seção, descreve-se o funcionamento de  técnicas de estimação de início de símbolo

e de desvio de freqüência que operam no domínio da freqüência. Essas técnicas não terão seus

desempenhos comparados com os das técnicas que operam no domínio do tempo, pois partem

da suposição de  que houve algum tipo de sincronização prévia  de início  de  símbolo (no

domínio do tempo). Noutras palavras, são técnicas para refinamento de sincronização, a serem
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aplicadas conjuntamente com técnicas de baixa  complexidade  que operam no domínio do

tempo, e além disso, as técnicas descritas a seguir não possibilitam a estimação conjunta do

início de símbolo e do desvio de freqüência.

4.2.1 ESTIMAÇÃO DE INÍCIO DE SÍMBOLO

A técnica aqui apresentada foi proposta por McNair, Cimini e Sollenberger (MCNAIR,

B., CIMINI, L., e SOLLENBERGER, N., 1999) e estima o erro de inicio de símbolo através

da  diferença  de  fase  entre  duas  sub-portadoras  separadas  entre  si  por  um intervalo  de  l

espaçamentos  entre  sub-portadoras  (SB).  Esta  técnica  será  chamada,  nesta  dissertação,  de

algoritmo H.

O  erro de início de símbolo estimado pelo algoritmo H será dado pela seguinte equação:

                                        















−





=∆

+

+

li

li

i

i
X
Y

X
YN

t argarg
2π

                                              (4.22)

onde: Xi  é o sub-símbolo transmitido na sub-portadora i;

          Yi  é o sub-símbolo recebido na sub-portadora i;

          Xi+l  é o sub-símbolo transmitido na sub-portadora i+l  e,

          Yi+l  é o sub-símbolo recebido na sub-portadora i+l;

A rotação de fase dos sub-símbolos corresponde diretamente ao deslocamento temporal

da janela da FFT. 

Se  o  sinal  transmitido  usar  modulação  QPSK  (fases  em  π/4,  3π/4,  5π/4  e  7π/4),  a

diferença de fase entre os sub-símbolos recebidos será um múltiplo de π/2 mais a rotação de

fase provocada pelo deslocamento temporal da janela da FFT. Alternativamente, elevando os

sub-símbolos  à quarta  potência,  o  efeito da modulação QPSK será removido, e todos os

pontos da constelação irão coincidir sobre o semi-eixo real negativo, quando o instante de

início de símbolo estiver correto. Deste modo, somando os vetores referentes a cada sub-

símbolo individualmente obteremos um desvio de fase a partir do eixo real negativo que será

proporcional ao erro de início de símbolo.

A FIG.4.14 mostra a fase dos pontos da constelação QPSK elevados a quarta potência

quando  não  há  erro  de  sincronização  e  quando  temos  um atraso  de  um sub-símbolo  na

sincronização da janela da FFT.
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FIG.4.14  Fase do sinal recebido, com os sub-símbolos  elevados à

quarta potência, sem erro de sincronização da janela da FFT e com

atraso de um sub-símbolo na sincronização da janela da FFT.

Elevar os sub-símbolos  do sinal recebido à quarta potência tem a vantagem de remover a

modulação  QPSK  e  com  isso  reduzir  a  complexidade  do  algoritmo.  Porém  tem  suas

limitações, pois  a rotação máxima da constelação sem a ocorrência de ambigüidade de fase

fica  reduzida  em  1/4.  Essa  pode  não  ser  uma  limitação  prática,  se  considerar  que  esse

esquema irá estimar um deslocamento de até 1/8 do tamanho do símbolo OFDM útil. 

4.2.2  ESTIMAÇÃO DE DESVIO DE FREQÜÊNCIA

A técnica descrita aqui foi proposta por McNair, Cimini e Sollenberger (B.Mcnair, L. J.

Cimini e N. Sollenberger, 1999) e estima o desvio de freqüência da portadora em um sistema

OFDM a  partir  do  desvio  de  fase  sofrido  por  cada  sub-símbolo  em sua  respectiva  sub-

portadora.

O desvio de freqüência de portadora é calculado pela seguinte equação:

                                       Δf = SB
2 π arg Y i

X i                                                                      (4.23)

onde: Xi  é o sub-símbolo transmitido na sub-portadora i;

          Yi  é o sub-símbolo recebido na sub-portadora i;
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O desvio de freqüência da portadora provoca um desvio de fase proporcional em todos os

sub-símbolos  que  compõem o  símbolo  OFDM.  Neste  caso,   Se  o  sinal  transmitido  usar

modulação QPSK (fases em π/4, 3π/4, 5π/4 e 7π/4), os sub-símbolos do sinal recebido terão

fases em  π/4 + φ, 3π/4+ φ, 5π/4+ φ e 7π/4+ φ, onde φ  representa o desvio de fase provocado

pelo desvio de freqüência da portadora. 

De maneira análoga ao algoritmo H, elevando os sub-símbolos à quarta potência, o  efeito

da modulação QPSK será removido, e todos os pontos da constelação irão coincidir sobre o

semi-eixo real negativo, quando não houver desvio de freqüência da portadora. Assim, uma

diferença de fase a partir do semi-eixo real negativo corresponde  diretamente a um desvio de

freqüência da portadora do sinal recebido.

A FIG.4.15 mostra a fase dos pontos da constelação QPSK elevados a quarta potência

quando não há desvio de freqüência e quando temos um desvio de 1 ppm (partes por milhão)

na freqüência da portadora.

FIG.4.15   Fase  do  sinal  recebido,  com  os  sub-símbolos

elevados à  quarta  potência,  quando há  desvio  de freqüência

quando temos um desvio de 1 ppm na freqüência da portadora.

O desvio  de  freqüência  da  portadora  causa  uma rotação  uniforme  da  fase  de  todos  os  sub-

símbolos  com  adição  de  uma  inconseqüente  perturbação  da  amplitude  devido  à  interferência

interportadoras, como pode ser visto na FIG. 4.15.

Neste Capítulo foi descrito o principio de funcionamento de cinco importantes algoritmos que

operam no domínio do tempo (algoritmos  A,  D,  E,  F,  G), uma modificação proposta pelo próprio
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autor ao algoritmo A (algoritmo B) e uma outra modificação proposta por este trabalho (algoritmo C)

também  ao  algoritmo  A,  assim  como   as  características  particulares  de  cada  algoritmo  e  seus

processos  de  estimação  de  início  de  símbolo  e  desvio  de  freqüência.  Foi  descrito  também,  o

funcionamento de um importante algoritmo de estimação de início de símbolo  e um que  estima o

desvio de freqüência da portadora, ambos operando no domínio da freqüência. 
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5   AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ALGORITMOS DE SINCRONIZAÇÃO

Neste  Capítulo,  será  avaliado  o  desempenho  dos  algoritmos  descritos  no  Capítulo  4,

levando-se em consideração diferentes valores de razão sinal/ruído (Eb/No)  na entrada do

receptor,  o  tipo  de  canal  (AWGN  e  WSSUS)  e  o  emprego  de  sub-símbolos  QPSK  na

formação dos símbolos OFDM. Para tal, será utilizado o modelo de sistema OFDM descrito

no Capítulo 2.

5.1 DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO

Para avaliação de desempenho dos algoritmos de sincronização foi utilizado o simulador

do sistema OFDM apresentado no Capítulo 2. Estes algoritmos foram implementados entre o

conversor analógico-digital  e o conversor série-paralelo no receptor, como  mostrado na FIG.

5.1.

FIG.  5.1  Diagrama  em  blocos  do  Sistema  OFDM  com

algoritmos de sincronização que operam no domínio do tempo.

As  simulações  realizadas  contemplam  transmissões  de  blocos  compostos  por  cinco

partições, como ilustrado na FIG. 5.2. Essas partições têm a seguinte estrutura: a primeira é

formada por uma seqüência de M/2 sub-símbolos nulos (onde M é o tamanho do símbolo útil
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OFDM, expresso em número de sub-portadoras), a segunda possui a estrutura de referência

explorada  pelo algoritmo (símbolo  de  referência  de tamanho M e intervalo de  guarda de

tamanho Ng), a terceira é um símbolo nulo e as duas últimas são formadas com sub-símbolos

aleatórios gerados com a modulação adotada (dados a serem transmitidos).

FIG. 5.2   Estrutura do bloco transmitido.

Para  cada  algoritmo  e  cada  valor  de  Eb/No foram  simuladas  10000  transmissões

independentes.  Com  essa  massa  de  dados  obteve-se  estimativas  das  distribuições  de

probabilidade dos erros de estimação do desvio de freqüência e do início de símbolo. Foram,

ainda,  estimados a média e o momento de segunda ordem (erro médio quadrático) desses

erros de estimação. Obteve-se também curvas de estimativas da  probabilidade de erro de bit

em função da razão Eb/No.

Cabe  lembrar  que  essas  simulações  foram  feitas  sem  a  normalização  originalmente

prevista  no cálculo  das  métricas  empregadas  pelos  algoritmos  A,  D e  E,  pois,  conforme

discutido  no  Capítulo  4,  a  utilização  dessas  normalizações  não  permitiria   empregar  a

estrutura de bloco adotada.

As estimativas das distribuições de probabilidade dos erros de início de símbolo foram

obtidas admitindo-se o conhecimento da estrutura do bloco transmitido, e por conseguinte do

instante  correto  de  início  de  símbolo.  Diante  disso,  o  erro   de  estimação  cometido  pelo

algoritmo é medido pela diferença entre o valor estimado e o valor correto. 

Para a obtenção das estimativas das distribuições de probabilidade dos erros de desvio de

freqüência foi inserido na transmissão, antes do conversor digital-analógico, um desvio de

freqüência de 1 PPM (920 Hz) fixo, e calculado o erro de estimação como a diferença entre o

valor estimado pelo algoritmo e este valor conhecido. Esse valor de 1 PPM para o desvio de

freqüência da portadora foi escolhido por representar um valor limite para a soma dos desvios

55

Símbolo
OFDM 2

nulos Símbolo
OFDM 1

Símbolo de
referência Símbolo nulo

M/2 M M M MNg Ng Ng Ng



de freqüência provocados pelos  osciladores da transmissão  e recepção, próximo do que é

encontrado  no  mercado,  para  os  rádios  que  operam  na  faixa  de  freqüência  adotada  na

simulação (920 MHz), que é de ± 0,5 PPM.

Como  os  algoritmos  funcionam  com  base  na  obtenção  de  um  pico  de  correlação

subjacente a um nível de correlação de ruído, se a seqüência utilizada na geração do símbolo

de  referência  apresentar  correlação  intensa  irá  prejudicar  o  desempenho  das  técnicas  de

estimação.  O  ideal  é  a  utilização  de  seqüências  aleatórias,  neste  trabalho  emprega-se

seqüências pseudo-aleatórias (PN) por apresentarem as características desejadas.

