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RESUMO

Este trabalho apresenta um novo algoritmo, denominado
Intercalamento Temporal por Transformada de Fourier (FTI),
desenvolvido para complementar sistemas de modulação digital.
Com este processo, a informação é distribuida de forma difusa ao
longo de um conjunto de símbolos, tanto no domínio do tempo
como

no

da

frequência.

Constitui-se

em

um

processo

computacionalmente eficiente, especialmente adequado para
operar em conjunto com a modulação OFDM, e que apresenta
consideráveis ganhos de desempenho em algumas situações de
degradação; por exemplo, é mais tolerante a ruídos impulsivos de
longa duração do que a modulação OFDM convencional.
Apresenta-se também um outro mecanismo,

denominado de

Realimentação de Erro, que melhora o desempenho do sistema em
praticamente todas as situaçoes analisadas. Embora implique em
aumento da carga computacional, este processo consiste de uma
operação determinística, que dispensa etapas de iteração ou
recursos computacionais distintos dos já disponíveis. Neste
trabalho foi avaliada a utilização destas técnicas em um sistema
OFDM com características similares ao sistema ISDB-T,
adequado para radiodifusão de TV Digital .
Palavras-Chave: Comunicações Digitais. Modulação OFDM.
Intercalamento Temporal. Televisão Digital.

ABSTRACT

This work introduces a new transform-based time interleaving
algorithm: FTI-OFDM (Fourier Transform Interleaved OFDM),
in which binary information is spread over several symbols, both
in time and frequency domains. This process, designed to be
included in digital modulation systems, is computationally
efficient when used in conjunction with OFDM modulation.
Simulations are used to show its superiority over the usual binary
time interleaving used in ordinary OFDM under several
impairment scenarios, that include long impulsive noise and deep
fading. Also introduced in this work is the additional method of
decision error feedback (ERF), that enhances the performance of
FTI-OFDM in almost all situations. Furthermore, ERF is
deterministic
computational

and

non-iterative

resources

found

and
in

employs
OFDM

the

systems.

same
The

performance of an FTI-OFDM system, similar to ISDB-T
standard, is evaluated under several impairments, such as are
found in Digital TV broadcasting environment.
Keywords: Digital Communications. OFDM Modulation. Time
Interleaving. Digital Television.
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1 Introdução

No âmbito do Projeto FINEP Nº 01.05.0125.00 / Autorização 2034/04, do qual o
Laboratório de Comunicações e Sinais (LCS/EPUSP) participou, em convênio com o Instituto
Mackenzie, a nossa tarefa consistiu em desenvolver um protótipo de modulador OFDM. Este
protótipo tinha por objetivo testar o desempenho do sistema ISDB-T, além de permitir
experimentações com outras formas de codificação de canal, que pudessem eventualmente ser
agregadas ao Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD).
O sistema ISDB-T [1] caracteriza-se pela modulação OFDM segmentada, incorporando
vários níveis de intercalamento dos dados, seja no domínio do tempo como da frequência.
Estes recursos tornam o sistema mais robusto quanto a interferências impulsivas, quando
comparado com o sistema DVB-T [2] [3].
A modulação OFDM (Orthogonal Frequency Division Multplexing)

[4]

por sua vez

tem sido usada largamente em sistemas de comunicação, devido à sua robustez com relação à
distorção por multi-percurso, característica em ambientes urbanos. Esta robustez provém da
utilização de símbolos de longa duração e banda estreita, e da inserção de um intervalo de
guarda (extensão cíclica dos símbolos transmitidos). Outras degradações do canal, como por
exemplo, o desvanecimento seletivo em frequência, característico de recepção “indoor” ou
móvel, são compensadas dinamicamente através do uso de portadoras piloto, que atuam como
referências de amplitude e fase ao longo de todo o espectro ocupado pelo canal.
O desempenho na presença de ruído impulsivo ou desvanecimentos profundos é
melhorado, em geral, pelo uso de intercalamento temporal (Time Interleaving) longo

[5]

, que

no caso do sistema ISDB-T pode ser da ordem de 0,5 segundo. No entanto, o intercalamento
temporal não reduz a taxa de erros; simplesmente distribui os erros de modo que a taxa média
em um certo intervalo de tempo esteja dentro da capacidade de outros processos de correção
de erros (códigos convolucional e Reed-Solomon) [6].
No decorrer das atividades do projeto mencionado, o protótipo do modulador foi
desenvolvido utilizando uma plataforma de lógica programável (Xilinx ML-402), enquanto
que vários protótipos de demoduladores foram implementados em torno de circuitos
dedicados, específicos do sistema ISDB-T (Toshiba TC90507, Panasonic MN88441).
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Nos testes de campo, estabeleceu-se a configuração de modulação em 64-QAM, com
código convolucional de ¾ a 7/8, como sendo adequada para transmissão de TV de alta
definição, pois proporciona taxa útil de aproximadamente 16 a 20 Mbits/s.
Nas etapas finais do projeto, procuramos introduzir a codificação “Turbo” como
alternativa ao código convolucional, buscando melhor desempenho do sistema. A codificação
“Turbo Coding”

[7]

(patente da France Telecom) caracteriza-se por taxas elevadas de

redundância da informação transmitida (tipicamente 3:1), e pelo uso de intercaladores
temporais independentes para cada bit de redundância acrescentado (Fig. 1.1) [8]. Para manter
a mesma taxa útil de 16 Mb/s, a taxa bruta passaria para 48 Mb/s, exigindo então modulações
mais densas.
Chegou-se a implementar experimentalmente uma modulação 256-QAM, cuja
constelação está apresentada na figura 1.2. Esta modulação proporcionaria taxa bruta de
aproximadamente 28 Mb/s, o que ainda é insuficiente: mesmo no caso de ser utilizada uma
codificação turbo de baixo desempenho, com taxa de 2:1, a taxa líquida seria menor que 14
Mb/s. Constatou-se que a taxa bruta de erros de bit seria muito elevada, considerando as
condições típicas de recepção evidenciadas na constelação da figura, onerando assim a etapa
de correção de erros no receptor.

Figura 1.1 – Turbo Encoder (D.Divsalar, F.Pollara)
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Surgiu então a idéia de levar esse processo a um extremo, aumentando o número de
bits por símbolo muito acima da capacidade do canal, admitindo-se a existência de um
algoritmo de correção capaz de operar mesmo com uma grande proporção de símbolos
errados. Um exemplo hipotético seria uma modulação 1024 x 1024-QAM (fig. 1.3), com 20
bits por símbolo, equivalente a uma taxa de redundância da ordem de 5:1. No entanto, esta
codificação exigiria um processamento impraticável no receptor.
Analogamente, sabe-se que o conjunto de intercaladores temporais exigidos para essa
codificação teria a finalidade de distribuir a informação ao longo de certo intervalo de tempo.
Assim sendo, a energia correspondente a um bit transmitido seria dividida em várias partes,
sendo cada parte distribuída ao longo desse intervalo.
Essas duas idéias acabaram por se condensar em uma solução única, envolvendo o uso
da transformada discreta de Fourier para subdividir e distribuir a energia (e a informação),
uniformemente, dentro de um bloco de símbolos, que serão modulados de forma não
discretizada. Esta técnica foi batizada de FTI – Fourier Tranform Interleaving [9].

Figura 1.2 – Constelação 256-QAM

Figura 1.3 – Modulação 1048576-QAM
(hipotética)

Este método se mostrou especialmente adequado para ser usado em conjunto com a
modulação OFDM, motivo pelo qual este trabalho se concentra no estudo de aspectos
relativos a esta configuração. Apresentamos resultados de simulações comparativas, em várias
situações de degradação de canal que representam aspectos independentes, característicos das
condições de recepção esperadas para o serviço de radiodifusão de TV Digital, além de outros
sitemas de comunicação semelhantes.
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1.1 Contribuições
Estamos introduzindo uma técnica inovadora e computacionalmente eficiente, que
confere a um sistema de comunicações digitais ganhos significativos de desempenho, frente a
determinadas situações de degradação do canal. Este processo, denominado Intercalamento
Temporal por Transformada de Fourier (FTI – Fourier Transform Interleaving), torna-se
particularmente eficiente quando operado em conjunto com a modulação OFDM.
A conjugação desta técnica com a modulação OFDM é vantajosa pelos seguintes
fatores:
• Utilização de recursos computacionais (Transformada de Fourier) já presentes
na modulação e demodulação OFDM;
• A degradação adicional da relação pico / média do sinal OFDM transmitido é
insignificante;
• Esta técnica pressupõe a equalização do canal no receptor, que é intrínseca ao
OFDM;
• Possibilita redução da taxa de erros frente a degradações por ruído impulsivo e
interferências de banda estreita, que representam deficiências do OFDM.

Várias estratégias de otimização para este método foram também estudadas,
introduzindo melhoras significativas no desempenho do sistema básico. São elas:
• Rotação das portadoras: esta estratégia torna o sistema igualmente robusto
tanto para ruído impulsivo quanto interferências de banda estreita;
• Supressão de Espúrios no domínio da frequência: este estágio funcional,
inserido após a demodulação OFDM, reduz a contribuição de interferências de
banda estreita para as perturbações resultantes na demodulação dos símbolos
binários;
• Realimentação de Erro: consiste de um processo determinístico (não iterativo),
computacionalmente eficiente, que reduz as perturbações na demodulação
devidas a componentes interferentes residuais, que apresentem regularidade ou
concentração espectral.
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Embora este trabalho, pela própria origem do conceito, esteja direcionado para a
simulação de sistemas de radiodifusão (com ênfase em Televisão Digital), podemos visualizar
várias outras aplicações desta técnica. Um possível exemplo seriam sistemas de transmissão
de sinais áudio-visuais em ambientes “indoor” [10] [11]. Alguns sistemas propostos operam na
banda ISM (2,4 GHz) ou na banda não-licenciada de 3,1-10,6 GHz (com sistemas em 60 GHz
a caminho), e estão sujeitos, simultaneamente, a distorções de multi-percurso com tempos de
dispersão baixos e a interferências impulsivas de outros sistemas coexistentes, como
Bluetooth, ZigBee e Wi-Fi

[12]

. As características de imunidade do FTI-OFDM a surtos

impulsivos de banda larga e interferências de banda estreita podem beneficiar estas
aplicações.
A latência adicional causada pela FTI, que constitui um fator limitante para sua
aplicação em sistemas bidirecionais, é perfeitamente tolerável nestes contextos, assim como
em aplicações de radiodifusão ou transferência de arquivos ponto-a-ponto.
Devemos considerar ainda que a interferência por ruído impulsivo constitui-se em uma
das principais fontes de degradação, identificadas nas condições de recepção de TV
(analógica e digital) na cidade de São Paulo, ao lado da distorção por multi-percurso [13]. Uma
vez que o sistema OFDM é intrinsecamente robusto face ao multi-percurso, torna-se
importante caracterizar a sensibilidade de um sistema de radiodifusão para as várias formas de
ruído impulsivo.
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1.2 Estrutura do Trabalho
No capítulo 2, é feita uma descrição sucinta da modulação OFDM e da estrutura do
sistema ISDB-T. Nas seções 2.3 e 2.4 são discutidas as ordens de grandeza das taxas de erro
esperadas neste sistema e as várias configurações dos códigos de correção de erros.
No capítulo 3, apresentamos a essência do método proposto. Algumas estratégias
desenvolvidas de forma a melhorar o desempenho do sistema básico serão discutidas nas
seções 3.1, 3.2.1 e 3.3.
O capítulo 4 apresenta os resultados de simulações computacionais. As seções 4.1 e
4.2 descrevem os métodos utilizados na simulação de um sistema OFDM convencional e de
um FTI-OFDM, ambos com características comparáveis ao padrão ISDB-T. São apresentados
em seguida resultados das simulações para vários tipos de degradação de canal, como ruído
aditivo gaussiano, ruído impulsivo e de banda estreita, interferências de sinais de TV
analógica, desvanecimento etc. Na seção 4.10 são feitas simulações baseadas em
características obtidas de uma condição real de recepção, analisando uma transmissão
experimental de TV Digital em São Paulo.
No capítulo 5 são consolidadas discussões dos resultados obtidos, de onde são
extraídas conclusões e diretrizes para trabalhos futuros.
Nos Apêndices, encontram-se listagens de alguns arquivos de comandos em Matlab,
usados nas simulações, além de diagramas esquemáticos do sistema utilizado para análise do
canal (utilizado para as simulações do item 4.10).
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2 Fundamentos

2.1 A Modulação OFDM Convencional
O princípio de funcionamento da modulação OFDM (Orthogonal Frequency Division
Multplexing)

[4]

consiste em subdividir a banda passante do canal de comunicação em um

grande número de sub-bandas, sendo que em cada uma destas bandas é alocada uma portadora
modulada independentemente. Cada uma das portadoras transporta assim uma pequena parte
da informação total, a um a taxa reduzida.
Dentro de cada sub-banda, o receptor pode aplicar um controle automático de ganho e
fase individual, que compensa assim as variações estáticas e dinâmicas da resposta do canal.
Nas implementações práticas deste sistema, é utilizada a Transformada Rápida de Fourier
(FFT) para sintetizar o sinal transmitido e para demodular as portadoras recebidas. A
equalização de canal pode ser feita a partir da análise dos símbolos demodulados, ou baseada
em portadoras de referência (portadoras piloto), cuja amplitude e fase é previamente
conhecida.
A figura 2.1 apresenta o diagrama de blocos de um modulador OFDM convencional.

S(n,k)

C(n,k)

s(t)

b(m)
MOD

INTERC.
TEMP.

IFFT

P/S

Randomização,
FEC
Inserção de
Pilotos

Inserção de
Intervalo de
Guarda

Figura 2.1 – Modulador OFDM
Os dados binários b(m) a serem transmitidos são previamente embaralhados (na etapa
de “randomização”) e recebem a adição de códigos de correção de erros (FEC – Forward
Error Correction).
A seguir, os dados são agrupados, através de modulação em símbolos complexos
C(n,k), um para cada portadora. Tipicamente, cada C(n,k) corresponde a p = 1, 2, 4 ou 6 bits,
conforme a modulação escolhida para as portadoras seja BPSK, QPSK, 16-QAM ou 64-
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QAM. A randomização prévia garante que os dados binários b(m) e os símbolos C(n,k)
apresentam distribuição estatisticamente uniforme. Os coeficientes C(n,k) são então os valores
complexos de amplitude e fase, associados à portadora k, durante o símbolo de ordem n.
Cada uma das K portadoras (antes da modulação) é dada pela expressão
K /2
( t −Tg −nTs )
 j 2π k −Tu
e
nTs ≤ t < (n + 1)Ts
Ψ ( n, k , t ) = 
0
t < nTs, (n + 1)Ts ≤ t

(1)

sendo que Tg, Ts e Tu correspondem respectivamente ao intervalo de guarda, à duração total e
à duração efetiva (útil) de cada símbolo (explicados a seguir).
Após intercalamento temporal, no qual os símbolos C(n,k) são distribuídos
(espalhados) ao longo de um determinado intervalo, as portadoras Ψ(n,k,t) são moduladas por
esses símbolos, usualmente em B/QPSK, 16- ou 64-QAM. A seguir, uma transformada
inversa de Fourier (IFFT), acompanhada de conversão Paralelo / Série, é usada para criar o
sinal temporal S(n,t), correspondente à soma de todas as K portadoras moduladas durante o
símbolo n. O sinal em banda base, S(t), é descrito por:
∞ K −1

S (t ) = ∑∑ C (n, k )Ψ (n, k , t )

(2)

n =0 k =0

Finalmente, é acrescentado o intervalo de guarda, que consiste em uma cópia das
últimas amostras de S(n,t), com duração Tg, que é acrescentada antes do símbolo
propriamente dito. Este intervalo de guarda permite ao receptor eliminar a interferência entre
símbolos sucessivos.
A imunidade a distorções de multi-percurso é obtida pela seguinte estratégia: cada
símbolo transmitido por uma determinada portadora possui uma duração útil Tu, que é o
tempo necessário para o demodulador reconhecer a informação transmitida. No entanto, o
símbolo é transmitido com uma duração total Ts = Tu + Tg, onde Tg é denominado Intervalo
de Guarda. Em condições sujeitas a multi-percurso, o símbolo transmitido chega ao receptor
por vários caminhos, com atrasos diferentes. No entanto, após um intervalo de respostas
transitórias, a amplitude e fase de cada portadora recebida se estabilizam. O receptor extrai
então um trecho de duração Tu, no qual o sinal já está estabilizado, e efetua a demodulação,
livre de efeitos transitórios.
A imunidade a multi-percurso exige portanto que a dispersão dos tempos de
propagação de todos os percursos envolvidos seja menor que Tg.
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Uma deficiência da modulação OFDM é a sua sensibilidade a ruídos impulsivos e
desvanecimento profundo. Estas degradações afetam todas as portadoras dentro de um ou
mais símbolos. Uma alternativa para minimizar estas degradações consiste na utilização de
intercalamento temporal longo

[14]

. No entanto, como já foi citado anteriormente, o

intercalamento temporal não reduz a taxa de erros. Os surtos de erros decorrentes dessas
degradações são apenas distribuídos no tempo, de modo que a taxa média em certo intervalo
esteja dentro da capacidade dos processos de correção de erros incorporados ao sistema (em
geral, códigos convolucional e Reed-Solomon) [6].
Outra característica do OFDM é o fato de que o sinal pode apresentar amplitudes de
pico muito superiores à amplitude média. Como o sinal consiste da soma de um grande
número de portadoras senoidais independentes, há uma probabilidade finita de que muitas
portadoras estejam em fase em um determinado instante, ocasionando picos com potência
muito acima da potência nominal. A distribuição de amplitudes de um sinal OFDM tende à de
um ruído gaussiano, à medida que cresce o número de portadoras utilizadas. Esta
característica impõe limitações ao desempenho de sistemas de transmissão, que são
dimensionados em função da potência de pico. Sistemas típicos são obrigados a adotar um
“back-off” (super-dimensionamento) que pode atingir 10 dB, ou seja, a transmissão de um
sinal com potência média P exige um amplificador capaz de fornecer uma potência de pico
igual a 10P. Mesmo assim, a limitação de amplitude, sendo uma característica não-linear,
provoca intermodulação e consequente espalhamento espectral do sinal transmitido

[15]

,

afetando a separação e demodulação dos símbolos no receptor.
O efeito da limitação de picos de amplitude sobre a taxa de erros será investigado na
seção 4.3.
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2.2 O sistema ISDB-T

O Brasil adotou, para o seu sistema de transmissão de TV Digital, o padrão de
modulação ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial), desenvolvido no
Japão, onde é utilizado desde 2004 para a radiodifusão [1].
Este padrão possui vários parâmetros e modos de operação configuráveis, podendo ser
adaptado para vários tipos de serviços de transmissão de dados. Uma característica que o
diferencia do sistema DVB-T (Digital Video Broadcast – Terrestrial, utilizado na Europa) é a
possibilidade de segmentação do espectro. Até 3 classes de segmentos podem ser utilizadas,
cada qual com parâmetros de modulação e codificação diferentes.
O sistema ISDB-T baseia-se na modulação OFDM, com estimação de canal baseada
em portadoras piloto. Em primeira instância, pode ser configurado para operar em um de 3
modos possíveis, apresentados na Tabela 2.1:

Modo 1
Modo 2
Modo 3

Portadoras
1405
2809
5617

Duração do símbolo
TU = 252 µs
TU = 504 µs
TU = 1008 µs

Espaçamento das portadoras
3,9682 kHz
1,9841 kHz
0,99206 kHz

Tabela 2-1 – Modos de Operação do Sistema ISDB-T

Para radiodifusão de TV Digital, no Brasil, está se utilizando exclusivamente o Modo
3, que oferece melhor desempenho para distorção de multi-percurso. A banda total ocupada
pelo sinal modulado é de 5,58 MHz, ocupando um canal nominal de 6 MHz, permitindo assim
compatibilidade com a canalização da TV analógica.
O sistema admite intervalos de guarda Tg de 1/32, 1/16, 1/8 e 1/4 de TU. Dependendo
do Modo, o intervalo de guarda pode variar de 7,87 µs a 252 µs, permitindo acomodar
diversas situações de multi-percurso. As emissoras digitais em operação no Brasil adotam
intervalos de guarda de 1/8 ou 1/16 apenas, adequados para os cenários de multi-percurso
encontrados nas principais regiões urbanas.
Outra vantagem do ISDB-T, que o torna mais resistente a ruídos impulsivos, é o uso
de intercalamento temporal mais extenso que o DVB-T, que pode abranger intervalos de 0,
95, 190 ou 380 símbolos (equivalente a até 0,478 s quando o intervalo de guarda é igual a ¼).

G. Stolfi – Intercalamento Temporal por Transformada de Fourier

25/109

O conjunto total de portadoras é dividido em 13 segmentos, cada qual com 432
portadoras (Modo 3). Dentro de certas restrições, os segmentos podem ser modulados com até
3 configurações diferentes, cada uma representando um serviço distinto (denominado
“Layer”), com características independentes de robustez e alocação de taxa de bits.

Figura 2.2 – Configurações de Segmentos Espectrais e Camadas de Serviço

A figura 2.2 acima apresenta algumas configurações possíveis para transmissão de 1, 2
ou 3 serviços diferentes pelo sistema ISDB-T. Na primeira configuração (denominada “Single
Layer”, ou “13-seg”), temos os 13 segmentos do espectro ocupado (numerados de 0 a 12,
alternadamente a partir do centro da banda ocupada) usando o mesmo tipo de modulação,
transportando os dados da camada A. Esta configuração é adequada para transmissão de um
programa em HDTV, ou diversos programas em SDTV, porém contidos em um mesmo fluxo
de transporte MPEG (os programas serão diferenciados por um código identificador de
programa, contido nos pacotes de dados).
A segunda configuração, com 2 camadas (A e B), é a forma preferencial para
transmitir um programa em HDTV (12 segmentos, camada B) acompanhado de um programa
em baixa definição para recepção móvel (LDTV, camada A, 1 segmento). A transmissão para
receptores móveis sempre utiliza o segmento 0, posicionado no centro do canal. Nesta
situação, a camada B pode usar modulação 64-QAM, otimizada para maior taxa de
transmissão, enquanto que a camada A pode usar modulação QPSK, otimizada para robustez.
A terceira configuração apresentada na Fig. 2.2 mostra um exemplo de transmissão
HDTV (camada C), SDTV (camada B) e LDTV (camada A).
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Em cada segmento, das 432 portadoras disponíveis, 384 transportam dados e podem
ser moduladas em QPSK, 16-QAM ou 64-QAM. As demais 48 portadoras consistem de
pilotos (36), portadoras de dados auxiliares (8) e portadoras de controle (4). Estas 48
portadoras são moduladas em BPSK e possuem potência maior do que as portadoras de dados.
No Modo 3, as portadoras piloto são posicionadas, em frequência, uma a cada 12 portadoras;
sua posição inicial desloca-se de 3 a cada símbolo transmitido, repetindo esse padrão a cada 4
símbolos consecutivos. A figura 2.3 apresenta as posições das portadoras piloto (SP –
“Scattered Pilots”) para uma sequência de símbolos. No primeiro símbolo, as pilotos são
alocadas nas posições 0, 12, 24.... No símbolo seguinte, são usadas as posições 3, 15, 29 ....
Depois, 6, 18, 30.... , e finalmente 9, 21, 33 ... .
As portadoras de controle (TMCC – Transmission and Multiplexing Configuration
Control) transportam informações relativas ao tipo de modulação, código de correção de erros
e intercalamento temporal, usados em cada uma das 3 “Layers” de transmissão. As TMCC e
as portadoras auxiliares (AC – Auxiliary Carriers) são distribuídas em posições pseudoaleatórias, diferentes para cada segmento, mas sempre em posições que nunca serão ocupadas
pelas SP.

Figura 2.3 – Portadoras Piloto (SP – Scattered Pilots) no sistema ISDB-T
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2.3 Taxas de transmissão e desempenho do Sistema ISDB-T

O sistema ISDB-T inclui 2 processos de correção de erros em cascata

[1]

(Reed-

Solomon e Convolucional), além de várias etapas de intercalamento temporal, com o intuito
de reduzir a taxa de erros total. Para cada “Layer”, a codificação de canal (processamento
antes da distribuição das portadoras entre os segmentos, inserção de pilotos e modulação
OFDM) corresponde aos blocos apresentados na Figura 2.4.
C(n,k)

bi(m)

*

R. S.

Randomizador

Codif.
ReedSolomon

C.C.
Intercalamento de
Byte

Codif.
Convol.

Mod.
Intercalamento de
bits

Modulador

Intercalamento
Longo

Figura 2.4 – Diagrama de Blocos da Codificação de Canal no Sistema ISDB-T

O código externo é um Reed-Solomon encurtado, RS(204,108), com capacidade de
correção de T= 8 erros de byte, obtido a partir de um código RS(255,239) [1] [16]. Já o código
interno (convolucional) é configurável através de puncionamento, permitindo taxas de 1/2,
2/3, 3/4, 5/6 e 7/8. Combinando a escolha da modulação com a taxa de código convolucional,
é possível cobrir uma ampla faixa de relação entre taxa de bits e robustez da comunicação. No
receptor, as operações da figura 2.4 são executadas em ordem inversa.
As tabelas abaixo

[17]

apresentam as taxas de transmissão e respectivos limiares de

operação em canais com ruído aditivo gaussiano (AWGN), com Intervalo de Guarda = 1/8.
Os limiares de operação (simulados) baseiam-se em uma taxa de erros final da ordem de 10-12,
equivalente a menos que um erro por hora em um sinal de TV de Alta Definição (~20 Mb/s)
[18]

. Considerando a capacidade de correção do decodificador Reed-Solomon, isso implica em

uma taxa máxima de erros de 2 x 10-4 na entrada do decodificador Reed-Solomon (ou seja, na
saída do decodificador convolucional) [6].
A figura 2.5 resume essas tabelas, apresentando as combinações de taxa e robustez
disponíveis neste sistema.
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Modulação
QPSK
16-QAM
64-QAM

1/2
4.9 dB
11.5 dB
16.5 dB

Taxa de Codificação Convolucional
2/3
3/4
5/6
6.6 dB
7.5 dB
8.5 dB
13.5 dB
14.6 dB
15.6 dB
18.7 dB
20.1 dB
21.3 dB
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7/8
9.1 dB
16.2 dB
22.0 dB

Tabela 2-2 – Limiar de Operação do Sistema ISDB-T em Canal AWGN [17]

Modulação
QPSK
16-QAM
64-QAM

1/2
4.056
8.113
12.170

Taxa de Codificação Convolucional
2/3
3/4
5/6
5.409
6.085
6.761
10.818
12.170
13.522
16.227
18.255
20.284

7/8
7.099
14.198
21.298

Tabela 2-3 – Taxas de Transmissão (Mb/s), 13 segmentos, Intervalo 1/8 [1]

Figura 2.5 – Capacidade do sistema ISDB-T para limiar de operação em canal AWGN.
Configuração: Modo3, 13 segmentos, modulações QPSK, 16-QAM e 64-QAM. Em cada
curva, os 5 pontos representam as taxas de Codificação Convolucional (FEC) usadas: 1/2
(à esquerda, 2/3, ¾, 5/6 e 7/8 (à direita). Baseado em [17].
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2.4 Taxas de Erro pré- e pós-decodificação

Os valores expostos na tabela 2.2 pressupõem que a taxa de erros (obtida na saída do
decodificador convolucional) seja menor ou igual a 2 x 10-4, antes do decodificador ReedSolomon. Por sua vez, a taxa de erros necessária na entrada do decodificador convolucional,
para que este valor seja respeitado, depende da configuração de puncionamento adotada, e
pode ser determinada pelas curvas da Fig. 2.6, que apresenta o desempenho do decodificador
para as taxas de código disponíveis. Estas curvas valem para erros aleatórios, e foram
extraídas de dados experimentais relativos ao desempenho dos receptores ISDB-T

[17]

.