5.1.1   MODELO DE CANAL  UTILIZADO

Na modelagem WSSUS, o canal é visto como um sistema linear variante no tempo cuja

resposta ao impulso é representada por uma coleção de processos estocásticos estacionários

em sentido amplo e descorrelacionados entre si.  Especificamente,  pode-se entender  h(t,  τ)

como  a  resposta,  no  instante  t  a  um  impulso  aplicado  ao  canal  no  instante  t-τ

(PROAKIS,1995).  Admite-se  que,  para  qualquer  valor  τ (fixo)  o  processo  h(t,  τ)

correspondente é estacionário em sentido amplo. Para valores τ1 e τ2 distintos (quaisquer), os

processos h(t, τ1) e h(t, τ2) são descorrelacionados.

Em  muitos  casos  de  interesse,  os  processos  h(t,  τ) são  modelados  como  gaussianos

complexos, de média nula, com partes real e imaginária de mesma variância (desvanecimento

de  Rayleigh).  Os  outros  parâmetros  estatísticos  destes  processos,  tais  como  o  perfil  de

espalhamento  de  atrasos  e  o  perfil  de  espalhamento  Doppler  ficam  definidos,  direta  ou

indiretamente, pela função espalhamento do canal (PROAKIS,1995). No caso de sistemas de

comunicação móveis,  o perfil  de espalhamento Doppler é determinado pela velocidade do

móvel e pela distribuição dos ângulos de chegada correspondentes aos diferentes percursos de

propagação (JAKES,1974).  
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Para simulação deste tipo de modelo de canal foi utilizado neste trabalho o  Método de

Monte-Carlo (MÜLLER,1994),  onde a geração da resposta ao impulso do canal é dada pela

superposição linear de  Np percursos elementares,  individualmente caracterizados por duas

variáveis aleatórias (v.a.), que modelam o deslocamento Doppler υn e a amplitude complexa

an. 

As v.a. an têm média nula, variância unitária e são estatisticamente independentes entre si

e das demais v.a.. Na implementação do método, este parâmetro é modelado por ejθn , onde θn

tem distribuição uniforme no intervalo [0,2π).      

O modelo de canal adotado tem perfil de atraso de potência [0.0 -3.9 -11.2 -18.5 -21.8]

em dB e atrasos de percurso [0.00 0.41 0.90 1.64 2.52] em microssegundos, em consonância

com o modelo “Urbano NLOS 1” descrito em (BUG, WENGERTER, GASPAR E JAKOBY,

2002) que tem sido aplicado a sistemas DVB-T.  O perfil de espalhamento Doppler é dado

pelo  modelo  clássico  de  Jakes  (JAKES,  1974)  e  o  parâmetro  de  ordem  da  técnica  de

simulação  adotada  para  o  canal  foi  fixado  em  20  (Np =  20),  pois  uma  avaliação  de

desempenho apresentada em (GUIMARÃES,1988) indicou ser este um valor adequado para

se reproduzir na simulação as propriedades estatísticas desejadas.

A  partir  deste  ponto,  este  modelo   de  canal  será  referênciado  nesta  tese  como

“canal_TV_móvel”.

Para  realização  dos  testes  desejados,  além  das  condições  de  transmissão  com  ruído

aditivo gaussiano branco e a freqüência  de portadora de 920 Mhz,  foram consideradas as

velocidades de 0, 50 e 100km/h de deslocamento do receptor em relação ao transmissor,  para

análise da influência da freqüência Doppler no desempenho dos algoritmos. 

  

5.2DESEMPENHO  EM CANAIS AWGN

      Inicialmente,  para fins de validação dos algoritmos de sincronização implementados e

verificação da robustez desses algoritmos ao efeito do ruído, considerou-se o modelo de canal

de comunicação AWGN. Neste caso, o sinal recebido é uma réplica do sinal transmitido mais

uma  parcela  ruidosa,  a  qual  é  modelada  por  ruído  branco  complexo,  cuja  variância  foi
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ajustada de acordo com a razão Eb/N0 especificada, tendo sido testado os valores em intervalos

de 5 dB, na  faixa de 0 a 50 dB.

As FIGs.  5.3a e 5.3b mostram os histogramas dos erros das estimações de início de

símbolo  dos algoritmos A e B respectivamente, para as razões sinal/ruído iguais a 0, 10 e 20

dB, considerando um sistema OFDM com 256 sub-portadoras e intervalo de guarda de 12,5%

da duração do símbolo OFDM útil, ou seja, 32 amostras.

FIG. 5.3a   Histogramas dos erros das estimações de

início de símbolo do algoritmo A em canal  AWGN.

FIG. 5.3b   Histogramas dos erros das estimações de

início de símbolo do algoritmo B em canal AWGN.

Pode-se observar na FIG.5.3a a existência de grande dispersão na estimação de início de

símbolo para o algoritmo A ocupando toda região referente ao intervalo de guarda (na geração

dos histogramas da FIG.5.3a considerou-se o início de símbolo deslocado de meio intervalo

de guarda), esta dispersão, que se mostrou pouco sensível com relação a variação da razão

Eb/No, se deve ao platô gerado por este algoritmo. A maior probabilidade de ocorrência de

valores do erro de estimação nos extremos da região do intervalo de guarda, se justifica pela

falta de simetria da curva da função de correlação do algoritmo A  vista no Capítulo 4, ítem

4.1.1 e observada na FIG. 4.3. 

O algoritmo  B, conforme mostrado na FIG.5.3b, apresenta dispersão considerável para

razão  Eb/No  = 0  dB e  redução significativa  dessa  dispersão  com o aumento da  relação
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sinal/ruído,  mostrando  ser  uma   solução  viável  para  o  problema  gerado  pelo  platô  do

algoritmo A.

As  FIGs. 5.4a  e  5.4b mostram os histogramas dos  erros das  estimações  de início de

símbolo  dos algoritmos C e G gerados nas mesmas condições de simulação dos algoritmos A

e B das FIGs. 5.3a e 5.3b.

FIG. 5.4a   Histogramas dos erros das estimações de

início de símbolo do algoritmo C em canal AWGN.

FIG. 5.4b   Histogramas dos erros das estimações de

início de símbolo do algoritmo G em canal AWGN.

Percebe-se, na FIG.5.4a, que o algoritmo proposto (C) apresenta menor dispersão que o

algoritmo B (FIG. 5.3b), mostrando ser uma modificação mais eficiente para o algoritmo A.

Ressalta-se, ainda, que este algoritmo não apresentou erros de estimação de início de símbolo

para valores de Eb/No igual e superiores a 20 dB.

O algoritmo  G apresentou grande precisão na estimação de início de símbolo quando

sujeito  apenas  a  ruido  aditivo,  como  visto  na  FIG.  5.4b,  onde  observa-se  uma  pequena

dispersão da estimação de início de símbolo para a razão  Eb/No igual a 0 dB e nenhuma

dispersão para valores maiores na razão Eb/No.

Os algoritmos  D,  E e  F  não apresentaram erro de estimação de início de símbolos em

canais AWGN com os parâmetros de simulação adotados,  não sendo observado nenhuma

dispersão em seus histogramas. Esse comportamento se justifica pelo formato das curvas de
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correlação geradas por esses algoritmos, como visto no Capítulo 4. Porém, com o intuito de

verificar os limites de robustez destes algoritmos, foram feitos testes com símbolos menores

(64 subportadoras e intervalo de guarda de 8 amostras) e relação  Eb/No variando em uma

faixa bem abaixo da faixa usual, ou seja, de -20 dB a 10 dB com incrementos de 5 dB. As

FIGs. 5.5a e 5.5b mostram os histogramas do erro de estimação de início de símbolo dos

algoritmos D e E com estes  parâmetros.

FIG. 5.5a   Histogramas dos erros das estimações de

início de símbolo do algoritmo D em canal AWGN.

FIG. 5.5b   Histogramas dos erros das estimações de

início de símbolo do algoritmo E em canal AWGN.

  

Observa-se na FIG.5.5a que o algoritmo D começa a apresentar desempenho razoavél na

estimação de início de símbolo a partir de -10 dB de relação Eb/No, tendo em 0 dB grande

precisão nesta estimação. Este bom desempenho do algoritmo D quando comparado com os

algoritmos  A,  B e  C pode ser atribuído a estrutura do símbolo de referência adotado pelo

algorítmo, o que gera uma curva de correlação com um pico no ponto correto de estimação.

Contudo, podemos observar que com -10 dB de relação Eb/No temos a influência da presença

dos picos laterais criados por essa estrutura de símbolo de referência, discutido no Capítulo 4,

ítem 4.1.1.

Na FIG.5.5b percebe-se uma melhora na estimação de início de símbolo por parte do

algorítmo E a partir da relação Eb/No igual a -10 dB, este desempenho se deve também a sua

estrutura, pois esta gera um pico na função de correlação no ponto ideal de sincronização
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(FIGs. 4.10) . Esse pico tem amplitude M/2 (neste caso, M=64 sub-portadoras)  vezes maior

que os demais valores da função de correlação.

Na FIG.5.6 são mostrados os histogramas dos erros de estimação de início de símbolo do

algorítmo F considerando símbolos de 64 sub-portadoras, intervalo de guarda com 8 amostras

e relação Eb/No na faixa de -20 a 10 dB com incrementos de 5 dB.

FIG. 5.6   Histogramas dos erros das estimações de

início de símbolo do algoritmo F em canal AWGN.

A FIG.5.6 mostra que para a relação Eb/No em -20 dB o algoritmo F  já estima com boa

precisão o instante correto de início de símbolo. Este desempenho superior em relação a todos

os demais algoritmos aqui investigados se deve ao fato do receptor conhecer o símbolo de

referência e obter o instante de início de símbolo como o máximo da função de correlação

entre uma seqüência conhecida, livre de ruído, e uma seqüência idêntica recebida com adição

de  ruído.  A função de  correlação  do  algorítmo  F  gera  um pico  (visto  na  FIG.  4.11 no

Capítulo 4) com amplitude  M vezes maior que os demais valores da função de correlação.

Foram levantados também os histogramas dos erros das estimações de início de símbolo

em  canais  AWGN,  empregando  a  técnica  OFDM  com  1024  e  2048  sub-portadoras  e

intervalos de guarda de 32 e 64 amostras (que representam 3,125% e 6,25% do símbolo de

1024  sub-portadoras,  e  1,5625%  e  3,125%  do  símbolo  de  2048  sub-portadoras
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respectivamente).  Os  resultados  de  simulação  assim  obtidos  não  revelaram  variações

significativas de desempenho dos algoritmos em relação aos resultados obtidos com 256 sub-

portadoras  e  intervalo  de  guarda  de  32  amostras.  O  fato  de  não  apresentar  melhora  na

estimação de início de símbolo  com o aumento do tamanho do símbolo  OFDM pode ser

atribuído ao bom desempenho desses algoritmos em canais AWGN, mesmo com símbolos de

256 sub-portadoras, uma vez que, aumentando o número de sub-portadoras, o que produz a

curva da função de correlação com maior diferença de amplitude entre o ponto de máximo e

os demais pontos, o desempenho desses algorítmos práticamente não se altera.  

 Nas FIGs 5.7a e  5.7b têm-se os  histogramas dos  erros das  estimações de desvio de

freqüência dos algoritmos A e D, para valores de Eb/No iguais a 0, 10 e 20 dB, com 256 sub-

portadoras e intervalo de guarda de 32 amostras (12,5% do tamanho do símbolo OFDM útil).

FIG. 5.7a   Histogramas dos erros das estimações de

desvio  de  freqüência  do  algoritmo  A  em  canal

AWGN.

FIG. 5.7b   Histogramas dos erros das estimações de

desvio  de  freqüência  do  algoritmo  D  em  canal

AWGN.

Os algorítmos A, B e C diferenciam-se apenas na estimação de início de símbolo, pois

adotam o mesmo procedimento de estimação de desvio de freqüência. Assim sendo, os

histogramas dos algoritmos B e C são similares aos apresentados na FIG. 5.7a.

Observa-se, na FIG. 5.7a, que o algoritmo A apresenta grande precisão na estimação do

desvio de  freqüência,  com uma pequena dispersão  dos  erros  das  estimações  para relação
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Eb/No igual a 0 dB, tornando-se práticamente desprezível para valores iguais ou superiores a

10 dB.

Conforme apresentado na FIG. 5.7b, as características de desempenho na estimação do

desvio de freqüência da portadora pelo algoritmo D são parecidas com as do algoritmo A, com

a desvantagem de apresentar maior dispersão dos erros das estimações. Esta maior dispersão

observada  no  algoritmo  D pode  ser  atribuída  ao  espaçamento  entre  as  amostras

correlacionadas, que nesse algorítmo é de M/4 (neste caso, com M=256) como mostra a EQ.

4.8  (no  Capítulo  4).  Foi  observado  que  quanto  menor  o  espaçamento  entre  as  amostras

correlacionadas pelo algorítmo, menor a precisão na estimação de desvio de freqüência.

As FIGs. 5.8a e 5.8b mostram os histogramas dos erros das estimações de desvio de

freqüência dos algoritmos  E e  F,  obtidos  com valores de  Eb/No iguais  a  0,  10 e 20 dB,

símbolos OFDM com 256 sub-portadoras e intervalo de guarda de 32 amostras.

FIG. 5.8a   Histogramas dos erros das estimações de

desvio  de  freqüência  do  algoritmo  E  em  canal

AWGN.

FIG. 5.8b   Histogramas dos erros das estimações de

desvio  de  freqüência  do  algoritmo  F   em  canal

AWGN.

Pode-se observar nas FIGs. 5.8a e 5.8b que para canais AWGN os algorítmos  E e  F

apresentam desempenhos de estimação de desvio de freqüência semelhantes ao do algorítmo

A.  Esta  semelhança  se  deve  ao  fato  de  que  o  espaçamento  médio  entre  as  amostras

correlacionadas  são idênticas nos três algorítmos, ou seja, M/2 (com M= 256, neste caso).
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A FIG. 5.9 mostra os histogramas dos erros das estimações de desvio de freqüência do

algoritmo  G,  obtido com valores  de  Eb/No iguais  a 0,  10 e 20 dB, 256 sub-portadoras e

intervalo de guarda com 32 amostras.

FIG.  5.9    Histogramas  dos  erros  das  estimações  de

desvio de freqüência do algoritmo G em canal AWGN.

Na FIG. 5.9 observa-se que o algorítmo  G apresentou grande dispersão dos erros das

estimações de desvio de freqüência quando comparado com os demais algorítmos analisados,

isso ocorre porque neste algorítmo o espaçamento entre as amostras correlacionadas é igual a

M/4 amostras, o que representa o menor espaçamento entre amostras correlacionadas dentre

todos os  algorítmos  analisados,  e  isso  resulta  em menor amplitude no pico da  função de

correlação, tornando-o mais suscetível aos efeitos do ruído. 

Foram feitos testes para outras quantidades de sub-portadoras, a saber 1024 e 2048,  e

outros tamanhos  de intervalo de guarda: 32 e 64 amostras. Observou-se que quanto maior a

duração símbolo OFDM, ou seja, quanto maior a quantidade de sub-portadoras e maior o

espaçamento entre as amostras correlacionadas, menor é a dispersão na estimação de desvio

de freqüência. Isto se justifica pelo fato de que o desvio de freqüência é estimado através da

fase do máximo da função de correlação que retorna a média dos desvios de fase das amostras

correlacionadas,  assim sendo,  quanto  maior  o  número de  amostras  correlacionadas,  e  por

consequinte a quantidade de sub-portadoras, maior será a precisão na estimação. Por outro

lado, não foi observada mudança nos histogramas dos algoritmos com a variação do intervalo
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de guarda, uma vez que, para símbolos grandes (1024 e 2048 sub-portadoras), intervalos de

guarda  de  32  e  64  amostras  representam  um  percentual  muito  pequeno  do  tamanho  do

símbolo OFDM (3,125% e 6,25% do símbolo de 1024 sub-portadoras, e 1,5625% e 3,125%

do símbolo de 2048 sub-portadoras respectivamente).

5.2.1 MÉDIA DO ERRO DE ESTIMAÇÃO

No intuito de melhor caracterizar o desempenho dos algoritmos de sincronização, foram

obtidas as médias dos erros das estimações de início de símbolo para diferentes tamanhos de

símbolo  OFDM  (256,  1024  e  2048  sub-portadoras)  e  durações  do  intervalo  de  guarda

equivalentes a 32 e 64 amostras. 

A FIG 5.10 mostra curvas de estimativas da média do erro de estimação de início de

símbolo em função da razão sinal-ruído expressa em termos de  Eb/No, considerando 256 sub-

portadoras e 32 amostras de intervalo de guarda. Os valores de estimativa da média foram

normalizados em relação ao período de amostragem (Ts). 

FIG. 5.10   Média do erro de estimação de início de símbolo,  normalizada em relação

ao período de amostragem X Eb/No, para M=256 e Ng= 32, em canal AWGN.

Conforme apresentado na FIG. 5.10 os algoritmos (C, D, E, F, G) geram estimativas

despolarizadas para toda a faixa de RSR investigada, enquanto que o algoritmo B apresenta
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estimativas  despolarizadas  para  RSR superiores  a  35 dB,  e  o  algoritmo  A não  apresenta

despolarização na média de suas estimativas.

As  características  observadas  nas  curvas  referentes  aos  algoritmos  A e  B diferem

significativamente  das  dos  outros.  Isso pode  ser  atribuído  ao   platô  na  correlação  e,  em

particular  com  relação  ao  algoritmo  A à  falta  de  simetria  da  curva  de  correlação  que  é

utilizada como métrica para obter a estimativa de início de símbolo, conforme discutido no

Capítulo 4, item 4.1.1, e a estrutura do bloco utilizado na simulação. 

As  variações  observadas  na  média  do  erro  de  estimação  de  início  de  símbolo   do

algoritmo  A,  para valores  de  Eb/No inferiores  a 35 dB, podem ser atribuídas  a flutuação

estatística  das   distribuições  dos  erros  das  estimações  na  região  do  intervalo  de  guarda.

Enquanto as polarizações na estimativa apresentada pelo algoritmo A, percebidas para valores

de  Eb/No superiores a 35 dB, pode estar relacionada ao fato de que os filtros FIR (Resposta

ao Impulso Finita) utilizados na transmissão e na recepção do sistema OFDM criam uma ISI

(interferência entre símbolos) residual, devido a limitação de faixa da resposta ao impulso do

filtro. Uma vez que o nível de ruído é muito baixo, a seqüência PN na recepção, após as

filtragens, cria uma assimetria no platô da função de correlação (FIG. 4.3) que polariza a

estimação.  Foram feitos testes onde a seqüência  PN era modificada por um deslocamento

circular à direita a cada iteração e, neste caso, não foi observada esta polarização, fato este

corroborado pela FIG. 5.11.

FIG. 5.11   Média do erro de estimação de início de símbolo do algoritmo A,  normalizada em relação

ao período de amostragem X Eb/No, para M=256 e Ng=32, em canal AWGN, obtida utilizando um

simbolo de referência com a sequencia PN deslocando-se ciclicamente  à cada iteração.

Observa-se na FIG. 5.10 que o algoritmo  B  também  apresenta flutução estatística das

distribuições dos erros das estimações de início de símbolo  para valores de  Eb/No menores
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que 35 dB e, a partir desse valor vê-se a  convergência da média dessas estimações para zero.

Foram realizados novos testes com o algoritmo B, utilizando os mesmos parâmetros e massa

de dados  para  confirmar a suspeita de flutuação estatística e,  obteve-se diferentes valores

dentro da faixa de flutuação observada na FIG. 5.10. Como pode ser confirmado na FIG.5.12.

FIG. 5.12   Média do erro de estimação de início de símbolo do algoritmo B,  normalizada

em relação ao período de amostragem X Eb/No, para M=256 e Ng=32, em canal AWGN.

Os  resultados  apresentados  na  FIG.5.10,  também  foram  observados  aumentando  a

dimensão do símbolo  OFDM para 1024 e  2048 sub-portadoras e  variando o intervalo  de

guarda de 32 para 64 amostras. 

Foram também levantadas as curvas das médias dos erros de estimação do desvio de

freqüência normalizada pelo espaçamento entre sub-portadoras em função de Eb/No. Na  FIG

5.13 são apresentados os resultados obtidos com 256 sub-portadoras e intervalo de guarda

com 32 amostras.
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FIG. 5.13   Média do erro de estimação do desvio de freqüência,  normalizada

em relação ao     espaçamento entre sub-portadoras X Eb/No, para  M=256 e

Ng= 32, em canal AWGN.

Observa-se nesta figura que todos os algoritmos apresentam média do erro de  estimação

de desvio de freqüência muito próxima de zero (abaixo de 10-4 vezes o espaçamento entre sub-

portadoras, para  Eb/No = 0 dB, e se reduzindo com o aumento da relação sinal/ruído). As

flutuações observadas  nas médias dos  erros  das estimações  obtidas  pelos algoritmos,  para

baixos valores de Eb/No, ocorrem devido a flutuação estatística da distribuição dos erros de

estimação  de  desvio  de  freqüência.  A  forma  convencional  de  abordar  esse  problema  é

aumentar progressivamente  a massa de dados e verificar a redução da flutução estatística.

Contudo, devido a elevada massa de dados já utilisada nestas simulações, foram feitos testes

isolados para o algoritmo G, utilizando os mesmos parâmetros e massa de dados, obtendo-se

valores  diferentes,  dentro  da  faixa  de  flutuação  observada  na  FIG.  5.12,  e  desta  forma

confirmando a suspeita inicial de flutuação estatística. 