Podemos ver que o limiar de 2 x 10-4 na saída do decodificador convolucional (BERO)
corresponde a uma taxa de erros entre 6 x 10-3 e 6 x 10-2 na entrada (BERi), dependendo da
taxa de código escolhida.
Estes valores serão considerados como referência para comparação dos resultados das
simulações apresentadas no capítulo 4.

Figura 2.6 – Taxa de Erros na saída do Decodificador Convolucional, em função da Taxa
de Erros na entrada, para vários codificadores utilizados em TV Digital (extraido de [17]).
A curva correspondente à taxa de 1/1 representa uma situação em que não é utilizado
código convolucional, como p. ex. TV Digital via Cabo.
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Devemos considerar que essas taxas de erro representam o limite de operação do
sistema, considerando um canal estacionário, sujeito apenas a ruído aditivo gaussiano. Na
prática, o sistema deve prever certa margem de operação, de modo a tolerar degradações
adicionais. Por exemplo, o gráfico da figura 2.7, reproduzido de

[19]

, apresenta a degradação

conjunta entre ruído aditivo gaussiano (expresso pela abscissa, C/N) e a presença de um sinal
interferente de TV Digital no mesmo canal (expresso pela ordenada, C/I), para vários
protótipos de sistemas digitais ensaiados.

Figura 2.7 - Gráfico da Relação Sinal Interferente (C/I) em Função da Relação Sinal
Ruído (C/N); Sinal Interferente: TV Digital no mesmo canal [19]

Pelo gráfico acima, por exemplo, vemos que um determinado receptor ISDB-T, nas
configurações adotadas, opera com relação Sinal / Ruído aditivo gaussiano (C/N) de
aproximadamente 22 dB, desde que o sinal interferente esteja mais de 30 dB abaixo (C/I
maior que 30 dB). A presença de um sinal interferente com maior amplitude exige que o ruido
aditivo gaussiano (C/N) seja progressivamente menor.
Na prática, o ruído aditivo gaussiano é devido principalmente à figura de ruído do
receptor; então a relação C/N depende basicamente da potência do sinal recebido. Já as
interferências dependem de fatores externos, e em geral são independentes da amplitude do
sinal no ponto de recepção.
Por essas razões, o sistema proposto será, em muitos casos, simulado (e comparado
com o OFDM convencional) através de combinações ponderadas de interferências e de ruído
gaussiano. Isso significa que o desempenho do sistema em taxas de erro menores que 6 x 10-3
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também é importante, pois caracteriza a elasticidade do sistema (e a margem necessária) na
presença de mais de um tipo de degradação simultaneamente.

2.4.1 Sistemas sem Código Convolucional

Todos os sistemas de radiodifusão terrestre de TV digital (ATSC
ISDB-T

[20]

, DVB-T

[2]

e

[1]

) utilizam dois códigos de correção de erros concatenados (Reed-Solomon e

Convolucional). Esta configuração é vantajosa, pois o canal terrestre possui baixa margem de
relação Sinal/Ruído, além de estar sujeito a variações temporais, multi-percurso, ruídos
impulsivos e toda espécie de interferências. No entanto, o código convolucional exige
redundância elevada, o que reduz a taxa útil transportada pelo sistema.
Em ambientes mais controlados, como é o caso da distribuição de TV digital via Cabo,
o codificador convolucional geralmente não é utilizado. Os sistemas DVB-C (Digital Video
Broadcasting – Cable)

[18]

e DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification)

[21]

,

usados pelas operadoras de TV a Cabo no Brasil para distribuição de TV digital e acesso à
Internet, utilizam apenas o codificador Reed-Solomon, conseguindo assim maximizar a taxa
de transmissão de dados.
Por exemplo, o sistema DOCSIS, utilizando modulação 256-QAM com portadora
única, permite taxa útil de 39,5 Mb/s em um canal de 6 MHz. No entanto, para esses sistemas
operarem satisfatoriamente, a taxa de erros na saída do demodulador (antes do decodificador
Reed-Solomon) deve ser menor que 2 x 10-4; portanto, estes sistemas impõem restrições mais
severas quanto às degradações do canal.
Tendo em vista esta classe de aplicações, nas simulações do capítulo 4 também será
dada atenção ao desempenho do sistema proposto, para taxas de erro próximas a 2 x 10-4.
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3 O Método Proposto

Nossa proposta consiste basicamente na substituição (ou complementação) do
intercalamento temporal convencional por uma transformação de Fourier, aplicada no
domínio do tempo sobre subconjuntos dos símbolos modulados. A figura 3.1 apresenta um
diagrama de blocos simplificado do modulador FTI-OFDM. Neste diagrama, para maior
clareza, estão omitidas as etapas de codificação de canal (randomização e FEC) e a inserção
de intervalo de guarda, que são equivalentes ao OFDM convencional.
C(n,k)

Q(n,k)
b(m)
MOD

IFFT1
(N)

Memória de
Transposição

Inserção de Pilotos
P(k,n)

IFFT2 (M)
S(m,n)
S(t)

P/S

Figura 3.1 – Modulador FTI-OFDM

O intercalamento por Transformada de Fourier opera no sentido temporal, sobre
blocos de N símbolos OFDM consecutivos, sendo que cada símbolo compreende K portadoras
de dados e P portadoras piloto, dentro de um total de M portadoras possíveis que são
sintetizadas pela modulação OFDM.
Com relação à figura 3.1, os dados binários b(m), previamente embaralhados e
codificados, são separados em grupos de p bits e convertidos em símbolos complexos Q(n,k) ,
com n variando de 0 a N-1 e k de 0 a K-1. Os símbolos Q(n,k) são construídos usando algum
processo de modulação, como QPSK (p = 2), ou 64-QAM (p = 6), etc. Um conjunto de N
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símbolos é processado então por uma transformada inversa de Fourier de N pontos (IFFT1),
gerando por sua vez N coeficientes complexos C(n,k). Estes coeficientes consistem então das
componentes (real e imaginária) que irão modular a portadora k durante N símbolos OFDM
consecutivos. O processo é repetido K vezes para gerar todos os K coeficientes para N
símbolos consecutivos. Este conjunto de K x N coeficientes é então re-agrupado (no bloco
funcional identificado como “Memória de Transposição” na fig. 3.1), extraindo K
coeficientes P(k,n) de cada vez, que serão utilizados para compor um símbolo OFDM.
Após a inserção das portadoras piloto, uma segunda transformada de Fourier de M
pontos (IFFT2) sintetiza o sinal S(t) correspondente a cada um dos N símbolos consecutivos.
Aqui, M = K + P + Z, onde P é o número de pilotos e Z é o número de portadoras nulas
(bandas de guarda que delimitam a ocupação de espectro do sinal).
O intervalo de guarda temporal é acrescentado posteriormente, de forma análoga ao
OFDM convencional.
Neste sistema, portanto, as portadoras individuais do sinal OFDM não são mais
moduladas por símbolos discretos (constelações, fig. 3.2), como QPSK ou QAM, mas sim por
sinais complexos P(k,n), não quantizados (fig.3.3), cujas distribuições de amplitude se
aproximam de sinais gaussianos.
A idéia básica deste sistema é que a energia de cada bit transmitido é distribuída,
usando transformadas de Fourier, entre todas as N x M amostras de um quadro de N símbolos.
Analogamente, toda a energia proveniente de um eventual ruído impulsivo interferente, que
ocorra dentro de um quadro de N símbolos, será distribuída igualmente entre as N x K
portadoras depois da demodulação, produzindo assim uma perturbação uniforme nas
constelações no receptor. Esta perturbação comporta-se de forma equivalente a um ruído
aleatório constante, de mesma potência total, dentro desse quadro.
Em princípio, este processo poderia ser aplicado também em sistemas de portadora
única, em substituição ao intercalamento temporal convencional. No entanto, sistemas como
QPSK ou QAM possuem em geral um baixo fator de crista (relação pico-média), pois as
constelações que modulam a portadora possuem amplitudes bem delimitadas. Ao utilizar o
processo proposto, a portadora seria modulada com sinais (“constelações”) com
características como apresentadas na fig. 3.3, cujas amplitudes de pico podem ser
consideravelmente maiores que a amplitude média. O fator de crista do sinal modulado será
consideravelmente degradado neste caso.
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Por outro lado, em sistemas de portadoras múltiplas, como é o caso do OFDM, a
distribuição de amplitudes do sinal modulado já tende a uma distribuição gaussiana, e
portanto, a degradação devida à FTI é em geral insignificante [22].

Figura 3.2- Constelação 64-QAM Q(n,k)

Figura 3.3 – “Constelação” C(n,k), P(k,n)

A figura 3.4 apresenta a relação dos símbolos (portadoras) com o tempo e a
frequência, durante um quadro de símbolos, na modulação FTI-OFDM básica. Na figura estão
destacados os N coeficientes C(n,k) que resultam da primeira transformada inversa de Fourier,
aplicada sobre um conjunto de N x p bits (As portadoras piloto não estão representadas na
figura).
Um aspecto do sistema proposto, que deve ser levado em consideração, é o aumento
na latência da transmissão dos dados. O processo de re-agrupamento dos coeficientes,
executado entre as duas transformadas de Fourier, exige o armazenamento de K x N grupos de
p bits. Isto acrescenta um atraso de K símbolos OFDM ao processo de modulação. Esta

característica torna este método mais adequado para sistemas simplex, como por exemplo,
radiodifusão e transmissão de dados multimídia, nos quais a latência adicional não é
significativa.
Por exemplo, a latência do sistema ISDB-T é devida ao uso de intercalamento
temporal, que introduz atraso de até 0,5 s na transmissão. O intercalamento temporal por
Transformada de Fourier pode introduzir atrasos da ordem de vários segundos, dependendo da
dimensão de N. No entanto, em sistemas multimídia deve ser considerado ainda o atraso dos
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processos de compressão; o atraso dos codificadores de Vídeo (H.264) usados no sistema
brasileiro de TV Digital é da ordem de 1 segundo.

3.1 Melhorando a Imunidade a Interferências

Na forma elementar descrita anteriormente (referente à fig. 3.4), a modulação FTIOFDM não é suficientemente robusta com relação a interferências de banda estreita. Estas
interferências perturbam algumas portadoras em todos os símbolos consecutivos, provocando
taxas de erros elevadas. Uma forma de diluir o efeito desse tipo de interferência consiste em
atribuir diferentes frequências (portadoras) para os símbolos consecutivos C(n,k) de uma dada
sequência, correspondente a uma saída da primeira IFFT. Essa atribuição pode ser feita
usando sequências pseudo-aleatórias, ou através de um processo de rotação das portadoras,
como por exemplo:
C’(n,k) = C (n, (k+n ) mod K)

(3)

A figura 3.5 mostra um exemplo de rotação de portadoras, em um quadro FTI-OFDM
onde N = K.
n=0

n=1

n = N-1

k=0
k=1

K
portadoras
C(n,k)

k = K-1

N símbolos

Figura 3.4 – Símbolos e Portadoras na Modulação FTI-OFDM
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Adicionalmente, pode ser utilizada uma estratégia de escalonamento temporal,
resultando numa melhor uniformidade no fluxo de dados e na demanda de processamento.
Neste esquema, assim que um grupo de N x p bits é recebido, é efetuada uma IFFT, gerando
um grupo de coeficientes C(n,k), sendo que o primeiro coeficiente já é disponibilizado para a
geração do sinal OFDM. Este método é ilustrado nas figuras 3.6 e 3.7, isoladamente e em
conjunto com a rotação de portadoras.

n=0

n=1

n = K-1

k=0
k=1

K
portadoras

C’(n,k)

k = K-1
K símbolos

Figura 3.5 – Rotação de Portadoras

C(0,0)

C(1,0)

C(N-1,0)

k=0
k=1

C(0,N-2)

k = N-1
n=0

n=1

C(0,N-1)

Figura 3.6 – Escalonamento da IFFT
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C(0,N)

k=0
k=1

k = N-1

C(N-1,0)

Figura 3.7 – Escalonamento com Rotação de Portadoras

Esta última configuração é particularmente atraente, pois permite o compartilhamento
de uma mesma unidade computacional para efetuar as duas transformadas de Fourier,
resultando em uma implementação eficiente, como apresentada na fig. 3.8.
Em princípio não há restrições nos valores relativos de N, K e M; muitas funções de
mapeamento podem ser utilizadas para obter combinações práticas, seja com relação à
implementação ou dependendo dos requisitos de transmissão, como latência, largura de
banda, recursos computacionais disponíveis, etc.

RAM

Inserção de
Pilotos

IFFT

b(m)

s(t)

MOD

Intervalo de
Guarda

Figura 3.8 – Implementação da FTI-OFDM com IFFT compartilhada
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3.2 Demodulação do Sinal FTI-OFDM
A demodulação de um sinal OFDM convencional envolve as etapas esquematizadas
na figura 3.9 abaixo [4] [23] [24].

Filtro

Janela

A/D

FFT

Limitador
C(m,k)

Equaliz

Decod
Mod.

b(m)

H(m,t)

E.C.

Decod
Pilotos

Sinc
Figura 3.9 – Demodulação de um sinal OFDM [4]

Grande parte da complexidade do receptor concentra-se nos blocos de sincronismo
(“Sinc”) e de estimação de canal (“E.C.”). O sincronismo detecta o intervalo de guarda, em
geral através de auto-correlação do sinal de entrada [23], efetuando ajustes finos de frequência
e de posicionamento dos instantes de amostragem, bem como o posicionamento temporal da
janela de aquisição para efetuar a FFT. O estimador de canal utiliza as amplitudes e fases das
portadoras piloto decodificadas para, através de interpolações no domínio do tempo e da
frequência, extrair a resposta do canal para cada símbolo recebido. Após a equalização, as
portadoras piloto são descartadas, e as portadoras de dados são decodificadas de acordo com a
modulação utilizada (QPSK, QAM, etc.).
A etapa de limitação de amplitude que antecede a conversão A/D (implícita na
totalidade das implementações físicas), embora possa introduzir degradações na recepção
devido à limitação dos picos de potencia que são característicos da modulação OFDM, tem a
vantagem de impedir que ruídos impulsivos com potencia arbitrariamente alta possam
degradar o sistema, acima de uma determinada margem.
Para a demodulação do sinal FTI-OFDM, todas as etapas até a saída do equalizador de
canal são idênticas, inclusive o decodificador das portadoras piloto para estimação do canal.
Após a equalização (vide figura 3.10), as portadoras de dados PD(k,n) sofrem rotação de
frequência e escalonamento temporal inversos (caso tenham sido implementados na
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transmissão); em seguida, é feito o re-agrupamento dos blocos de amostras CD(n,k), seguido
da segunda transformada de Fourier. Os símbolos QD(n,k) obtidos da FFT2 são demodulados e
decodificados de forma análoga ao OFDM convencional.
PD(k,n)

FFT1
S(m,n)

Equaliz
Reagrupamento

H(m,t)

CD(n,k)

E.C.

QD(n,k)

FFT2

Decod
Mod.

b(m)

Decod
Pilotos

Figura 3.10 – Decodificação básica da Modulação FTI-OFDM

3.2.1 Limitação de Amplitude dos Coeficientes

Na ausência de ruído ou interferências, os coeficientes demodulados PD(n,k) possuem
distribuição de amplitude aproximadamente gaussiana, com média zero e variância conhecida,
correspondente à potência média dos sinais Q(n,k). Por outro lado, a presença de sinais
interferentes de banda estreita pode resultar em valores de CD(n,k), para um dado k, muito
acima do esperado. Estes sinais de amplitude elevada são distribuídos pela FFT2 e causam
dispersão em todos os sinais QD(n,k) demodulados, resultando em aumento da taxa de erros.
No receptor usado nas simulações deste trabalho, acrescentamos então uma segunda
etapa de limitação de amplitude, atuando sobre os sinais PD(k,n). Este limitador (na realidade
um supressor) efetua o zeramento de todos os coeficientes PD(k,n) cujo valor ultrapasse um
determinado limiar. Nos experimentos efetuados, adotamos como limiar um valor igual a 3
vezes a variância esperada dos sinais PD(k,n). As figuras 3.12 e 3.13 apresentam exemplos
dos sinais PD(k,n) e das constelações resultantes QD(n,k) para um ruído interferente de banda
estreita, com potência 6 dB abaixo do sinal.
Em outras palavras, o primeiro limitador (antes da conversão A/D, fig. 3.9) restringe o
efeito de ruídos impulsivos no domínio do tempo, enquanto que o segundo limitador (após a
equalização de canal, fig. 3.11) restringe o impacto provocado por sinais de banda estreita.
Lembramos que a inclusão deste segundo limitador não apresenta utilidade na demodulação
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do OFDM convencional, uma vez que os símbolos afetados pelo ruído não podem ser
reconstituídos a partir dos demais.
Utilizar um limiar inferior a 3 vezes a variância média dos sinais PD(k,n) não
proporcionou ganhos adicionais; pelo contrário, o desempenho em ruído gaussiano é
prejudicado.
Supressor
PD(k,n)

FFT1
S(n,m)

Equaliz

Reagrupamento

H(n,t)
CD(n,k)

E.C.

QD(n,k)

FFT2

Decod
Mod.

b(m)

Decod
Pilotos

Figura 3.11 – Demodulador FTI-OFDM com Limitação de Amplitude (Supressor) nos
coeficientes PD(k,n)

Figura 3.12 – Sinais PD(k,n) antes e após supressão de amplitude, para o caso de
interferência de banda estreita afetando cerca de 3% das portadoras
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Figura 3.13 – Constelações QPSK demoduladas QD(n,k), sem e com supressão de
amplitude nos coeficientes PD(k,n), para os sinais da fig. 3.12

3.3 Realimentação de Erro

A utilização do recurso de rotação de portadoras torna o comportamento do sistema
semelhante, quanto aos efeitos de ruído impulsivo e de interferência de banda estreita. Nestes
dois casos, a interferência em geral afeta um coeficiente CD(n,k), antes de ser submetido à
segunda transformada de Fourier. O efeito desta interferência em um coeficiente é de
perturbar todos os pontos da constelação demodulada, com energias praticamente iguais.
A inclusão de um supressor nos coeficientes PD(k,n), como descrito no item anterior,
limita a influência de sinais interferentes de amplitude elevada, mas não impede que sinais
interferentes residuais (com amplitudes menores que o limiar do supressor) prejudiquem a
demodulação.
A figura 3.14-a apresenta um exemplo de uma constelação demodulada, QD(n,k),
sujeita apenas a interferências de frequência fixa. Neste exemplo, a taxa de erros é zero, uma
vez que nenhum ponto da constelação invade uma região correspondente a outro ponto. No
entanto, havendo presença de ruído aditivo gaussiano ou outras interferências, a esta
perturbação regular somar-se-á a perturbação devida ao ruído, provocando erros na
demodulação, como é o caso da fig. 3.14-b. Neste exemplo, a adição de um ruído gaussiano
com potência -28 dB provoca uma taxa de erros da ordem de 3 x 10-4.
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b) – Com ruído (-28 dB)

Figura 3.14 – Constelação QD(n,k) perturbada por interferências de frequência fixa

Nesses casos é importante poder identificar a presença de perturbações regulares, e
possivelmente remover ou compensar essas componentes. Neste trabalho, desenvolvemos
uma forma de efetuar essa compensação através do uso de realimentação de erro entre
domínios tempo-frequência (Decision Error Feedback).
A figura 3.15 apresenta um diagrama de blocos da implementação que foi testada.
Nesta figura, o sinal modulado S(t) é decomposto pela primeira transformada de Fourier
(FFT1) e, após equalização, reagrupamento / rotação das portadoras e supressão de amplitude,
gera as componentes C(n,k). Uma interferência de frequência fixa ou ruído impulsivo irá
afetar um ou mais dos elementos de C(n,k), para um dado k. Após a aplicação da segunda
transformada de Fourier (FFT2), obtemos os sinais S(n,k) que serão reduzidos a informações
discretas pela quantização. S(n,k) estará sujeito às perturbações induzidas pelas interferências,
de forma similar à constelação apresentada na fig. 3.14.
O sinal demodulado e re-modulado (quantizado) Q(n,k)

é subtraído de S(n,k).

Idealmente, o resultado desta subtração será a perturbação P(n,k) que está superposta ao sinal
demodulado:
P(n,k) = S(n,k) - Q(n,k)

(4)

Este sinal P(n,k), por sua vez, é aplicado à transformada inversa de Fourier IFFT1,
gerando o sinal T(n,k). Este sinal corresponde a uma estimativa da componente de perturbação
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presente no sinal C(n,k). Após um processamento não-linear, a perturbação reconstruída é
subtraída de C(n,k), gerando o sinal C’(n,k), idealmente livre de interferência. Este sinal é
novamente demodulado da forma usual pela FFT3, quantizado e decodificado, gerando o
fluxo de bits b(m).

S(t)

S(n,k)

FFT1

FFT2
Supressor

Q(n,k)

Demod

-

C(n,k)
T(n,k)

C’(n,k)

IFFT1

FFT3

S’(n,k)

P(n,k)

Q’(n,k)

Demod

b(m)
Decod

Figura 3.15 – Demodulação com “Decision Error Feedback”

O processamento não-linear aplicado sobre T(n,k) é necessário para separar as
componentes supostamente devidas às interferências, das componentes que provavelmente
constituem o próprio sinal. Muitos algoritmos podem ser empregados para efetuar esta
separação. Nas simulações apresentadas na seção 4 a seguir, o processamento não-linear
consiste em identificar o maior valor de T(n,k) para um dado k, e zerar todos os termos de
T(n,k) cujo valor seja menor do que uma determinada proporção dsse valor máximo:

T (n , k i )
T ' (n , k i ) = 
0

T (n , k i ) > C × max(T (n , k i ))
T (n , k i ) ≤ C × max(T (n , k i ))

(5)

O uso de “decision error feedback” proporcionou melhoras adicionais na robustez do
sistema, em praticamente todas as situações de degradação (exceto ruído aditivo gaussiano);
em particular com modulações mais esparsas (QPSK, vide figura 3.16). Diferencia-se do
processo de supressão de espúrios descrito anteriormente, pois, pelo fato de ser aplicado após
uma etapa de demodulação e extração do sinal reconstruído, ele pode atuar sobre espúrios
cuja variância seja menor que a variância de pico das componentes de informação.
O aumento de carga computacional (4 operações de FFT) pode ser justificado,
considerando que estas operações são determinísticas (não iterativas) e computacionalmente
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eficientes. Nas simulações apresentadas a seguir, adotamos experimentalmente C = 0,55 para
modulação 64-QAM e C = 0,25 para modulações QPSK e 16-QAM.

a) QD(n,k)

b) e QD’(n,k)

Figura 3.16 – Constelações QD(n,k) e QD’(n,k), antes e depois da realimentação de erro,
para sinal modulado em QPSK
3.3.1 Comparações

Nas figuras 3.17 e 3.18 apresentamos comportamentos teóricos esperados para os
sistemas OFDM e FTI-OFDM. O desempenho em um canal sujeito a ruído aditivo gaussiano
(AWGN) é rigorosamente igual nos dois sistemas. Uma vez que um canal AWGN no domínio
do tempo corresponde a um canal AWGN com mesma potência de sinal e mesma densidade
espectral de ruído no domínio da frequência, o comportamento do OFDM é equivalente ao da
modulação básica das portadoras[4]. A etapa adicional da transformada de Fourier, presente na
FTI-OFDM, não modifica a densidade espectral do ruído em relação à do sinal. Por exemplo,
para modulação QPSK, a taxa de erros pode ser dada por

BER AWGN =

1  S 

Q
2  2R 

(6)

Sob ruído gaussiano, estando a energia do ruído uniformemente distribuída no
espectro total, a distribuição de amplitudes dos sinais C(n,k) obtidos após a primeira etapa de
FFT será aproximadamente gaussiana, sendo indistinguivel da distribuição esperada na
ausência de interferências. Uma vez que o estágio de supressão de espúrios esteja
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adequadamente dimensionado, a probabilidade de ocorrência de uma componente acima do
limiar de atuação do supressor é extremamente baixa. Da mesma forma, tanto o erro de
demodulação P(n,k) como o sinal reconstruído T(n,k) (fig. 3.15) possuirão distribuição
uniforme, não resultando em cancelamento de erros. Assim, é de se esperar que o
comportamento do FTI-OFDM em um canal AWGN seja também igual ao do OFDM, mesmo
utilizando esses recursos adicionais.
Com relação às degradações causadas por ruído impulsivo ou interferências de banda
estreita, o comportamento difere, especialmente quanto ao uso dos recursos de supressão de
amplitude de espúrios e realimentação de erro. Para o OFDM convencional, a taxa de erros
depende da relação sinal/ruído média, calculada para cada portadora dentro da duração TU de
um símbolo.
Consideremos, por exemplo, um sinal OFDM com M portadoras, potência PS,
ocupando uma banda B, sujeito a uma interferência de banda estreita com potência PI e banda
kB, k < 1; neste caso, apenas kM portadoras serão degradadas pelo ruído, cuja densidade

espectral de potência será PI B/k. Nestas kM portadoras, a taxa de erros será determinada pela
relação entre as densidades espectrais do ruído e do sinal. A taxa de erros total será então

BER NB =

k  kS 

Q
2  2R 

(7)

A figura 3.17 apresenta as taxas de erro teóricas para um sistema OFDM em função da
relação Sinal / Ruído, para ruído gaussiano e para um ruído de banda estreita ocupando 1/10
da banda total. Para o ruído gaussiano, a taxa de erros máxima é 0,5. Para o ruído de banda
estreita, a taxa de erros máxima é 0,5 x 1/10, e a curva correspondente está deslocada para
baixo em 1/10 e à direita em 10 dB.
No caso do FTI-OFDM, a segunda transformada de Fourier irá redistribuir a energia
do ruído para todos os N coeficientes. Supondo N = M, a curva BER x S/R será igual nos dois
casos (AWGN e banda estreita).
Com a utilização do processo de supressão de amplitude, o comportamento é
diferente: à medida que a relação Sinal / Ruído decresce, as componentes espectrais do ruído
de banda estreita se destacam em relação às componentes do sinal. Ao ser atingido o limiar do
supressor (como na fig. 3.12), estas componentes serão canceladas. As componentes do sinal,
compreendidas na mesma banda de frequência do sinal interferente, também serão canceladas,
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resultando então em uma taxa de erros residual comparável àquela causada por um ruído de
mesma banda, com densidade espectral de potência igual à do sinal que foi suprimido; e
portanto equivalente àquela devida a um ruído gaussiano com potência kPD. A taxa de erros
esperada nesta situação está apresentada na fig. 3.18.

Figura 3.17 – Taxas de erros calculadas para OFDM, em função da Relação Sinal /
Ruído, para ruído aditivo gaussiano e ruído de banda estreita (banda de 10%)

A utilização do processo de Realimentação de Erro proporciona um ganho adicional
na taxa de erros. Por ser um processo fortemente não linear, a determinação deste ganho será
aqui feita por simulação. A figura 3.19 apresenta um exemplo, para ruído de banda estreita
com largura de 3%, que será discutido com mais detalhes no capítulo 4.
Lembramos que o processo de rotação de portadoras torna de certa forma equivalentes
os comportamentos do FTI-OFDM para ruído impulsivo e interferências de banda estreita,
portanto as deduções aqui feitas podem ser estendidas para o caso do ruído impulsivo.
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Figura 3.18 – Taxas de erros para FTI-OFDM, em função da Relação Sinal / Ruído, para
ruído aditivo gaussiano e ruído de banda estreita (banda de 10%) com supressor. A curva
para ruído de banda estreita em OFDM está apresentada para referência.