Foram feitos testes com 1024 e 2048 sub-portadoras e intervalos de guarda com 32 e 64

amostras, não sendo observadas variações significativas na média dos erros de estimação de

desvio de freqüência, quando sujeita apenas ao ruído aditivo.
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5.2.2 ERRO MÉDIO QUADRÁTICO DA ESTIMAÇÃO

Na  FIG. 5.14 levanta-se o  erro médio quadrático (MSE do inglês  “Mean Square

Error”) do erro da estimação de início de símbolo  normalizado em relação ao período de

amostragem,  com  símbolo  OFDM  de  256  sub-portadoras  e  intervalo  de  guarda  com  32

amostras.

FIG. 5.14   MSE da estimação de início de símbolo,  normalizada em relação ao

período de amostragem X Eb/No, para  M=256 e Ng= 32, em canal AWGN.

Pode-se observar, na FIG. 5.14, que o  algoritmo  A produz valores de MSE elevados e

constantes com a variação de  Eb/No. Isto se deve à grande região de indecisão criada pelo

platô da função MA(d), uma vez que o MSE é função da dispersão dos erros de estimação e da

média desses erros. Analisando a FIG. 5.3a vê-se que a dispersão dos erros de estimação de

início  de  símbolo  ocupa  toda  região  do  intervalo  de  guarda,  ou  seja,  32  intervalos  de

amostragem, independentemente da relação Eb/No. Este valor de dispersão contribui para que

o valor do MSE fique em torno de 102, enquanto a contribuição da polarização observada

neste algoritmo, para valores de Eb/No superiores a 35 dB (FIG. 5.10) contribui para o MSE
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com uma parcela muito pequena (frações de um intervalo de amostragem). Isso justifica o

MSE do algoritmo A.

Os algoritmos B, C e G proporcionam significativa redução do MSE com o aumento da

relação  sinal-ruído,  sendo  o  algoritmo  B,  conforme  visto  anteriormente,  afetado  pela

polarização na média do erro de estimação de início de símbolo. O desempenho em termos de

MSE dos algoritmos C  e G dependem basicamente da dispersão dos erros de estimação de

início de símbolo, que reduz drasticamente com o aumento da relaçao sinal-ruído, vistas nos

respectivos  histogramas  das  FIGs.  5.4a  e  5.4b,  tendo  em vista  que  esses  algoritmos  são

despolarizados. Os algoritmos D, E e F não apresentaram, com os parâmetros adotados nesta

simulação,  erro  de  estimação  de  início  de  símbolos  em  canais  AWGN.  Isso  pode  ser

justificado  pelo  fato  desses  algoritmos  serem  despolarizados  e  possuirem  dispersão

desprezível para valores de Eb/No maiores do que 0 dB, conforme apresentado anteriormente.

A FIG. 5.15 mostra as curvas de MSE na estimação do desvio da freqüência normalizado

pelo espaçamento entre sub-portadoras. Os resultados apresentados nesta figura foram obtidos

sob  as  mesmas  condições  de  simulação  daqueles  apresentados  na   FIG.  5.13,  na  qual

empregou-se  256 sub-portadoras e intervalo de guarda com 32 amostras.

FIG.  5.15   MSE  na  estimação  do  desvio  da  freqüência  normalizada  pelo

espaçamento entre subportadoras, em função da razão Eb/No, para M=256 e Ng=32.
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Pode-se observar, na FIG. 5.15,  que todos os algoritmos apresentam redução do MSE

com o aumento da razão Eb/No. Diante disso os resultados apresentados estão coerentes, uma

vez  que  o  MSE de  estimação  do  desvio  de  freqüência  é  determinado  basicamente  pelas

caracteristicas de dispersão com a relação Eb/No, tendo em vista que, conforme apresentado

na  FIG.5.13,   esses  algoritmos  são  despolarizados.  Na  Seção  5.2,  mostrou-se  que  esses

algoritmos possuem uma forte redução da dispersão dos erros das estimações de desvio da

freqüência com o aumento de Eb/No (FIGs 5.7a à 5.9). 

Dentre  os  algoritmos  avaliados,  o  D e,  especialmente,  o  G apresentaram  as  piores

características de desempenho. Os demais apresentaram desempenhos similares, corroborando

os resultados obtidos anteriormente.

O algoritmo D apresenta, para um mesmo valor de MSE,  um valor de Eb/No   6dB maior

que os algoritmos  A,  B,  C,  E e  F.  Isto pode ser justificado pelo fato de que a média da

diferença de  fase para o cálculo do desvio de freqüência  neste  algoritmo é obtida com o

produto  entre  amostras  com  uma  separação  menor  do  que  a  dos  outros  algorítmos,

precisamente, um quarto do tamanho do símbolo OFDM. No caso do algoritmo G, observa-se

na FIG. 5.14, para um mesmo valor de MSE um valor de Eb/No 9 dB maior que o obtido com

os algoritmos A, B, C, E e F. No entanto, em simulações realizadas aumentando a duração do

símbolo (1024 e 2048 sub-portadoras) verificamos uma significativa redução desta diferença,

sendo de  aproximadamente  6dB tanto  para símbolos  de 1024 sub-portadoras  quanto  para

símbolos de 2048 sub-portadoras, o que pode ser explicado, também, pela separação entre as

amostras  correlacionadas  que,  da  mesma forma é  de  um quarto  do  tamanho  do  símbolo

OFDM. A redução de 9 para 6 dB na diferença de  Eb/No  para um mesmo valor de MSE

observada com o aumento do símbolo OFDM, se deve ao fato de que este algoritmo faz uso

do intervalo de guarda no processo de estimação (EQ. 4.15) e  com símbolo de 256 sub-

portadoras um intervalo de guarda de 32 amostras representa um oitavo (12,5%) do tamanho

do símbolo,  que é uma fração considerável se considerarmos esse intervalo de guarda em

simbolos de 1024 ou 2048 sub-portadoras (3,125% e 1,5625% respectivamente). 
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5.2.3  TAXA DE ERRO DE BIT

As FIGs  5.16 e 5.17 mostram as curvas de taxas de erro de bit em função da razão Eb/No

de  esquemas  de  recepção  que  empregam  os  algoritmos  de  sincronização  discutidos  no

Capitulo 4. Além dessas curvas de desempenho, nessas figuras são apresentadas, para fins de

comparações, curvas teóricas de desempenho diante de canal AWGN (PROAKIS,1995). Os

resultados de simulação foram obtidos considerando modulação QPSK e intervalo de guarda

com 32 amostras. Na Fig. 5.16 considerou-se 256 sub-portadoras e na FIG. 5.17 utilizou-se

1024 sub-portadoras. Em ambos os casos considerou-se canal AWGN.

FIG. 5.16  Probabilidade de erro de Bit X Eb/No para os algoritmos analisados,

em canal AWGN,  256 sub-portadoras e intervalo de guarda com 32 amostras. 

Para o algoritmo A, na FIG.5.16, percebe-se que a BER permanece constante e elevada

em toda faixa de Eb/No avaliada, isso ocorre porque este algoritmo não apresenta precisão na

estimação de início de símbolo, podendo estimá-lo em qualquer ponto do intervalo de guarda.

Como  o  erro  de  estimação  de  início  de  símbolo  provoca  um  desvio  de  fase,  e

conseqüentemente  um  desvio  de  freqüência  nas  sub-portadoras  recebidas,  de  valor

proporcional a esse erro, em um sistema com deteção coerente, ocasiona erro na recuperação

do sinal recebido.

No  algoritmo  B observa-se  uma  pequena  redução  da  BER  para  valores  de  Eb/No

inferiores a 25 dB. Este fato pode estar relacionado a polarização na estimação de início de
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símbolo apresentada por este algoritmo nesta faixa de relação sinal-ruido. Para valores de

Eb/No  maiores do que 25 dB o desempenho em termo de BER do esquema de recepção

melhora  sensivelmente,  provavelmente  refletindo  a  redução  drástica  na  polarização  deste

algoritmo a partir desse valor de RSR. Observa-se ainda que a partir de 35 dB a BER é nula

(considerando a massa de dados escolhida), nessa faixa de RSR o algoritmo não apresenta

polarização na estimação de início de símbolo, corroborando a explicação aqui apresentada.

O algoritmo C apresenta redução da BER para valores de Eb/No menores que 20 dB, não

apresentando BER para valores de Eb/No superiores a 20 db. Esse comportamento da BER

para o algoritmo  C pode ser explicado a partir da precisão deste algoritmo na estimação de

início de símbolo, como pode ser observado na FIG. 5.4a, onde vê-se grande dispersão dos

erros  de  estimação  de  início  de  símbolo  para  baixos  valores  de  Eb/No  e  redução  dessa

dispersão  com o  aumento  da  razão  sinal-ruido,  sendo  que  em 20  dB já  não  se  observa

dispersão destes erros de estimação.

O bom desempenho em termos de BER do esquema de recepção  G é consequencia do

bom  desempenho  do  algoritmo  G  na  estimação  de  início  de  símbolo  (FIG.  5.4b).  Este

esquema de recepção só não apresenta melhor desempenho devido aos elevados valores de

dispersão  na  estimação  de  desvio  de  freqüência  que  o  algoritmo  G produz  com  uso  de

símbolos OFDM de 256 sub-portadoras (FIG. 5.9).

O algoritmo D, assim como o algoritmo G, também tem desempenho da BER justificada

a partir do desempenho desse algoritmo na estimação do desvio da freqüência de portadora,

veja FIG. 5.7b. Porém, este algoritmo apresenta grande precisão na estimação de inicio de

símbolo, resultando com isso, em uma BER  menor que a do algoritmo G.

Os algoritmos E e  F, como visto anteriormente, não apresentaram erro na estimação de

início  de símbolo,  nas  condições  de  simulação adotadas,  para canais  AWGN. A pequena

degradação de desempenho apresentada por esses algoritmos em relação a curva teórica pode

ser  justificada  pelos  erros  na  estimação  do  desvio  de  freqüência  da  portadora  que  tais

algoritmos apresentam, principalmente para Eb/No menor do que 10 dB.
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Fig. 5.17  Probabilidade de erro de Bit X Eb/No para os algoritmos analisados,

em canal AWGN,  1024 sub-portadoras e intervalo de guarda com 32 amostras.

Pode-se observar nas FIGs 5.16 e 5.17 que o aumento do tamanho do símbolo OFDM

reduz significativamente a taxa de erro de bit para os algoritmos D, E, F e G. Esta melhoria

por ser atribuída a maior precisão na estimação do desvio de freqüência por esses algoritmos

com o aumento do tamanho do símbolo OFDM, uma vez que estes algoritmos apresentaram

grande robustez  e precisão para a estimação de início de símbolo para  todos os tamanhos de

símbolos avaliados em canal AWGN. 