Figura 3.19– Taxas de erros para OFDM convencional e FTI-OFDM, em função da
Relação Sinal / Ruído, para ruído de banda estreita (banda de 3%), com supressor e com
Realimentação de Erro (ERF – Error Feedback)
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3.4 Segmentação de Constelações

Sugerimos aqui a possibilidade de utilizar a modulação FTI-OFDM como uma forma
de combinar vários fluxos de dados, modulados independentemente com constelações
diferentes. Este esquema pode encontrar aplicações em sistemas de modulação hierárquicos,
onde fluxos de dados são transmitidos com diferentes características de robustez, de acordo
com níveis de prioridade ou importância das informações.
O sistema DVB-T permite modulação hierárquica em dois níveis de prioridade através
do uso de constelações assimétricas [2]; no entanto, este método exige que a relação das taxas
de bits das duas camadas seja precisamente definida. Já o sistema ISDB-T implementa
modulação hierárquica em até 3 níveis, através da segmentação do espectro, como
apresentado na seção 2.2.
O sistema FTI-OFDM permite que cada símbolo Q(n,k), antes da primeira IFFT, seja
codificado com uma constelação independente, com distâncias entre símbolos diferentes (fig.
3.20). Após a IFFT e a rotação de portadoras, os coeficientes estarão descorrelacionados entre
si, e darão origem a um sinal OFDM de espectro plano e com uma potência total préestabelecida. A contribuição de cada símbolo para essa potência pode ser diferente, de acordo
com a amplitude de sua constelação. Assim, podemos sintetizar taxas fracionárias de bit/s/Hz,
permitindo ajustar os requisitos de robustez desejados às características específicas do canal
de comunicação.

Q(0,k) Q(1,k)

…

… Q(N,k)

Figura 3.20 – Segmentação de Constelações
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4 Simulações
4.1 Metodologia
Conforme descrito anteriormente, as propriedades deste processo serão demonstradas
através de simulações, embora estejam em desenvolvimento plataformas de hardware que
permitirão futuramente efetuar testes em laboratório e em condições reais.
Em pesquisas anteriores, fizemos simulações de sistemas idealizados, nos quais não
foram incorporadas portadoras piloto ou intervalos de guarda (no tempo ou frequência). Por
exemplo, em

[9]

foram apresentados resultados referentes a um sistema com N = K = 1024 e

com p = 6 (modulação 64-QAM). Com o intuito de poder efetuar comparações mais
significativas, realizamos aqui simulações baseadas em um conjunto de especificações
similares às utilizadas no sistema ISDB-T, levando em conta assim a presença de portadoras
piloto (que afetam a relação sinal/ruído das portadoras de dados) e a inclusão de intervalos de
guarda temporais e em frequência.
São apresentados a seguir resultados obtidos através da simulação de um sinal FTIOFDM em banda base, utilizando N = 2048 e K = 4992, com p = 6 (64-QAM), p = 4 (16QAM) ou p = 2 (QPSK). Neste sistema, a transformada de Fourier final possui M = 8192
pontos, incluindo K = 4992 portadoras de dados, P = 624 portadoras piloto e Z = 2576
portadoras nulas. O sistema implementado utiliza rotação de portadoras, sem escalonamento.
As comparações foram feitas em relação a um OFDM convencional, usando conjuntos de
2048 símbolos consecutivos (61.3 ×106 bits de dados no caso do 64-QAM).
As portadoras piloto possuem amplitude igual a 1.333 vezes a potência média das
portadoras de dados. A fase das portadoras piloto é randomizada de acordo com sua posição
espectral, e é feito deslocamento sequencial em frequência, com período igual a 4 símbolos.
Estas características são equivalentes às especificações do sistema ISDB-T, operando no
Modo 3. A potência das portadoras piloto é proporcional a 1,3332 x 624 = 1109 enquanto que
a potência das portadoras de dados é 12 x 4992 = 4992, resultando em uma potência total de
6101. Portanto, a inclusão das portadoras piloto implica em uma penalidade, em relação ao
comportamento teórico, de
10 Log(4992/6101) = -0,87 dB

(7)
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O intervalo de guarda temporal utilizado nas simulações é de 1/8 da duração do
símbolo. Considerando que a duração útil do símbolo (Tu) no sistema ISDB-T é de 1,008 ms,
o bloco simulado consiste de um sinal com T = 2048 x Tu x 1,125 = 2,58 segundos de duração
total. As taxas brutas transmitidas (sem considerar códigos de correção de erros) são de 23,6
Mb/s (64-QAM), 15.76 Mb/s (16-QAM) e 7,88 Mb/s (QPSK).
Os sinais interferentes utilizados nas simulações (ruído branco, banda estreita, etc.)
foram limitados em banda, ocupando no máximo a mesma faixa de frequência das portadoras
não nulas (não há ruído fora da banda do sinal). Esta situação simula a existência de um filtro,
no receptor, que limita a banda passante do sinal e do ruído em cerca de 2,8 MHz acima e
abaixo da frequência central [25] [26].
As comparações foram feitas sem a utilização de códigos corretores de erros
adicionais, e admitem que o equalizador seja capaz de compensar perfeitamente a resposta do
canal (exceto para seção 4.7). Não foi usado intercalamento temporal no OFDM
convencional, uma vez que a taxa de erros total não é afetada.
As simulações foram realizadas utilizando o programa Matlab (The Mathworks),
sendo que algumas rotinas criadas para a geração, tratamento e demodulação foram incluídas
nos Apêndices.

G. Stolfi – Intercalamento Temporal por Transformada de Fourier

51/109

4.2 Características do Sinal

A figura 4.1 apresenta a distribuição de amplitudes dos sinais modulados em OFDM
convencional e em FTI-OFDM, em escala logarítmica (para maior clareza, as curvas estão
deslocadas verticalmente por fatores multiplicativos 10 e 100). Estas distribuições são
indistinguíveis da distribuição de um sinal correspondente a ruído aleatório gaussiano de
mesma potência, também apresentado na figura. A conformidade dos sinais em relação a uma
distribuição normal pode ser ainda evidenciada na figura 4.2, que apresenta o diagrama de
probabilidades em escala gaussiana, obtido pela função NORMPLOT do Matlab.
A figura 4.3 mostra as auto-correlações de trechos dos sinais simulados, evidenciando
a característica pseudo-aleatória dos mesmos. Os picos esparsos, com amplitudes de -20 dB e
abaixo, são devidos à estrutura periódica das portadoras piloto.
Essas características, entre outras, indicam que os dois sistemas possuem mesma
relação pico / média, e são equivalentes do ponto de vista da transmissão; ou seja, a
probabilidade de ocorrer saturação de sinal para uma dada potência transmitida é similar.

Figura 4.1– Histogramas de Amplitudes dos sinais simulados: Ruído Gaussiano,
Sinal OFDM convencional e Sinal FTI-OFDM (5616 portadoras, QPSK)
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Figura 4.2 – Distribuições gaussianas dos sinais simulados, obtidas pela função
NORMPLOT: Ruído Gaussiano, Sinal OFDM convencional e Sinal FTI-OFDM
(5616 portadoras, QPSK). Curvas deslocadas horizontalmente para maior clareza.

Figura 4.3 – Autocorrelação (+/- 12000 amostras) de um trecho de 4 símbolos (36864
amostras) dos sinais OFDM (esquerda) e FTI-OFDM (direita), para modulação
QPSK e intervalo de guarda de 1/8

A figura 4.4-a apresenta a constelação C(n,k) gerada pelo simulador, para p = 6 (64QAM) no sistema OFDM convencional. São visíveis, além dos 64 símbolos correspondentes
aos dados, os 2 pontos correspondentes às pilotos (nos extremos laterais, com amplitudes de
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+/- 1.333) e às portadoras nulas (ponto no centro da constelação). Na figura 4.4-b é
apresentado um detalhe de um símbolo obtido após a demodulação. A dispersão é decorrente
da precisão numérica das amostras do sinal gerado pelo simulador (para reduzir a demanda
computacional, os sinais gerados são representados como variáveis de ponto fixo com 16
bits). Essa dispersão residual equivale a uma relação Sinal/Ruído limite da ordem de 75 dB,
cuja contribuição nos resultados das simulações é insignificante.
Na figura 4.5, que apresenta os espectros dos sinais OFDM e FTI-OFDM, é visível a
ocupação espectral dos sinais gerados. O sistema utiliza apenas 5616 portadoras, de um total
de 8192 aceitas pela transformada de Fourier.

(a)

(b)

Figura 4.4 – Constelação 64-QAM gerada pelo simulador (a) e detalhe de um ponto da
constelação demodulada (b)

(a)

(b)

Figura 4.5 – Espectros dos sinais gerados pelo simulador: OFDM convencional (a) e
FTI-OFDM (b)
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4.3 Comportamento em Canal com Ruído Aditivo Gaussiano

O desempenho do sistema FTI-OFDM é essencialmente igual ao de um OFDM
convencional, no que diz respeito à degradação na taxa de erros causada por ruído aditivo
gaussiano. A figura 4.6 apresenta a taxa de erros em função da relação Sinal / Ruído média do
canal, para uma modulação 64-QAM, no sistema funcionalmente equivalente ao ISDB-T.
Neste gráfico, lembramos que a potencia do sinal totaliza 4992 portadoras de dados,
moduladas, e 624 portadoras piloto, não moduladas. O ruído aditivo gaussiano possui banda
limitada, igual à banda ocupada pelo sinal.
Podemos constatar pelas curvas que o desempenho da modulação FTI-OFDM é igual
ao do OFDM convencional, mesmo com a utilização da realimentação de erro (ERF).
Na figura 4.7 temos o comportamento simulado do FTI-OFDM para as modulações
64-QAM, 16-QAM e QPSK.

Figura 4.6 – Taxa de erros de bit em função da Relação Sinal / Ruído, canal AWGN, para
um sistema equivalente ao ISDB-T (Modulação: 64-QAM, 4992 portadoras de dados).
Comparação entre sistema OFDM convencional e FTI-OFDM, sem e com
processamento de realimentação de Erro (ERF).
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Figura 4.7 - Taxa de erros de bit em função da Relação Sinal / Ruído, canal AWGN, para
um sistema FTI-OFDM equivalente ao ISDB-T. Modulações: QPSK, 16-QAM, 64-QAM

No entanto, a modulação FTI-OFDM pode ser ligeiramente mais robusta em algumas
situações práticas. Em particular, em um receptor típico, o sinal recebido é quantizado por um
conversor A/D, cujo fundo de escala não é muito maior do que a amplitude média do sinal.
Esta conversão A/D introduz limitação de pico e ruído de quantização, em geral de forma
independente para as partes real e imaginária do sinal recebido.
A figura 4.8 apresenta a taxa de erro devida à quantização e limitação, considerando
conversor A/D de 10 bits, em função da relação entre o fundo de escala e a amplitude eficaz
do sinal de entrada. Nesta simulação, não há presença de ruído aditivo, exceto o ruído de
quantização. Nessas condições, uma margem de 8,5 dB é suficiente para evitar degradações
devidas à limitação de picos, desde que seja utilizada a demodulação com realimentação de
erro (ERF).
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4.4 Interferências: Ruído e Sinais de Banda Estreita

Em um sistema OFDM, a potência total é repartida igualmente por um grande número
de portadoras. Assim sendo, sinais interferentes de frequência fixa, mesmo de pequena
amplitude, podem destruir todos os dados transportados pelas portadoras afetadas. No caso da
FTI-OFDM, a utilização do método de rotação de portadoras permite espalhar a potência
interferente entre todas as portadoras, reduzindo a taxa de erros, exceto para amplitudes muito
elevadas do sinal interferente.
Devido à sua característica de difusão da informação digital, o processo FTI-OFDM
apresenta ganhos de desempenho em relação ao OFDM convencional quando o espectro do
sinal interferente não é uniforme. Por exemplo, uma situação de degradação prevista no caso
da TV Digital é a interferência causada por uma emissora analógica sobre uma transmissão
digital. Esta interferência pode ocorrer tanto na própria antena receptora, pela coexistência de
transmissões analógicas e digitais no mesmo canal em localidades próximas, como no interior
do receptor, devido a interferências de frequência imagem e batimentos após a conversão para
a F.I.
Nesta seção, foram feitas simulações tendo em vista 4 cenários possíveis:
1- Interferência por Ruído de Banda Estreita a 0,3%: este sinal interferente é
equivalente a uma transmissão de rádio com modulação de banda estreita, como
por exemplo, espúrios de radiocomunicações de voz, harmônicas de rádios
clandestinas e interferências produzidas internamente no receptor. A figura 4.9-a
apresenta o espectro deste sinal, cujo pico corresponde aproximadamente a 15
portadoras OFDM, posicionadas em uma frequência ligeiramente acima do centro
do canal.
2- Interferência por Ruído de Banda Estreita a 3%: este sinal possui banda mais larga
do que no caso anterior, e o ruído afeta cerca de 180 portadoras. O espectro desta
interferência está apresentado na fig. 4.9-b. Neste sinal, 99,7% da potência está
concentrada na faixa compreendida entre 220 e 400 kHz acima do centro do canal.
3- Interferência por Ruído com banda de 30%: Este sinal, cujo espectro está
apresentado na figura 4.10 (a), afeta cerca de 1800 portadoras.
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4- Interferência de Transmissão de TV Analógica: foi utilizado um sinal interferente
cujo espectro está concentrado em 3 regiões, equivalentes às portadoras moduladas
de vídeo, crominância e áudio de um sinal analógico. O espectro deste sinal está
apresentado na figura 4.10-b.

Os sinais (2) e (3) foram simulados com a intenção de examinar o comportamento dos
sistemas frente a ruídos com densidade espectral não uniforme, situação esta que pode ocorrer
quando a resposta em frequência do canal é irregular. As frequências mais atenuadas sofrerão
uma degradação na relação Sinal/Ruído, após a Equalização de Canal (este caso será estudado
também na seção 4.10).
Todos os sinais interferentes foram normalizados, para uma potência média igual à dos
sinais OFDM e FTI-OFDM. As relações Sinal/Interferência apresentadas nos gráficos
referem-se portanto às relações entre as potências médias.
Nas simulações, em geral o sinal (OFDM ou FTI-OFDM) sofre a adição de um ruído
gaussiano, com amplitude constante, e do ruído interferente, com amplitude variável, ou viceversa; procurando assim reproduzir situações reais de coexistência de interferências e ruído
gaussiano. Os levantamentos apresentados nas figuras a seguir mostram que para o FTIOFDM a taxa de erros tende assintoticamente para a taxa equivalente ao ruído AWGN,
enquanto que para o OFDM convencional essa taxa em geral permanece constante em um
patamar mais elevado.

a) Ruído de Banda Estreita 0,3%

b) Ruído de banda estreita 3%

Figura 4.9 – Espectros de sinais interferentes de banda estreita
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b) Sinal de TV Analógica

Figura 4.10 – Espectros de Ruído com banda de 30% e Interferência de TV Analógica

4.4.1 Ruído de Banda Estreita - Banda de 0,3%

A taxa de erros de bit, resultante em função da Relação Sinal/Ruído média do canal,
está apresentada nas figuras 4.11 (para modulação 64-QAM), 4.12 (modulação 16-QAM) e
4.13 (Modulação QPSK).
Nestes ensaios, o sinal sofre a adição de um ruído gaussiano com amplitude constante
(-27dB para 64-QAM, -20 dB para 16-QAM e -12 dB para QPSK), e a taxa de erros é
levantada em função da amplitude do ruído de banda estreita adicional, cujo espectro está
apresentado na figura 4.9-a.
Para modulação 64-QAM, o método proposto é vantajoso em situações onde a taxa de
erros é menor que 3 x 10-3, desde que seja usada a realimentação de erro (ERF). Para 16QAM e QPSK, torna-se vantajoso abaixo de 10-2, superando o OFDM mesmo utilizando
código convolucional de ¾.
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Figura 4.11 – Taxa de erros em função da amplitude de ruído de banda estreita; sinal com
modulação 64-QAM, sujeito a ruído gaussiano com amplitude -27 dB; amplitude do
ruído de banda estreita variando de 0 a -30 dB

Figura 4.12 – Taxa de erros em função da amplitude de ruído de banda estreita; sinal com
modulação 16-QAM, sujeito a ruído gaussiano com amplitude -20 dB
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Figura 4.13 – Taxa de erros em função da amplitude de ruído de banda estreita; sinal com
modulação QPSK, sujeito a ruído gaussiano com amplitude -12 dB

4.4.2 Ruido de Banda Estreita – Banda de 3%

Neste conjunto de simulações, o sinal é degradado por ruído gaussiano combinado
com ruído de banda estreita, abrangendo aproximadamente 3% da banda total. No sistema
OFDM, este ruído interfere fortemente com cerca de 180 portadoras, provocando um patamar
na taxa de erros, da ordem de 5 x 10-3 para 64-QAM e 1,5 x 10-2 para QPSK. O espectro do
ruído de banda estreita utilizado nestas simulações está apresentado na figura 4.9-b.
A figura 4.14 apresenta uma simulação sem presença de ruído gaussiano. A potência
do ruído de banda estreita é variada de +9 a -12 dB em relação ao sinal. Nesta figura, estão
apresentados resultados com demodulação sem supressor de espúrios, com supressor (clip) e
com Realimentação de Erro (ERF). Como discutido na seção 3.3.1, a supressão reduz a taxa
de erro, de forma semelhante ao deduzido na figura 3.18. A realimentação de erro proporciona
um ganho adicional, principalmente na ausência de ruído gaussiano.
As figuras 4.15 a 4.17 apresentam situações nas quais o ruído de banda estreita possui
amplitude fixa, e a taxa de erros é apresentada em função da atenuação do ruído gaussiano. É
evidente o comportamento assintótico da taxa de erros para o OFDM, enquanto que o FTI-
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OFDM se aproxima da característica de um ruído gaussiano. O desempenho do FTI-OFDM se
distancia para taxas de erro menores do que a taxa assintótica do OFDM (da ordem de 10-2
nos exemplos).
Nas figuras 4.18 a 4.21 ocorre o inverso; o ruído gaussiano permanece com amplitude
fixa e o ruído de banda estreita é atenuado progressivamente. Podemos ver que o FTI-OFDM
é vantajoso, exceto para amplitudes muito elevadas do ruído de banda estreita, nas quais a
taxa de erros é maior que 10-2 (16-QAM e 64-QAM) e até mesmo 5 x 10-2 (QPSK).
Pelas figuras 4.20 e 4.21, percebe-se que a eficiência do método de realimentação de
erro é tanto maior quanto menor a proporção de ruído aditivo gaussiano no sinal.

Figura 4.14 – Taxa de erros em função da amplitude de ruído de banda estreita, sem
ruído gaussiano; sinal com modulação QPSK, amplitude do ruído de banda estreita
(banda de 3%) variando de +9 a -12 dB. Demodulação FTI-OFDM sem e com supressor
(clip) e com Realimentação de Erro (ERF)
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Figura 4.15 – Taxa de erros em função da amplitude de ruído gaussiano; sinal com
modulação 64-QAM, sujeito a ruído de banda estreita de 3%, com amplitude fixa em -25
dB; amplitude do ruído gaussiano variando de -18 a -28 dB.

Figura 4.16 – Taxa de erros em função da amplitude de ruído gaussiano; sinal com
modulação QPSK, sujeito a ruído de banda estreita de 3%, com amplitude fixa em -15
dB; amplitude do ruído gaussiano variando de -4 a -18 dB.
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Figura 4.17 – Taxa de erros em função da amplitude de ruído gaussiano; sinal com
modulação QPSK, sujeito a ruído de banda estreita de 3%, com amplitude fixa em 0 dB;
amplitude do ruído gaussiano variando de -4 a -18 dB.

Figura 4.18 – Taxa de erros em função da amplitude de ruído de banda estreita; sinal com
modulação 64-QAM, sujeito a ruído gaussiano com amplitude fixa em -28 dB; amplitude
do ruído de banda estreita (banda de 3%) variando de -18 a -28 dB.
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Figura 4.19 – Taxa de erros em função da amplitude de ruído de banda estreita; sinal com
modulação 16-QAM, sujeito a ruído gaussiano com amplitude -20 dB; amplitude do
ruído de banda estreita (banda de 3%) variando de -12 a -26 dB.

Figura 4.20 – Taxa de erros em função da amplitude de ruído de banda estreita; sinal
com modulação QPSK, sujeito a ruído gaussiano com amplitude -10 dB; amplitude do
ruído de banda estreita (banda de 3%) variando de +15 a -20 dB.
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Figura 4.21 – Taxa de erros em função da amplitude de ruído de banda estreita; sinal com
modulação QPSK, sujeito a ruído gaussiano com amplitude -14 dB; amplitude do ruído
de banda estreita (banda de 3%) variando de +15 a -20 dB.

G. Stolfi – Intercalamento Temporal por Transformada de Fourier

67/109

4.4.3 Ruído de Banda Larga - Banda de 30%

Neste conjunto de simulações, o sinal é degradado por ruído gaussiano combinado
com ruído de banda mais larga, abrangendo aproximadamente 30% da banda total. O espectro
do ruído utilizado nestas simulações está apresentado na figura 4.10-a.
As figuras 4.22 a 4.24 apresentam situações nas quais a amplitude do ruído aditivo
gaussiano é fixa, e o ruído de banda de 30% possui amplitude variável. A taxa de erros é
apresentada em função da atenuação deste ruído em relação ao sinal. Embora o
comportamento se aproxime do correspondente ao ruído gaussiano, há uma vantagem de
cerca de 2 dB do sistema FTI-OFDM em relação ao OFDM convencional, para as faixas de
interesse da taxa de erro. Como esperado, o efeito da realimentação de erro é menos
significativo em relação aos sinais interferentes de banda mais estreita.

Figura 4.22 – Taxa de erros em função da amplitude de ruído de banda larga (30%); sinal
com modulação 64-QAM, sujeito a ruído gaussiano com amplitude -30 dB; amplitude do
ruído de banda larga variando de -12 a -30 dB.
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Figura 4.23 – Taxa de erros em função da amplitude de ruído de banda larga (30%); sinal
com modulação 16-QAM, sujeito a ruído gaussiano com amplitude -24 dB; amplitude do
ruído de banda larga variando de +6 a -24 dB.

Figura 4.24 – Taxa de erros em função da amplitude de ruído de banda larga (30%); sinal
com modulação QPSK, sujeito a ruído gaussiano com amplitude -14 dB; amplitude do
ruído de banda larga variando de +6 a -24 dB.
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4.4.4 Interferência de Sinal de TV Analógica

A taxa de erros resultante, em função da Relação Sinal/Ruído média do canal, está
apresentada nas figuras 4.25 (modulação 64-QAM), 4.26 (modulaçao 16-QAM) e 4.27
(Modulação QPSK). Nestas simulações, o sinal o sinal sofre a adição de um ruído gaussiano
com amplitude constante (-30 dB para 64-QAM, -20 dB para 16-QAM e -12 dB para QPSK),
e a taxa de erros é levantada em função da atenuação do sinal interferente adicional, cujo
espectro está apresentado na figura 4.10-b. Nota-se que a realimentação de erro (ERF) é
eficiente para este tipo de interferência.
As figuras 4.28 a 4.30 apresentam contornos (curvas de nível) de igual probabilidade
de erros, devidos conjuntamente a ruído aditivo gaussiano e à interferência de sinal de TV
Analógica. Estas curvas permitem avaliar a degradação sofrida pelo sistema, em termos da
relação S/R necessária, na presença de interferência co-canal. Para modulaçôes 64-QAM
(figura 4.28) e 16-QAM (figura 4.29), o FTI-OFDM com ERF é melhor para taxas de erro até
3 x 10-3. Com modulação QPSK esse limiar está próximo a 2 x 10-2.

Figura 4.25 – Taxa de erros para interferência de sinal de TV Analógica; Modulação: 64QAM; sinal sujeito a ruído gaussiano com amplitude de -30 dB e interferência de TV
analógica com potência de -12 a -24 dB.
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Figura 4.26 – Taxa de erros para interferência de sinal de TV Analógica; modulação: 16QAM; sinal sujeito a ruído gaussiano com amplitude de -20 dB e interferência de TV
analógica variando de 0 a -20 dB

Figura 4.27 – Taxa de erros para interferência de sinal de TV Analógica; Modulação:
QPSK; sinal sujeito a ruído gaussiano com amplitude de -14 dB e interferência de TV
analógica variando de +14 a -14 dB
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Figura 4.28 – Contornos de igual probabilidade de erro em função da Relação
Sinal/Ruído e Sinal/Interferência para modulação 64-QAM (Ruído aditivo gaussiano e
Interferência de sinal de TV analógica variando independentemente de -16 a -32 dB em
relação ao sinal)

Figura 4.29 – Contornos de igual probabilidade de erro em função da Relação
Sinal/Ruído e Sinal/Interferência para modulação 16-QAM (Ruído aditivo gaussiano
variando de -10 a -24 dB e Interferência de sinal de TV analógica variando de -8 a -26 dB
em relação ao sinal)
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Figura 4.30 – Contornos de igual probabilidade de erro em função da Relação
Sinal/Ruído e Sinal/Interferência para modulação QPSK (Ruído aditivo gaussiano
variando de -6 a -22 dB e Interferência de sinal de TV analógica variando de +12 a -12 dB
em relação ao sinal)
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4.5 Apagamento (Desvanecimento profundo)

Neste conjunto de simulações, estudamos o efeito do apagamento de um bloco
consecutivo de amostras do sinal de entrada. Esta situação será comparada com a resposta do
sistema a ruído impulsivo, pois, em determinadas condições, pode ser preferível descartar um
trecho do sinal que esteja sabidamente corrompido por um ruído impulsivo.
As figuras 4.31 e 4.32 a seguir apresentam as taxas de erros obtidas em um bloco de
2048 símbolos OFDM, em função da porcentagem de apagamento (correspondente á relação
entre o comprimento do bloco apagado e o total de 2048 símbolos). O bloco apagado consiste
de uma sequência de símbolos consecutivos, cujo sinal é zerado. Foram feitas simulações para
modulações 64-QAM e QPSK; para esta última modulação, o sistema proposto apresenta
taxas de erro inferiores ao OFDM, mesmo para trechos de apagamento maiores que 50% do
total de amostras. Para taxas de erro menores que 10-2, o sistema com QPSK tolera o descarte
de até 20% dos símbolos, enquanto que o OFDM convencional suporta apenas 2%. Já para
64-QAM, para taxas de erro de 10-3, as relações são de 0,7% (FTI-OFDM) para 0,2% (OFDM
simples).
No sistema OFDM convencional, a taxa de erros é estritamente proporcional ao
número de símbolos descartados, independentemente de quaisquer processos de
intercalamento temporal utilizados.
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Figura 4.31 – Taxa de erros em função da porcentagem de amostras descartadas em um
bloco de 2048 símbolos OFDM, para modulação 64-QAM.