Observa-se  ainda,  que  os  algoritmos  A,  B e  C  praticamente  não  têm  alteração  de

desempenho em termos da taxa de erro de bit em função do aumento do tamanho do símbolo

OFDM,  isto  se  deve  ao  fato  de  que  o  aumento  na  precisão  da  estimação  de  desvio  de

freqüência, provocado por esse aumento do símbolo, têm valor muito pequeno se comparado

ao desvio de fase provocado pelo erro de estimação de início de símbolo, que no caso desses

algoritmos têm valor significativo.

Foram feitos, ainda, testes com símbolos de 2048 sub-portadoras e intervalos de guarda

de  64  amostras.  No  caso  de  símbolos  com  2048  sub-portadoras,  verificou-se  uma

aproximação ainda maior das curvas de taxa de erro de bit dos algoritmos D,  E,  F e G  em

relação a curva teórica. Enquanto o aumento do intervalo de guarda de 32 para 64 amostras

não resultou em variações significativas nas curvas de BER. 
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5.3  DESEMPENHO EM CANAIS WSSUS

Nas figuras 5.18a e 5.18b são apresentados os histogramas dos erros de estimações de

início de símbolo dos algoritmos A e B, considerando o esquema de modulação OFDM com

256 sub-portadoras e intervalo de guarda com 32 amostras através de um canal intitulado

“Canal_TV_móvel” para um receptor móvel se deslocando a uma velocidade de 100 km/h, o

que correspondente a um produto freqüência Doppler máxima (fD) e período de símbolo (T)

igual a 2,86x10-3.        

FIG. 5.18a   Histogramas dos erros de estimações

de  início  de  símbolo  do  algoritmo  A  no

canal_TV_móvel.

FIG. 5.18b   Histogramas dos erros de estimações

de  início  de  símbolo  do  algoritmo  B  no

canal_TV_móvel.

Pode ser observado na FIG. 5.18a que,  quando se utiliza  uma extensão cíclica de 32

amostras, o que representa  um intervalo menor que o dobro do retardo máximo do canal

adotado,  que  é  de  2,52µs  (que  para  a  taxa  de  amostragem  empregada  na  simulação

corresponde a 19 amostras), o algoritmo A apresenta estimações fora da região do intervalo de

guarda para relações  Eb/No  menores do que 10 dB, o mesmo não ocorre quando se utiliza

intervalo de guarda correspondente a 64 amostras .

Observa-se, na FIG.5.18b, que o algoritmo B, apresenta pouca redução na dispersão dos

erros de estimação quando a razão  Eb/No é aumentada de 0 dB para 10 dB, mantendo-se
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praticamente  irredutível  para  valores  maiores  de  Eb/No.  Observou-se  ainda  em  outras

simulações, cujos resultados não são aqui apresentados, que esta redução é mais significativa

com o  aumento  do  intervalo  de  guarda.  Este   comportamento  se  deve  ao  fato  de  que  o

algoritmo  B  tem sua estrutura de correlação semelhante a do algoritmo  A e, também, está

sujeito a erros de estimação causados pela região de  indecisão criada pelo platô gerado por

este algoritmo.

As FIGs. 5.19a e 5.19b mostram os histogramas dos erros das estimações de início de

símbolo  referentes aos algoritmos C e G, os quais foram gerados nas mesmas condições de

simulação daquelas  que  foram produzidas  para os  algoritmos  A e  B cujos  resultados são

apresentados nas FIGs. 5.18a e 5.18b.

FIG. 5.19a   Histogramas dos erros das estimações

de  início  de  símbolo  do  algoritmo  C  no

canal_TV_móvel.

FIG. 5.19b   Histogramas dos erros das estimações

de  início  de  símbolo  do  algoritmo  G  no

canal_TV_móvel.

Percebe-se, na FIG.5.19a, que o algoritmo C apresenta histogramas com menor dispersão

dos erros de estimação de início de símbolo, com o  “canal_TV_móvel”, do   que o algoritmo

B (FIG. 5.18b), isso é uma forte indicação de que a modificação aqui proposta no algoritmo A

que deu origem ao algoritmo C é mais eficiente do que aquela que deu origem ao algoritmo B.

Ressalta-se, ainda, que este algoritmo apresentou redução na dispersão dos erros de estimação
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de início  de símbolo  com o  aumento  dos   valores  de  Eb/No para  todos  os  tamanhos  de

intervalo de guarda analisados.

O algoritmo G apresentou boa precisão na estimação de início de símbolo quando sujeito

ao modelo de canal adotado, como visto na FIG. 5.19b. Diferenciando-se do resultado obtido

com canal AWGN (FIG.5.4b), apenas, por um pequeno aumento da dispersão dos erros de

estimação de início de símbolo.

Os demais algoritmos, ou seja, os algorítmos  D,  E e F, apresentaram grande precisão e

robustez de desempenho na estimação de início de símbolo para o modelo de canal adotado,

com desempenho superior ao observado no algoritmo G. 

Foram  gerados,  também,  os  histogramas  de  estimação  de  início  de  símbolo,  com  o

“canal_TV_móvel”,  usando símbolos  OFDM de 1024 e 2048 subportadoras  e variando o

intervalo  de  guarda  de  32  para  64  amostras,  para  todos  os  algoritmos  analisados.  Foram

observadas apenas as variações dos histogramas do algoritmo A, já discutidas anteriormente,

com a modificação do intervalo de guarda de 32 para 64 amostras, não apresentando nenhuma

alteração na estimação do início de símbolo em virtude do aumento do símbolo de 256 para

1024 ou 2048 subportadoras.

As FIGs. 5.20a  e 5.20b  mostram os histogramas dos erros de estimações de desvio de

freqüência dos algoritmos A e D, para razões Eb/No de 0, 10 e 20 dB, utilizando modulação

OFDM com de 256 subportadoras e intervalo de guarda com 32 amostras.  Neste caso foi

considerado  um  receptor  móvel  se  deslocando  à  uma  velocidade  de  100  km/h,  que

correspondente a uma  fDT = 2,86X10-3.      
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FIG. 5.20a   Histogramas dos erros das estimações de

desvio de  freqüência  do algoritmo A com  M=256,

IG=32 e  fDT = 2,86X10-3  no “canal_TV_móvel”.

FIG. 5.20b  Histogramas dos erros das estimações de

desvio de freqüência do algoritmo D com  M=256,

IG=32 e  fDT = 2,86X10-3   no “canal_TV_móvel”.

Analisando os histogramas plotados na FIG. 5.20a vemos que o algoritmo A  apresenta

grande robustez  ao canal  utilizado,  não sofrendo variação perceptível  de desempenho em

relação  ao  que  foi  observado  em canais  AWGN (FIG.  5.7a).  Os  algorítmos  B e  C,  por

utilizarem  os  mesmos  processos  de  estimação  de  desvio  de  freqüência  do  algorítmo  A

apresentaram os mesmos resultados, e por isso não tiveram os histogramas mostrados aqui.

O algorítmo D  apresenta dispersão dos erros de estimação do desvio de freqüência um

pouco  maior  do  que  o  observado  em  canais  AWGN  (  FIG.  5.7b),  mostrando  relativa

sensibilidade ao canal utilizado na estimação de desvio de freqüência.

As FIGs. 5.21a  e 5.21b  mostram os histogramas dos erros das estimações de desvio de

freqüência  dos  algoritmos  E e  F,  os  quais  foram  obtidos  sob  as  mesmas  condições  de

simulação dos algoritmos A e D das FIGs. 5.20a e 5.20b.
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FIG. 5.21a   Histogramas dos erros das estimações

de desvio de freqüência do algoritmo E com M=256,

IG=32 e  fDT = 2,86X10-3  no “canal_TV_móvel”.

FIG. 5.21b  Histogramas dos erros das estimações de

desvio de freqüência do algoritmo F com M=256,

IG=32 e  fDT = 2,86X10-3   no “canal_TV_móvel”.

Na FIG.5.21a,   percebe-se  que  os  histogramas  dos  erros  de  estimação  do  desvio  de

freqüência  do  algorítmo  E  têm pequena  redução na  dispersão  dos  erros  das  estimações

quando a relação Eb/No é aumentada de 0 para 10 dB, e mantêm-se praticamente inalterada

para relações sinal/ruído maiores, fato que não foi observado para o canal AWGN, para o qual

essa dispersão reduzia sensivelmente com o aumento da razão  Eb/No.  Esta degradação de

desempenho do algoritmo E, quando avaliado  com o canal WSSUS considerado, em relação

ao canal AWGN, pode ser atribuida as distorções na fase da função de correlação causada

pelos  múltiplos  percursos  de  propagação,  quando  a  separação  entre  as  amostras

correlacionadas é pequena. Esta consideração se baseia no fato de que o desvio de freqüência

é função do desvio de fase e da separação entre as amostras correlacionadas, desta forma,

sabendo que neste algoritmo o espaçamento destas amostras varia de 2 à M/2 intervalos de

amostragens, e que pode-se escrever:
Δφ=∑

k=1

M /2

2ΔfΔtk
,onde:Δφ é o desvio de fase; Δf  é o

desvio de  freqüência e Δtk é a separação entre as amostras, existirá uma parcela de desvios de

fases que estará criticamente afetada pelas perturbações do canal. Chegou-se a esta conclusão

79

-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3

0.05

0.1

0.15 EbNo=0 dB

-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3

0.2

0.4

0.6

0.8

Di
st

r. 
de

 p
ro

ba
b.

EbNo=10 dB

-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3
0

0.2

0.4

0.6

0.8

erro de desvio de port./SB

EbNo=20 dB

-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3
0

0.05

0.1

0.15 EbNo=0 dB

-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3
0

0.1

0.2

0.3

Di
st

r. 
de

 p
ro

ba
b.

EbNo=10 dB

-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3

0.1

0.2

0.3

erro de desvio de port./SB

EbNo=20 dB



após realizar simulações aumentando-se o tamanho do símbolo OFDM para  1024 e 2048 sub-

portadoras, e observar uma maior redução da dispersão dos erros de estimação de desvio de

freqüência com o aumento de Eb/No, o que corrobora a consideração acima. 

Na FIG. 5.21b, vê-se que o algoritmo  F  tem desempenho de estimação de desvio de

freqüência muito  próximo do obtido com o algoritmo  A,  fato esse também observado em

canais AWGN, o que mostra que esse algoritmo, assim como o algoritmo A, apresenta grande

robustez ao canal adotado. Essa robustez pode estar  relacionada ao fato desses algoritmos

possuírem separação  fixa  de  M/2 sub-simbolos  entre  as  amostras  correlacionadas,  o  que

permite a obtenção de desvios de fases sem distorções provocadas pelos múltiplos percursos

de propagação.

A FIG. 5.22  mostra os histogramas dos erros das estimações de desvio de freqüência do

algoritmo  G, para razões Eb/No de 0, 10 e 20 dB, com símbolos de 256 sub-portadoras e

intervalos  de  guarda  de  32  amostras.  Foi  também  considerado  um  receptor  móvel  se

deslocando à uma velocidade de 100 km/h, o que correspondente a  fDT = 2,86X10-3. 

FIG. 5.22   Histogramas dos erros das estimações de desvio de freqüência do

algoritmo G com M=256, IG=32 e  fDT = 2,86X10-3  no “canal_TV_móvel”.

Comparando os resultados apresentados na FIG.5.22 com os apresentados para os demais

algoritmos (FIGs. 5.20a à 5.21b), vê-se que este algoritmo é o que produz maior dispersão dos

erros  de  estimação  de  desvio  de  freqüência,  e  essa  dispersão  é  um  pouco  maior  que  a
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observada para este algoritmo em canal AWGN (FIG. 5.9). Este aumento na dispersão dos

erros de estimação mostra que este algoritmo é sensível ao canal adotado, quando se utiliza

símbolos de 256 sub-portadoras. O que pode ser explicado pelo fato deste algoritmo possuir

separação fixa de M/4 intervalos de amostragens, entre as amostras correlacionadas, tendo

assim,  o  desvio  de  fase  perturbado pelo  espalhamento  de  retardo  do canal.  Observou-se,

também, que as dispersões dos erros de estimação de desvio de freqüência deste algoritmo

reduzem de forma mais significativa quando se utiliza símbolos OFDM com 1024 e 2048 sub-

portadoras. 

Ao se avaliar os histogramas dos erros de estimação de desvio de freqüência, utilizando-

se símbolos com 1024 e 2048 sub-portadoras, foi observado que, em todos os algoritmos, as

dispersões não reduzem para valores de Eb/No superiores a 30 dB. O  que  levou a investigar a

influência da freqüência Doppler, e verificou-se que com a redução do espalhamento Doppler

máximo normalizado (fDT) houve redução nesta dispersão, confirmando a conjectura de se

tratar de um efeito do espalhamento Doppler.

5.3.1  MÉDIA DO ERRO DE ESTIMAÇÃO

Foram obtidas  estimativas  da  média  do erro de estimação de  início  de símbolo  para

diferentes tamanhos de símbolo OFDM (256, 1024 e 2048 sub-portadoras) e 2 valores do

tamanho do intervalo de guarda (32 e 64 amostras). Como pode ser visto na FIG. 5.23, para

256 sub-portadoras, intervalo de guarda com 32 amostras e “canal_TV_móvel” com fDT  de

2,86X10-3.
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FIG.5.23   Média do erro de estimação de início de símbolo normalizada pelo

período  de  amostragem  com   M=256,  IG=32  e   fDT =  2,86X10-3   no

“canal_TV_móvel”.

No algoritmo  A ocorre novamente uma flutuação na média do erro em decorrência da

estrutura da função de correlação, caso discutido na Seção 5.2.1. A “polarização” observada

com os algoritmos B e C pode ser explicada pelo fato de que, uma vez que estes algoritmos

são baseados no algoritmo A e este gera uma região de imprecisão na estimação de início de

símbolo (como visto anteriormente), os múltiplos percursos do canal provocam uma distorção

nesta região fazendo com que estes algoritmos estimem erroneamente o início de símbolo.

Foram realizados testes  ampliando a largura do pulso retângular usado no algoritmo  C,  e

observou-se que, quando se usa um pulso retângular de largura igual a soma do intervalo de

guarda e o retardo máximo do canal, esta “polarização” não aparece. 

Os demais algoritmos (D, E, F e G) apresentam médias  dos erros de estimação de início

de símbolo muito próximas de zero, mostrando grande robustez aos efeitos do canal. 

Foram levantadas  as  curvas  de  média  do  erro  de  estimação do desvio  de  freqüência

normalizada  pelo  espaçamento  entre  sub-portadoras  em função da  razão  Eb/No,  como as
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mostradas na  FIG 5.24,  que foram levantadas utilizando-se símbolos de 256 sub-portadoras e

intervalo de guarda de 32 amostras, no  “canal_TV_móvel” com fDT de 2,86X10-3 .
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FIG.  5.24    Média  do  erro  de  estimação  do  desvio  de  freqüência

normalizada pelo espaçamento entre subportadoras, com  M=256, IG=32

e  fDT = 2,86X10-3  no “canal_TV_móvel”.

Podemos observar na FIG. 5.24 que, somente o algoritmo  E apresenta polarização na

estimação do desvio de freqüência, para uso de símbolos com 256 sub-portadoras. Isso se

deve  ao  espaçamento  entre  as  amostras  correlacionadas  neste  algoritmo,  como  discutido

anteriormente,  na  Seção  5.4,  quando  foram  analisados  os  histogramas  dos  erros  das

estimações de desvio de freqüência. 

5.3.2   ERRO MÉDIO QUADRÁTICO DE ESTIMAÇÃO

A FIG. 5.25 mostra curvas de erro médio quadrático (MSE) na estimação de início de

símbolo em função da razão Eb/No, obtidas com símbolos OFDM de 256 sub-portadoras,

intervalo de guarda com 32 amostras, e fDT de 2,86X10-3 .
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FIG. 5.25  MSE da estimação de início de símbolo  em função da razão

Eb/No,  com M=256, IG=32 e  fDT = 2,86X10-3  para o “canal_TV_móvel”.

Na FIG. 5.25 observamos que o algoritmo A apresenta MSE elevado e constante com o

aumento da relação  Eb/No, fato este já observado e discutido para canais AWGN. O bom

desempenho do algoritmo  F pode ser atribuído ao fato do receptor conhecer o símbolo de

referência transmitido, e realizar o processo de correlação com um símbolo “limpo” (sem os

efeitos do canal e sem ruído aditivo), diferentemente dos demais algoritmos que estimam a

partir da correlação, apenas, entre amostras do símbolo recebido. Em todos os algoritmos, a

partir de determinada razão  Eb/No, o valor do MSE é constante, o que se acredita ser em

decorrência  dos  múltiplos  percursos  do  canal,  uma  vez  que  este  comportamento  não  se

apresenta  em  canais  AWGN  e  permanece  inalterado  quando  se  reduz  a  fDT  para  zero

(desconsiderando a variação temporal  do canal),  exceção apenas para o algoritmo  F, cujo

desempenho em termos do MSE melhora com redução da  fDT,  como pode ser visto nas

FIGs.5.26a e  5.26b, onde foram utilizados símbolos OFDM com 1024 portadoras, intervalo

de guarda com 32 amostras e fDT de 11,4X10-3 (que equivale a deslocamento de 100km/h) na

FIG. 5.26a e  fDT  nula na FIG. 5.26b .
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FIG. 5.26a  MSE da estimação de início de símbolo

em função da razão Eb/No,  com M=1024, IG=32 e

fDT = 11,4X10-3  no “canal_TV_móvel”.

FIG. 5.26b  MSE da estimação de início de símbolo

em função da razão Eb/No,  com M=1024, IG=32 e

fDT   nula  no “canal_TV_móvel”.

Percebe-se ainda, comparando a FIG. 5.26a com a FIG. 5.25, que o algorítmo E tem seu

desempenho de estimação de início de símbolo sensivelmente melhorado quando se aumenta

o tamanho do símbolo OFDM de 256 para 1024 portadoras.

A FIG. 5.27 mostra curvas de MSE da estimação do desvio da freqüência obtidas com os

mesmos parâmetros dos resultados apresentados na FIG. 5.25.

 

FIG. 5.27   MSE da estimação do desvio da freqüência  em função da

razão Eb/No,  com M=256, IG=32, fDT = 2,86X10-3  e “canal_TV_móvel”.
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Nota-se nesta figura que o algoritmo E apresenta MSE  elevado e praticamente constante

com o aumento da relação Eb/No, o que pode ser atribuído aos efeitos do espalhamento de

retardo  do  canal  sobre  o  espaçamento  entre  as  amostras  correlacionadas,  já  discutido

anteriormente  (na  Seção  5.4).  De  fato,  em simulações  realizadas  com 1024  e  2048  sub-

portadoras, verificou-se que o MSE produzido pelo algoritmo E  apresentou valores bem mais

baixos e próximos aos demais algoritmos, como pode ser visto na FIG. 5.28a. 

O  elevado valor de MSE da estimação de desvio da freqüência do algoritmo G  pode ser

justificado pelo  efeitos do espalhamento de retardo do canal sobre o pequeno espaçamento

entre as amostras correlacionadas pelo algorítmo e pelo tamanho do símbolo OFDM que, no

caso  da  FIG.  5.27,  é  de  256  sub-portadoras.  Essa  é  a  mesma  explicação  para  o  pobre

desempenho do algoritmo D, como visto na Seção 5.2.2.

Os algoritmos  A,  B e  C apresentaram as  melhores características  de desempenho em

termos do MSE na estimação do desvio de freqüência. Isso ocorreu em todas as simulações

realizadas (256, 1024 e 2048 subportadoras).

Foi  observada,  apenas  uma  pequena  melhoria  do  MSE  na  estimação  de  desvio  de

freqüência  com  a  mudança  da  fDT de  2,86X10-3  para   zero,  em símbolos  de  256  sub-

portadoras, no algorítmo B, para razões Eb/No superiores a 30 dB. Porém, com o aumento da

duração do símbolo OFDM pode-se observar melhoria significativa da curvas de MSE de

todos os algorítmos analisados e, observa-se também variação de desempenho do MSE em

função da redução da fDT, como pode ser visto nas FIGs.5.28a e  5.28b, que foram levantadas

utilisando-se   simbolos  OFDM  com  1024  sub-portadoras,  intervalo  de  guarda  com  32

amostras e fDT de 11,4X10-3  (que equivale a deslocamento de 100km/h) na FIG. 5.28a e  fDT

nula na FIG. 5.28b .
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FIG. 5.28a  MSE da estimação de desvio de freqüência em

função da razão Eb/No,   com  M=1024,  IG=32 e  fDT =

11,4X10-3  no “canal_TV_móvel”.

FIG. 5.28b  MSE da estimação de desvio de freqüência

em função da razão Eb/No,  com M=1024,  IG=32 e  fDT

nula  no “canal_TV_móvel”.

Comparando as FIGs. 5.28a e  5.28b vemos que os algorítmos D, E e G não apresentam

variações significativas do MSE na estimação do desvio da freqüência com a redução da  fDT

de   11,4X10-3   para  zero.  Enquanto  este   MSE  obtido  com os  algorítmos  A,  B,  C e  F

apresentam  sensibilidade  aos  efeitos  da  variação  da   fDT,  sendo  os  algorítmos   A, C   e

particularmente o B, os mais sensíveis a essa variação.