Figura 4.32 – Taxa de erros em função da porcentagem de amostras descartadas em um
bloco de 2048 símbolos OFDM, para modulação QPSK
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4.6 Ruído Impulsivo Aditivo

Neste conjunto de simulações procuramos avaliar o desempenho dos sistemas quanto à
degradação provocada por ruído impulsivo de longa duração.
Um trecho do sinal (OFDM ou FTI-OFDM) recebeu a adição de um ruído gaussiano
(cuja banda é igual à banda ocupada pelo sinal), com mesma potência, e com duração
variando de 0 a até 50% da duração total do bloco (dependendo do tipo da modulação
utilizada). Lembramos que o bloco possui duração total de 2,58 segundos.
A figura 4.33 mostra a taxa de erros média em função da porcentagem de duração do
ruído impulsivo, para modulação 64-QAM. As figuras 4.34 e 4.35 apresentam os resultados
para 16-QAM e QPSK respectivamente.
Podemos observar que o método proposto apresenta ganhos de robustez,
particularmente para a modulação QPSK. Para taxas de erro menores que 10-2, o sistema
tolera impulsos com duração equivalente a 25% dos símbolos, enquanto que o OFDM
convencional suporta apenas 6%. Já para 64-QAM, para taxas de erro de 10-3, as relações são
de 0,65% (FTI-OFDM) para 0,2% (OFDM simples).
As figuras 4.36 a 4.38 apresentam contornos (curvas de nível) de igual probabilidade
de erros, devidos conjuntamente a ruído aditivo gaussiano e a ruído impulsivo. Estas curvas
permitem avaliar a degradação sofrida pelo sistema, em termos de relação S/R necessária, na
presença de ruído impulsivo. Para modulação 64-QAM (figura XXX), o FTI-OFDM é melhor
para taxas de erro até 2 x 10-3. Com modulação 16-QAM, é vantajoso até 5 x 10-3, enquanto
que com QPSK esse limiar está compreendido entre 1 x 10-2 e 3 x 10-2.
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Figura 4.33 – Taxa de erros de bit em função da duração de um ruído impulsivo aditivo
de mesma potência (Modulação 64-QAM)

Figura 4.34 – Taxa de erros de bit em função da duração de um ruído impulsivo aditivo
de mesma potência (Modulação 16-QAM)
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Figura 4.35 – Taxa de erros de bit em função da duração de um ruído impulsivo aditivo
de mesma potência (Modulação QPSK)

Figura 4.36 – Contornos de igual taxa de erro em função da Relação Sinal/Ruído e
duração de um ruído impulsivo de potência 0 dB, para modulação 64-QAM (Ruído
aditivo gaussiano variando de -18 a -36 dB em relação ao sinal, e duração do ruído
impulsivo variando de 0 a 1,5% do bloco de 2048 símbolos OFDM)
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Figura 4.37 – Contornos de igual taxa de erro em função da Relação Sinal/Ruído e
duração de um ruído impulsivo de potência 0 dB, para modulação 16-QAM (Ruído
aditivo gaussiano variando de -10 a -24 dB em relação ao sinal, e duração do ruído
impulsivo variando de 0 a 8% do bloco de 2048 símbolos OFDM)

Figura 4.38 – Contornos de igual taxa de erro em função da Relação Sinal/Ruído e
duração de um ruído impulsivo de potência 0 dB, para modulação QPSK (Ruído aditivo
gaussiano variando de -6 a -22 dB em relação ao sinal, e duração do ruído impulsivo
variando de 0 a 30% do bloco de 2048 símbolos OFDM)
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4.7 Rotação e Expansão Residual das Constelações

A estimação de canal nos sistemas OFDM práticos depende da medição precisa das
amplitudes e fases das portadoras piloto. Em canais que apresentam variação temporal rápida,
como por exemplo recepções móveis ou em ambientes fechados, essa medição é imperfeita,
resultando em erros de fase e ganho. Esses erros provocam rotação e expansão das
constelações, causando erros nos símbolos exteriores. Esse fenômeno é mais acentuado com
modulações mais densas, como o 64-QAM [21].
A figura 4.39 apresenta exemplos reais de respostas em frequência obtidas em
ambiente “indoor” com transmissão digital no canal 18 (UHF), tomadas com pequenos
intervalos de tempo entre cada medida; as variações do canal são devidas à movimentação de
pessoas no local.

Figura 4.39 – Distorções de Canal de TV Digital por Multi-Percurso (recepção em
ambiente fechado), tomadas a intervalos de 30 segundos

Além disso, a existência de ruído de fase nos osciladores locais, usados na conversão
de frequência nos receptores, pode também introduzir rotação nas constelações [21] [26].
O uso da FTI-OFDM pode proporcionar ganhos de desempenho, uma vez que os erros
devidos à rotação e expansão passam a ser distribuídos entre todos os símbolos, ao invés de se
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concentrarem nos símbolos externos. A fig. 4.40-a apresenta uma situação típica para OFDM
convencional, na qual a taxa de erros é da ordem de 2 x 10-4. Nesta condição, como está
evidenciado na figura, os símbolos mais externos da constelação sofrem uma degradação
maior que os internos. Na figura 4.40-b temos um sinal sujeito à mesma degradação, porém
utilizando a modulação FTI-OFDM. Neste caso, todos os símbolos sofrem perturbações
iguais, e a taxa de erros obtida é de 10-5.
Na simulação, cujos resultados estão apresentados na figura 4.41, a perturbação de
fase e amplitude é modelada por um processo aleatório de média zero e espectro com
característica 1/f. Não estão apresentadas simulações para 16-QAM e QPSK, uma vez que a
degradação causada por ruído de fase e ganho não é significativa em constelações mais
dispersas.
Esta simulação é relevante principalmente para aplicações que não necessitam de
código convolucional, como é o caso da distribuição de TV digital via Cabo

[18]

. Nestas

aplicações, que maximizam a taxa transmitida, é utilizada apenas a codificação ReedSolomon, portanto a taxa de erros bruta deve ser menor que 2 x 10-4. Nesta faixa de taxas de
erros, o uso do processo FTI-OFDM com ERF é vantajoso sobre o OFDM convencional, com
relação à robustez a ruído de fase. Em constelações mais densas, como 256-QAM, a vantagem
será mais relevante.

a) OFDM (BER = 2 x 10-4 )

b) FTI-OFDM (BER = 10-5 )

Figura 4.40 – Rotação e expansão das constelações, devidas a equalização imperfeita do
canal, para OFDM e FTI-OFDM
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Figura 4.41 – Taxa de erros em função da amplitude relativa de Rotação e Expansão,
para sistemas modulados em 64-QAM. Rotação e expansão modeladas por sinal aleatório
de média nula e densidade espectral 1/f.
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4.8 Interferências de Frequência Fixa

Para estudar este tipo de degradação, foram feitas simulações levando em conta várias
combinações entre ruído branco e sinais senoidais. Por exemplo, a figura 4.42 apresenta o
comportamento da taxa de erros na presença de um sinal interferente senoidal de amplitude
igual a –15 dB em relação à potência do sinal OFDM, em função da amplitude de ruído
branco aditivo adicional. A amplitude do sinal senoidal provoca a perda praticamente total de
uma portadora do OFDM convencional, resultando em uma taxa de erros assintótica de 1,2 ×
10-3 (Modulação 64-QAM). Já o sistema FTI-OFDM, com “decision error feedback”,
aproxima-se do comportamento devido apenas ao ruído aditivo gaussiano, eliminando o efeito
da interferencia senoidal.
O sinal senoidal utilizado nas simulações efetua uma varredura em frequência ao
longo do bloco de símbolos transmitidos, iniciando em 1 MHz e terminando em 1,3 MHz
acima do centro da banda. Essa verredura tem a finalidade de evitar situações anômalas, como
superposição com portadoras piloto, etc.
Na figura 4.43, temos uma simulação onde o nível de ruído gaussiano é constante (fixo
em -25 dB em relação ao sinal), enquanto a potência do sinal senoidal é variada de -12 a -32
dB. A descontinuidade que ocorre em torno de -24 dB assinala o ponto em que o sinal
senoidal encontra-se no limiar do estágio supressor, incluido após a primeira FFT.
Esta situação é semelhante ao caso do ruído de banda estreita, estudado no ítem 4.4.1.
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Figura 4.42 – Taxa de Erros em função da relação Sinal / Ruído, sujeita a
interferência de frequência fixa com amplitude constante (-15 dB); Modulação: 64QAM

Figura 4.43 - Taxa de Erros em função da relação Sinal / Interferência, sujeita a
ruído gaussiano com amplitude constante (-25 dB); Modulação: 64-QAM
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4.9 Canal com Desvanecimento Seletivo (“Fading”)

Procuramos aqui simular um canal com desvanecimento seletivo em frequência,
definido por uma resposta ao impulso dada por
c (τ , t ) = δ (t ) + β (t )δ (τ − τ 0 )

(8)

Onde β(t) é um processo aleatório gaussiano de média zero. Neste modelo (canal de
Rice), o termo δ(τ) modela um percurso de recepção invariante no tempo, com ganho unitário
(sinal direto), enquanto que o termo β(t) δ(τ-τ0) simula uma reflexão, com atraso τ0 e com
amplitude e fase aleatórias, dadas por β(t). Esta situação simula, por exemplo, a degradação
por multipercurso devida à passagem de um avião entre o transmissor e o receptor [27].
Na simulação efetuada, o atraso τ0 é igual a 15 µs, e o termo β(t) é um sinal aleatório
com conteúdo espectral limitado em 20 Hz

[17]

. O efeito desse canal consiste em provocar

desvanecimento em uma série de frequências, com profundidade variável no tempo.
O demodulador OFDM irá equalizar a amplitude e a fase do canal, utilizando as
informações das portadoras piloto; no entanto, a relação Sinal/Ruído para cada portadora
sofrerá uma degradação proporcional à atenuação sofrida pela mesma, uma vez que o ruído
aditivo gerado pelo receptor permanece constante.
A figura 4.44 apresenta a variação temporal da relação Sinal/Ruído, em um trecho de
500 ms e para um conjunto de 500 portadoras, na simulação realizada. A relação sinal/ruído
devida apenas ao termo δ(τ) foi ajustada para 27 dB.
Na figura 4.45 temos uma comparação entre OFDM convencional e FTI-OFDM (com
realimentação de errro), para modulação 64-QAM. O gráfico apresenta a taxa de erros
resultante, em função da amplitude média do eco (termo β(t)). Nestas condições, há um ganho
da ordem de 10 vezes na taxa de erros com a FTI-OFDM, quando o eco tem mesma amplitude
do sinal direto. Quando a intensidade do eco diminui pouco mais de 1 dB, a variação temporal
da relação Sinal/Ruído torna-se irrelevante, e a taxa de erros tende para o valor devido ao
“piso” de 27 dB, que é da ordem de 10-6.

G. Stolfi – Intercalamento Temporal por Transformada de Fourier

85/109

Figura 4.44 – Trecho da variação temporal da relação Sinal/Ruído, para um conjunto de
500 portadoras, na simulação de um canal tipo Rice com atraso de 15 µs

Figura 4.45 – Taxa de Erros em função da amplitude do eco em relação ao sinal direto,
canal Rice com atraso de 15 µs; Modulação 64-QAM
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4.10 Simulação de um Canal de Radiodifusão Real

Neste ensaio, modelamos uma situação real, com características de relação
Sinal/Ruído/Interferências obtidas a partir de medições efetuadas com um protótipo de
receptor de TV Digital.
O diagrama do receptor, que foi desenvolvido e utilizado para levantamento da
resposta do canal, está apresentado no Apêndice. O receptor utiliza “Silicon Tuner” na etapa
de radio-frequencia, seguido de um decodificador ISDB-T integrado. Em conjunto com este
circuito, criamos uma ferramenta de firmware e software que permite examinar constelações
individuais da demodulação, bem como listar as amplitudes e fases das portadoras piloto,
obtidas após a estimação do canal e equalização. Estas informações são obtidas interrogando
registradores internos ao decodificador ISDB-T.
A figura 4.46 apresenta a resposta em frequência medida em uma condição de
recepção próxima ao limiar de operação do demodulador, referente a uma transmissão
experimental da TV Globo no canal 18 (497 MHz).

Figura 4.46 – Tela do Analisador de Demodulação – Transmissão digital, Canal 18, no
limiar de funcionamento. Os 3 traços apresentam, respectivamente, o módulo, parte real
e parte imaginária da resposta estimada do canal, obtida das portadoras piloto.

Na figura 4.47 está apresentado o módulo da resposta em frequência do canal,
ordenado em função do número das portadoras piloto. Nos pontos de maior amplitude, a
relação Sinal/Ruído é da ordem de 22 dB, enquanto que no ponto de menor ganho (portadora

G. Stolfi – Intercalamento Temporal por Transformada de Fourier

87/109

piloto No. 1540, correspondendo às portadoras de dados próximas ao No. 4619), a relação
S/R é de 14 dB. As figuras 4.48 e 4.49 apresentam exemplos de constelações obtidas em duas
situações diferentes de relação S/R.

Figura 4.47 – Resposta em frequência do canal 18, em escala linear (unidades arbitrárias).
A interferencia de banda estreita afeta 2 pilotos e aproximadamente 10 portadoras. A
relação Sinal/Ruído medida é 22 dB nos pontos de maior amplitude e 14 dB nos de
menor amplitude

Figura 4.48 – Tela do Analisador de Demodulação – Transmissão digital, Canal 18,
portadora No. 1979. Constelação 64-QAM, correspondente a um ponto da resposta com
atenuação de ~6dB (relação sinal/ruído aproximada: 18.5 dB)
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Figura 4.49 – Tela do Analisador de Demodulação – Transmissão digital, Canal 18,
portadora No. 4619. Constelação 64-QAM, correspondente a um ponto da resposta com
maior atenuação (relação sinal/ruído aproximada: 14 dB)

O pico na fig. 4.47, correspondente à piloto No. 316, é causado por um sinal
interferente senoidal, que é uma harmônica do “clock” usado no circuito demodulador. Nas
frequências próximas (2 portadoras piloto e cerca de 10 portadoras de dados são afetadas), o
sinal é completamente destruído pela presença desta interferência.
Para efetuar a simulação, foi sintetizado um ruído cuja distribuição espectral foi obtida
a partir da inversão da resposta da figura 4.48; com exceção das 10 portadoras afetadas pela
interferência senoidal, que foram substituídas por um ruído de banda estreita de mesma
potência relativa. A figura 4.50 apresenta o espectro do ruído simulado.
As figuras 4.51 a 4.53 apresentam os resultados das simulações, mostrando as taxas de
erro em função da relação Sinal/Ruído para modulações 64-QAM, 16-QAM e QPSK.
Podemos observar que há vantagem no uso da FTI-OFDM na região correspondente a taxas
de erro próximas a 10-2 e abaixo. Além disso, as curvas aproximam-se da resposta a um ruído
gaussiano, enquanto que no OFDM convencional apresentam o comportamento assintótico,
característico da presença de ruído de banda estreita.
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Figura 4.50 – Espectro do ruído simulando recepção experimental no Canal 18

Figura 4.51 – Taxa de Erros em função da Relação Sinal / Ruído. Modulação 64-QAM,
ruído simulando recepção do Canal 18.
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Figura 4.52 – Taxa de Erros em função da Relação Sinal / Ruído. Modulação 16-QAM,
ruído simulando recepção do Canal 18.