5.3.3  TAXA DE ERRO DE BIT

As FIGs.  de 5.29a à 5.31b  mostram curvas de taxa de erro de bit em função da  razão

Eb/No, obtidas aplicando na recepção cada um dos algoritmos de sincronização analisados,

com sistema OFDM usando 256, 1024 e 2048 sub-portadoras, considerando o móvel à 100

km/h e parado, além das curvas téoricas de desempenho da taxa de erro de bit em canais com

desvanecimento  plano  (PROAKIS,1995)  apresentadas  para  fins  de  comparação.  A

consideração sobre a situação do móvel gera os seguintes valores para a freqüência Doppler

normalizada  (  fDT):   2,86X10-3   para  M=256;  11,4X10-3   para  M=1024 e   22,9X10-3 para

M=2048. Foram considerados, também, o conhecimento da resposta em freqüência do canal
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para  recuperação  dos  dados  recebidos  e  a  utilização  do  esquema de  modulação  coerente

QPSK.

Fig. 5.29a  Desempenho do sistema OFDM com

símbolo  de  256  subportadoras  e  IG  de  32

amostras,  com  os  algoritmos  analisados,  no

canal_TV_móvel e  fDT de 2,86X10-3.

Fig. 5.29b  Desempenho do sistema OFDM com

símbolo  de  256  subportadoras  e  IG  de  32

amostras,  com  os  algoritmos  analisados,  no

canal_TV_móvel e fDT  nula.

Avaliando as curvas apresentadas na FIG. 5.29 percebemos que o algoritmo A apresentou

um desempenho muito ruim nas simulações. Como já discutido anteriormente, isto se dá em

razão do pobre desempenho do algoritmo de sincronização em função do platô gerado pela

função de correlação deste algoritmo. Os algoritmos D, E e G,  quando utilisamos símbolos de

256 subportadoras, apresentam desempenho pobre se comparado aos algoritmos B,  C e F, o

que provavelmente  é resultado da falta de precisão na estimação do desvio de freqüência para

este tamanho de símbolo, já que nas FIGs. 5.30b e 5.31b vê-se que este comportamento não se

repete. 

Observa-se nas curvas dos algorítmos  B, C e F da FIG. 5.29a um afastamento da curva

teórica para relações  Eb/No superiores a 35 dB. Este afastamento não ocorre quando não é

considerada a influência do espalhamento Doppler na simulação.
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Fig. 5.30a  Desempenho do sistema OFDM com

símbolo  de  1024  subportadoras  e  IG  de  32

amostras,  com  os  algoritmos  analisados,  no

canal_TV_móvel e  fDT de  11,4X10-3.

Fig. 5.30b  Desempenho do sistema OFDM com

símbolo  de  1024  subportadoras  e  IG  de  32

amostras,  com  os  algoritmos  analisados,  no

canal_TV_móvel e fDT  nula.

Observamos que as curvas de desempenho criam um “piso” irredutível em decorrência do

espalhamento Doppler, uma vez que esse “piso” não aparece mas simulações em que não se

considera este espalhamento, como pode ser visto nas FIGs 5.30a, 5.30b, 5.31a e 5.31b.

O “piso”, para os  algoritmos D, E e G  ocorre em  valor diferente de taxa de erro de bit

do “piso” observado para os algoritmos  B,  C e  F, o que mostra maior sensibilidade desses

algorítmos ao efeito do espalhamento Doppler.
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Fig. 5.31a  Desempenho do sistema OFDM com

símbolo  de  2048  subportadoras  e  IG  de  32

amostras,  com  os  algoritmos  analisados,  no

canal_TV_móvel e  fDT de   22,9X10-3.

Fig. 5.31b  Desempenho do sistema OFDM com

símbolo  de  2048  subportadoras  e  IG  de  32

amostras,  com  os  algoritmos  analisados,  no

canal_TV_móvel e fDT  nula.

Comparando as FIGs. 5.30a e 5.31a  percebemos que o desempenho da taxa de erro de bit

é diretamente afetado pelo espalhamento Doppler, ou seja, quanto maior a  fDT  menor o valor

da taxa de erro de bit onde ocorre o”piso”.

5.4 COMPLEXIDADE COMPUTACIONAL

Com o objetivo de tornar a comparação entre os algoritmos mais completa, foi elaborada

a TAB. 5.1, com a complexidade computacional de cada um dos algorítmos. Para avaliar a

complexidade  consideramos  os  produtos  e  divisões  realizadas  durante  o  processo  de

estimação.  Incluímos  nesta  tabela  tanto  os  algoritmos  A,  B,  D e  E originais  quanto  as

respectivas  versões  sem  a  normalização  pela  energia  da  segunda  metade  do  símbolo  de

sincronização, que serão representados por An, Bn, Dn e En,.

Na TAB. 5.1  n  é o tamanho do bloco recebido (em sub-símbolos),  M  o tamanho do

símbolo OFDM e, Ng  o tamanho do intervalo de guarda.  
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TAB. 5.1  Complexidade computacional dos algoritmos implementados.

Algoritmos Produtos Divisões
A 2.(n-M).[1+ (M/2)] n- M

A não normalizado (n-M).[1+ (M/2)] n- M
B 2.(n-M).[1+ (M/2)] 2.(n-M)

B não normalizado (n-M).[1+ (M/2)] 2.(n-M)
C 2.(n-M).[1+ (M/2)+(Ng/2)] n- M
D 2.(n-M).[1+ (M/2)] n- M

D não normalizado (n-M).[1+ (M/2)] n- M

E 2.(n-M).[1+ (M/2)] n- M

E não normalizado (n-M).[1+ (M/2)] n- M
F (n-M).[1+ (M)]                     -
G (n-M-Ng).(M +Ng – Ns)                     -

Para melhor comparar a complexidade computacional dos algorítmos, foi confeccionado

um gráfico  a  partir  da  tabela  acima.  Para  isso  considerou-se  n  = M/2+4(M+Ng)  (o  que

concorda com a estrutura do bloco utilizado neste trabalho),  Ng=32,  Ns para o igual a um

quarto de M, e M  assumindo os valores 64, 128, 256, 512,1024 e 2048. A FIG. 5.32 mostra

esse gráfico. 

FIG. 5.32  Gráfico comparativo da complexidade computacional dos algoritmos

implementados, com e sem a normalização proposta pelos algoritmos originais.
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Pode-se observar na FIG. 5.32 que a retirada da normalização dos algorítmos A, B, D e E

reduz  a sua complexidade  computacional  à  metade.  Com excessão do  algorítmo  G,  que

apresenta complexidade computacional inferior aos  demais algorítmos originais,  todos os

outros possuem complexidade computacional com valores relativamente próximos.

Neste capítulo foi feita uma sucinta comparação de desempenho entre os algoritmos que

estimam o início de símbolo e o desvio de freqüência da portadora no domínio do tempo.

Apesar  das  semelhanças  nos  processos  de  estimação,  uma  vez  que  todos  os  algoritmos

analisados estimam o início de símbolo  como o argumento do ponto de máximo de uma

função de correlação  e o desvio de freqüência da portadora a partir da fase dessa função de

correlação neste mesmo ponto de máximo, pôde-se concluir que os algoritmos apresentaram

resultados bem distintos. As TAB.5.2(a) e (b) apresentam uma sintese das comparações de

desempenho dos algoritmos em canais AWGN e no “canal_TV_móvel”, respectivamente.

TAB.5.2 (a) Sintese das comparações de desempenho dos algoritmos em canais AWGN.

Média dos erros de estimação
de inicio de símbolo

Média dos erros de estimação
de desvio de freqüência

MSE das estimações
de inicio de símbolo

MSE das estimações de
desvio de freqüência

BER

A polarizada despolarizada pior melhor pior

B despolarizada despolarizada 2° pior melhor 2° pior

C despolarizada despolarizada regular melhor regular 

D despolarizada despolarizada regular 2° pior regular 

E despolarizada despolarizada 2° melhor  regular 2° melhor

F despolarizada despolarizada melhor 2° melhor melhor

G despolarizada despolarizada regular pior regular 

  

TAB.5.2 (b) Sintese das comparações de desempenho dos algoritmos no “canal_TV_móvel”.

Média dos erros de estimação
de inicio de símbolo

Média dos erros de estimação
de desvio de freqüência

MSE das estimações
de inicio de símbolo

MSE das estimações de
desvio de freqüência

BER

A polarizada despolarizada pior melhor pior

B polarizada despolarizada regular melhor regular

C polarizada despolarizada regular melhor melhor

D despolarizada despolarizada regular regular regular 

E despolarizada polarizada regular pior regular

F despolarizada despolarizada melhor regular regular

G despolarizada despolarizada regular 2° pior regular 
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O algoritmo A apresentou o pior desempenho na estimação de início de símbolo, fato este

em  decorrência  do  platô  gerado  pela  função  de  correlação.  O  algoritmo  B,  que  é  uma

modificação  do  algoritmo  A,  apresenta  resultados  sensivelmente  melhores  que  os

apresentados em  A,  porém com limitação na estimação de início  de símbolo  criada pela

assimetria  dos  pontos  de  90% do valor  de  máximo  da  função de  correlação,  localizados

imediatamente  à  direita  e  à  esquerda  do  ponto  de  máximo  dessa  função.  A  modificação

proposta  ao  algoritmo  A,  apresentada  no  algoritmo  C,  resultou  em  desempenho

consideravelmente melhor na estimação de início de símbolo, mostrando inclusive o melhor

desempenho da taxa de erro de bit quando sujeito aos efeitos do “canal_TV_móvel”.

Nos  algoritmos  D  e G foi  observada   falta  de  precisão  na  estimação  de  desvio  de

freqüência da portadora em função da separação entre as amostras correlacionadas, que nestes

algoritmos é de  N/4, sendo  N o tamanho do símbolo OFDM. No algoritmo  E, também foi

observada falta de precisão na estimação de desvio de freqüência da portadora para o caso de

símbolos com 256 sub-portadoras, neste caso, em função do tamanho do símbolo.

O algoritmo  F,  apesar da precisão na estimação de início de símbolo e de desvio de

freqüência da portadora, apresenta o inconveniente do receptor ter que conhecer a seqüência

de sincronismo transmitida. Desta forma, a utilização deste algoritmo resultaria em menor

vazão  para  o  sistema,  uma  vez  que  nenhum  dado  pode  ser  transmitido  no  símbolo  de

sincronismo desse algoritmo.  
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6  CONCLUSÃO

Objetivou-se  analisar  o  desempenho  de  algoritmos  para  estimação  de  parâmetros  de

sincronização em sistemas OFDM. O interesse por esse assunto deve-se, em grande parte, ao

fato  de  tal  sistema  possuir  robustez  a   espalhamento  de  atraso  por  multi-percursos,

viabilizando transmissão com alta eficiência espectral.

Foi feito um levantamento e estudo de diversas referências sobre os efeitos dos erros de

sincronismo em sistemas OFDM, em particular, os erros na correção do desvio de freqüência

entre transmissor e receptor, e na sincronização de início de símbolo OFDM. Foi visto que

muitos  trabalhos  têm  sido  publicados,  propondo  novos  algoritmos  de  sincronização  e

alterações nos já existentes, com o intuito de reduzir os erros de estimação destes parâmetros

de sincronismo. Contudo, um único trabalho foi encontrado na literatura internacional que

apresentasse uma comparação de desempenho em canal AWGN e em dois modelos de canais

com desvanecimento Rayleigh, entre  alguns dos algoritmos de sincronização recentemente

propostos (PATEL, S., CIMINI, L.,  e MCNAIR, B., 2002). Nele foi considerada apenas a

estimação de desvio de freqüência da portadora.

Nesta  dissertação  foram  investigados  cinco  importantes  algoritmos  que  operam  no

domínio  do  tempo  (SCHMIDL,  T.  M.  e COX,  D.  C.,  1997;  MINN,  H.,  ZENG,  M.,  e

BHARGAVA, V. K.,  2000;  PARK, B.,   CHEON, H.,   KANG, C.,  e  HONG, D.,  2003;

TUFVESSON,  F.,   EDFORS, O.,   e FAULKNER, M.,  1999;  KELLER, T.,  HANZO, L.,

PIAZZO, L.,  e MANDARINI, P., 2001), uma modificação proposta pelo próprio autor de um

dos  algoritmos  (SCHMIDL, T.  M.  e COX,  D.  C.,  1997)  e  uma outra  modificação neste

algoritmo  proposta  por  este  trabalho.  Todos  estes  estimam  conjuntamentes  o  início  do

símbolo OFDM e o desvio de freqüência da portadora. 

Foi feita uma comparação de desempenho entre os algoritmos em canais AWGN e em um

modelo  de  canal  WSSUS,  sendo  que  este  último  convencionou-se  chamar  de

“canal_TV_móvel”  e  tem  sido  utilizado  em  simulações  de  sistemas  de  TV  digital  com

mobilidade. A partir desta comparação, chegou-se às seguintes conclusões:

i) O algoritmo proposto em (SCHMIDL, T. M.  e COX, D. C., 1997) apresenta o pior

desempenho na estimação de início de símbolo, fato este em decorrência de um platô gerado
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pela função de correlação. O próprio Schmidl realizou uma modificação em seu algoritmo,

obtendo resultados sensivelmente melhores que os apresentados no algoritmo original, porém

ainda com limitação na  estimação de início  de  símbolo,  agora criada pela  assimetria  dos

pontos de 90% do valor de máximo da função de correlação, localizados imediatamente à

direita e à esquerda deste ponto de máximo, que se deve a estrutura do bloco de simulação. No

presente trabalho propôs-se uma nova modificação ao algoritmo de Schmidl, a qual resultou

em  considerável melhora na estimação de início de símbolo, e inclusive melhor desempenho

da taxa de erro de bit, quando sujeito aos efeitos do modelo de canal WSSUS adotado.

ii) Nos algoritmos propostos em (MINN, H., ZENG, M., e BHARGAVA, V. K., 2000 e

KELLER, T., HANZO, L., PIAZZO, L.,  e MANDARINI, P., 2001) foi observada  falha de

precisão na estimação de desvio de freqüência  da portadora, em decorrência da separação

entre as amostras correlacionadas e do tamanho do símbolo. Nestes casos, quanto menor o

tamanho do símbolo, pior é a precisão na estimação.

iii)  O algoritmo proposto em (TUFVESSON, F.,   EDFORS, O.,  e FAULKNER, M.,

1999), apesar da precisão na estimação de início de símbolo e de desvio de freqüência da

portadora,  requer  que  o  receptor  conheça  a  seqüência  de  sincronismo  transmitida.  Desta

forma, a utilização deste algoritmo resultaria em menor vazão para o sistema, uma vez que

nenhum dado pode ser transmitido em seu símbolo de sincronismo.    

Ao  longo  do  trabalho  foram  desenvolvidos  diversos  programas  para  simulação  e

avaliação do  desempenho de  sistemas  OFDM sob  diferentes  condições  de  parâmetros  do

sistema de transmissão e do canal. A validação dos programas de simulação deu-se através da

comparação de estimativas da taxa de erros para sistemas OFDM em canais Gaussianos e um

modelo de canal com desvanecimento Rayleigh plano, obtidas por simulação, com valores

provenientes das respectivas expressões analíticas. O conjunto de programas desenvolvido se

constitui num ferramental útil para futuros desdobramentos desta dissertação.

 As seguintes propostas para trabalhos posteriores, são decorrentes desta dissertação:

– Avaliação de desempenho de esquemas de sincronização integrados, que realizam

uma  sincronização  inicial  no  domínio  do  tempo  e  em  seguida  produzem  o

refinamento  da mesma no domínio da freqüência.  Mcnair  propõe um algoritmo

para esse refinamento (MCNAIR, B., CIMINI, L., e SOLLENBERGER, N., 1999).
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– Investigar métodos de estimação de canal para a técnica OFDM, em conjunto com

a estimação de parâmetros de desempenho.

– Levantamento  do desempenho de sistemas OFDM com emprego de modulação

com taxa adaptativa e alocação de potência nas sub-portadoras de acordo com as

condições do canal.
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8.1  APÊNDICE I: TESTES DE VALIDAÇÃO DO SIMULADOR OFDM EM CANAIS

AWGN

Para validar o programa de simulação implementado, foram levantadas curvas da BER x

Eb/No em um canal  degradado apenas  por  ruído aditivo  Gaussiano branco para  sistemas

OFDM que utilizam  sub-portadoras com esquemas de  modulação BPSK, QPSK e 16-QAM.

Os parâmetros OFDM utilizados estão de acordo com a padronização do sistema DVB

(modo 2K), e são mostrados na TAB.8.1:
TAB. 8.1  parâmetros OFDM para o sistema DVB (modo 2K) com os três esquemas de modulação. 

         

        Parâmetro

                               Modulação de Sub-portadora
      BPSK       QPSK      16-QAM

Banda do Sistema (BOFDM)       7.61 MHz        7.61 MHz      7.61 MHz
Número de Subportadoras (NS)       1705        1705      1705
Dimensão da IFFT (N)       2048        2048      2048
Duração do Símbolo Útil (T)       224 μs        224 μs      224 μs
Duração do Intervalo de Guarda (Tg)       34 μs        34 μs      34 μs
Separação entre Subportadoras (Δf)       4464 Hz        4464 Hz      4464 Hz
Taxa de Bits (R)       6.77 Mbit/s       13.54 Mbit/s      27.08 Mbit/s
Eficiência Espectral (R/BOFDM)       0.89b/s/Hz       1.78b/s/Hz      3.56b/s/Hz

Conforme pode-se observar na FIG.8.1, os valores da BER em função da relação Eb/No

provenientes  da  simulação  do  modem  para  os  três  tipos  de  esquemas  de  modulação

implementados  (BPSK,  QPSK  e  16-QAM),  coincidem  com  aqueles  fornecidos  pelas

respectivas expressões analíticas. Isto se constitui num indicador da adequação do programa

para a avaliação do desempenho da técnica em estudo.
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FIG.8.1  Teste de validação do simulador OFDM em canal AWGN.

8.2  APÊNDICE II: TESTES DE VALIDAÇÃO DO SIMULADOR OFDM SUJEITO

AO MODELO DE CANAL WSSUS ADOTADO

Com o intuito de validar as rotinas do simulador OFDM sujeitos aos efeitos do modelo de

canal wssus adotado, foram feitos testes considerando uma situação particular, ou seja, foi

considerado um canal  com desvanecimento  Rayleigh plano e o  conhecimento da resposta

desse  canal  na  entrada  do  receptor.  Com  isso  pôde-se  recuperar  o  sinal  transmitido.  O

desempenho  do  sistema  nestas  condições  foi  comparado  com  a  expressão  analítica

(PROAKIS,1995)  na FIG.8.2.
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FIG.8.2: teste de validação do simulador OFDM em canal

com desvanecimento plano e não seletivo em freqüência.

Observa-se na FIG.8.2 que os valores da BER em função da relação Eb/No provenientes

das  simulações  para  os  esquemas  de  modulação  BPSK e  QPSK  coincidem com aqueles

fornecidos  pelas  respectivas  expressões  analíticas,  enquanto  a  curva  da  BER relativa  ao

esquema de modulação 16-QAM apresenta, para um mesmo valor de BER, relação Eb/No em

torno de 3 dB acima do obtido com esquema de modulação QPSK. Como o esquema de

modulação 16-QAM não possui uma equação analítica para descrever o desempenho da BER

em canais Rayleigh, este parece ser um resultado válido para mostrar a adequação das rotinas

simuladas.

Como descrito em (PROAKIS,1995), o canal não seletivo em freqüência provoca uma

distorção multiplicativa do sinal transmitido. Entretanto, a condição de desvanecimento lento

do canal (duração do símbolo transmitido muito menor que o tempo de coerência do canal)

faz com que o processo multiplicativo possa ser visto como constante durante, ao menos, um

intervalo de símbolo. Conseqüentemente, se o sinal transmitido for s(k), o equivalente do sinal

recebido em um intervalo de símbolo será dado por:
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             Ttkwksekr j ≤≤+α= Φ− 0),()()(                                                                           (8.1)

onde  w(k) representa o ruído aditivo gaussiano branco de valor complexo.

Nas  FIGs.8.3(a), 8.3(b) e 8.3(c), observamos a relação existente entre a energia do canal

e a probabilidade de erro de bit para os três tipos de esquema de modulação implementados.

Nas simulações realizadas para obtenção destas figuras, para cada valor de relação sinal-ruído

foram geradas seqüências de dados, canais e ruídos em 500 realizações independentes. Cada

figura foi obtida a partir das amostras de números 100, 200, 300, 400 e 500 geradas para cada

valor de Eb/No.

FIG.8.3(a)  Comparação entre a energia do canal e a probabilidade de erro de bit com mapeamento BPSK. 

FIG.8.3(b)  Comparação entre a energia do canal  e a probabilidade de erro de bit com mapeamento QPSK. 

FIG.8.3(c) Comparação entre a energia do canal  e a probabilidade de erro de bit com mapeamento 16 - QAM. 
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Observa-se nas FIGs. 8.3(a), 8.3(b) e 8.3(c) que a probabilidade de erro de bit em cada

transmissão é inversamente proporcional a energia do canal nesta mesma transmissão, ou seja,

quanto maior a energia do canal menor a probabilidade de erro de bit, e isso independe do

ruído  aditivo  e  do  esquema  de  modulação.  Este  resultado  pode  ser  um  indicativo  para

validação da rotina do canal implementado, pois está de acordo com a fundamentação teórica

apresentada por (PROAKIS,1995).
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