Figura 4.53 – Taxa de Erros em função da Relação Sinal / Ruído. Modulação QPSK,
ruído simulando recepção do Canal 18.
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5 Conclusões

Acreditamos que o presente trabalho traz uma contribuição inovadora, ao fornecer
técnicas que tornam mais robusta a transmissão de dados, na presença de degradações severas
do canal de comunicação. O desenvolvimento destas técnicas nasceu da observação de
determinadas características de propagação, encontradas no ambiente da transmissão de TV
Digital, mas elas podem encontrar aplicação em várias outras situações de transmissão de
dados, em canais sujeitos a interferências e desvanecimento.
O Intercalamento Temporal por Transformada de Fourier (FTI) constitui-se em um
processo computacionalmente eficiente, facilmente implementado em circuitos digitais. Em
particular, operando em conjunto com a modulação OFDM, beneficia-se de parte dos recursos
computacionais já presentes neste processo.
A técnica da FTI apresenta consideráveis ganhos de desempenho em algumas
situações de degradação, como por exemplo, a tolerância a ruídos impulsivos de longa
duração, quando comparada com a modulação OFDM convencional.
O recurso de realimentação de erro (ERF) acrescenta ganho adicional em praticamente
todas as situações analisadas; e, embora implique em aumento da carga computacional,
consiste de uma operação determinística, que não necessita de etapas de iteração ou outros
recursos computacionais distintos dos já utilizados.
Nas simulações realizadas, foi avaliada a utilização destas técnicas em um sistema
OFDM com características similares ao sistema ISDB-T, no que diz respeito à ocupação de
banda, duração de símbolos, quantidades de portadoras de dados e pilotos e tipos de
modulação básica.
Com a utilização de modulação das portadoras em QPSK, o sistema FTI-OFDM
consegue ganhos de desempenho mesmo com taxas de erro da ordem de 2 x 10-2, competindo
com configurações que utilizam taxa de código convolucional de ¾ e até 2/3, e ultrapassando
todas as configurações do OFDM quanto à tolerância a ruído impulsivo de longa duração.
Com modulação 64-QAM, o sistema é adequado para aplicações que dispensam o uso
de código convolucional, permitindo assim maiores taxas de transmissão, mantendo todavia
um grau significativo de robustez contra interferências e ruído impulsivo. Para taxas de erro
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até 2 x 10-3, o desempenho do FTI-OFDM com modulação 64-QAM é superior em todas as
situações simuladas.

5.1 Diretrizes para trabalhos futuros
Neste trabalho, de cunho essencialmente prático, adotamos uma abordagem baseada
em simulações numéricas, dirigidas especificamente a um sistema de modulação similar ao
padrão ISDB-T, e considerando também degradações típicas que ocorrem na radiodifusão de
TV. Há a necessidade de elaborar um modelo formalizado, parametrizado, no qual seja
possível determinar combinações ótimas de K, N, p, M e demais fatores, em função das
características de banda desejada e classes de degradações às quais o canal está sujeito.
Uma plataforma de hardware (baseada nos protótipos de um modulador ISDB-T e de
um receptor específico, já desenvolvidos) está sendo adaptada para possibilitar a realização de
testes em situações reais e em laboratório.
Pretendemos também estudar aplicações das técnicas aqui apresentadas, em sistemas
de alta robustez, com modulações esparsas e poucas portadoras; e também em sistemas de alta
taxa, com modulações 256-QAM ou superiores, que podem se beneficiar dos ganhos de
desempenho que podem ser obtidos com relação à equalização imperfeita do canal e/ou às
consequências de ruído de fase.

22695 41988
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1. ISDB64.m – geração de sinal OFDM e FTI-OFDM, modulação 64-QAM
%
%
%
%
%
%
%

isdb1
gera sinal OFDM 64-QAM com pilotos, 2048 simbolos OFDM
384 x 13 = 4992 portadoras uteis por simbolo
5616 portadoras totais incluindo pilotos
pilotos com potencia 1,333
intervalo de guarda de 1/8 (1 simbolo = 9216 amostras)
energia total do sinal: 1.667e+14

owi = (1.333*sign(rand(1,5617)-0.5));
% polaridade aleatoria das pilotos
obc = (complex(zeros(2048,4992)));
ofdm = complex(int16(zeros(2048,9216))); % 2048 simbolos de 9216 amostras (TG=1/8)
pil = (zeros(1,8192));
% prepara portadoras
bi = uint8(zeros(6,2048*384));
% prepara dados randomicos
bi = [bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi]; % 13 segmentos
for i=1:6,
bi(i,:) = uint8(rand(1,2048*384*13)>0.5);
% dados randomicos 0-1
end;
size(bi)
oba = int8(8*((bi(1,:)>0)-0.5).*(1+((bi(3,:)>0)-0.5).*(1+((bi(5,:)>0)-0.5))));
obb = int8(8*((bi(2,:)>0)-0.5).*(1+((bi(4,:)>0)-0.5).*(1+((bi(6,:)>0)-0.5))));
for i=1:2048,
obc(i,:) = 0.1543 * complex(double(oba((i-1)*4992+1:i*4992)),double(obb((i1)*4992+1:i*4992)));
% monta 10.223.616 simbolos 64-QAM
end;
size(obc)
clear oba;
clear obb;
% libera espaço
pack;
ofdmpw = 0;
% potencia do sinal
for oom=1:2048,
% 2048 simbolos OFDM
p=1;
k=mod(oom,3);
% pilotos moveis pulam de 3 em 3 cada simbolo
for i=1:5616,
% 5616 portadoras totais
id = i+1288;
if mod(i-3*k+2,9) > 0
% piloto cada 9 portadoras ?
pil(id) = obc(oom,p);
% nao, dados 64-QAM
p = p+1;
else
pil(id) = owi(i);
% sim, polaridade aleatoria
end;
end;
ofy=[pil(4097:8192) pil(1:4096)];
% remapeia em torno do zero
ofd = 311745*ifft(ofy);
% gera OFDM
ofd = [ofd(7681:8192) ofd ofd(1:512)];
% insere intervalo de guarda
ofdm(oom,:)=int16(ofd);
% monta sinal de saida
ofdmpw = ofdmpw + sum(real(ofd).^2)+ sum(imag(ofd).^2);
if mod(oom-1,512) == 0,
oom-1
end;
end;
figure(2)
plot(ofy,'k.')
ofdmpw
% mostra energia do sinal
% -------------------- FTI-OFDM ---------------------------------for oom = 1:4992,
% faz fft de dados
ofti = obc(:,oom);
ofti = fft(ofti);
obc(:,oom) = 0.0221 * ofti;
% equaliza potencia com OFDM
end;
pack
size(obc)
for oom=1:2048,
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k = mod(7*oom,4992);
ofti = [obc(oom,:) obc(oom,:)];
% estende vetor
ofti = ofti(k+1 : k+4992);
obc(oom,:) = ofti; % extrai vetor rotacionado
end;
clear ofti;
ftipw = 0;
fti = complex(int16(zeros(2048,9216))); % 2048 simbolos de 9216 amostras (TG=1/8)
for oom=1:2048,
% 2048 simbolos FTI-OFDM
p=1;
k=mod(oom,3);
% pilotos moveis pulam de 3 em 3 cada simbolo
for i=1:5616,
% 5616 portadoras totais
id = i+1288;
if mod(i-3*k+2,9) > 0
% piloto cada 9 portadoras ?
pil(id) = obc(oom,p);
% nao, dados 64-QAM
p = p+1;
else
pil(id) = owi(i);
% sim, polaridade aleatoria
end;
end;
ofy = [pil(4097:8192) pil(1:4096)];
% remapeia em torno do zero
ofd = 311745 * ifft(ofy);
% gera OFDM
ofd = [ofd(7681:8192) ofd ofd(1:512)];
% insere intervalo de guarda
fti(oom,:)=int16(ofd);
% monta sinal de saida
ftipw = ftipw + sum(real(ofd).^2)+ sum(imag(ofd).^2);
if mod(oom-1,512) == 0,
oom-1
end;
end;
ftipw
% mostra energia do sinal
clear
clear
clear
clear
clear
clear

obc;
pil;
ofd;
owi;
ofy;
oom;

% libera espaço
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2. ISDB64D.m – Decodifica modulação OFDM convencional (64-QAM)
% decodifica OFDM simples
% in = entrada S + R
% bi(6,2948*4992) = bits originais
for oom = 1:2048;
ode= fft(0.000020793*double(in(oom,513:8704)));
odeb = [ode(5385:8192) ode(1:2808)];
k=mod(oom,3);
% pilotos moveis pulam de 3 em 3 cada simbolo
p=1;
for i=1:5616,
% 5616 portadoras totais
if mod(i-3*k+2,9) > 0
% piloto cada 9 portadoras ?
car(p) = odeb(i);
% nao, dados 64-QAM
p = p+1;
end;
end;
bd(1,:) = (real(car))>0;
% demodula bits 64-QAM
bd(2,:) = (imag(car))>0;
bd(3,:) = (abs(real(car))-4)>0;
bd(4,:) = (abs(imag(car))-4)>0;
bd(5,:) = (abs(abs(real(car))-4)-2)>0;
bd(6,:) = (abs(abs(imag(car))-4)-2)>0;
bo = bi(:,(oom-1)*4992+1:oom*4992);
err(oom) = sum(sum(bd~=bo));
end;
clear
clear
clear
clear

oom
ode
odeb
bd

a=abs(real(car));
b=abs(imag(car));
pow= sum(a.^2 + b.^2)
a=abs(a-4);
a=abs(a-2); % dobra constelaçao
a = abs(a-1);
b=abs(b-4);
b=abs(b-2);
b=abs(b-1);
nois=sum((a).^2 + (b).^2)
sn = -10*log10(nois/pow)
errtot = sum(err)
figure(5)
set(5,'Position',[350 450 300 250]);
set(5,'Color', [1 1 1]);
plot(car,'b.')
grid on;
AXIS([-10 10 -10 10]);
clear err
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3. ISDB64FD.m – Decodifica FTI-OFDM (64-QAM)
% demodula FTI-OFDM com 5616 portadoras e pilotos
obc = (complex(zeros(2048,4992)));
bd = zeros(6,2048);
bo = zeros(6,2048);
nkz = 0;
for oom = 1:2048, % 2048
ode= fft(0.000020882*double(in(oom,513:8704)));
odeb = [ode(5385:8192) ode(1:2808)];
k=mod(oom,3);
% pilotos moveis pulam de 3 em 3 cada simbolo
p=1;
for i=1:5616,
% 5616 portadoras totais
if mod(i-3*k+2,9) > 0
% piloto cada 9 portadoras ?
car(p) = odeb(i);
% nao, dados 64-QAM
if abs(car(p)) > 22.5
car(p) = 0;
nkz = nkz+1;
end;
p = p+1;
end;
end;
% termina com 4992 portadoras em car(p)
k = mod(7*oom,4992);
ofti = [car car];
% estende vetor
car = ofti(4993-k : 9984-k);
% separa vetor original
obc(oom,:) = car;
% salva saida
end;
% terminou de extrair os 2048 simbolos OFDM
for oom = 1:4992,
car = obc(:,oom);
% separa um conjunto de coeficientes
car = 45.045 * ifft(car);
% ajusta ganho
bd(1,:)
bd(2,:)
bd(3,:)
bd(4,:)
bd(5,:)
bd(6,:)

=
=
=
=
=
=

((real(car))>0)';
% demodula bits 64-QAM
((imag(car))>0)';
((abs(real(car))-4)>0)';
((abs(imag(car))-4)>0)';
((abs(abs(real(car))-4)-2)>0)';
((abs(abs(imag(car))-4)-2)>0)';

for i=1:2048,
bo(:,i) = bi(:,oom+4992*(i-1));
end;
errft(oom) = sum(sum(bd~=bo));
end;
clear
clear
clear
clear
clear
clear

obc
bo
bd
ofti
ode
odeb

errtot = sum(errft)
figure(5)
set(5,'Position',[350 450 300 250]);
set(5,'Color', [1 1 1]);
plot(car,'b.')
grid on;
AXIS([-10 10 -10 10]);
clear errft
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4. ISDB64ERFD.m – Decodifica FTI-OFDM com Error Feedback (64-QAM)
% demodula FTI-OFDM com 5616 portadoras e pilotos
% Error Feedback
obc = (complex(zeros(2048,4992)));
bd = zeros(6,2048);
bo = zeros(6,2048);
for oom = 1:2048, % 2048
ode= fft(0.000020882*double(in(oom,513:8704)));
odeb = [ode(5385:8192) ode(1:2808)];
k=mod(oom,3);
% pilotos moveis pulam de 3 em 3 cada simbolo
p=1;
for i=1:5616,
% 5616 portadoras totais
if mod(i-3*k+2,9) > 0
% piloto cada 9 portadoras ?
car(p) = odeb(i);
% nao, dados 64-QAM
if abs(car(p)) > 22.5
car(p) = 0;
end;
p = p+1;
end;
end;
% termina com 4992 portadoras em car(p)
carf1=car;
k = mod(7*oom,4992);
ofti = [car car];
% estende vetor
car = ofti(4993-k : 9984-k);
% separa vetor original
obc(oom,:) = car;
% salva saida
end;
% terminou de extrair os 2048 simbolos OFDM
for oom = 1:4992,
car = obc(:,oom);
% separa um conjunto de coeficientes
% primeira etapa da realimentaçao de erro
carp = 45.045 * ifft(car);
% ajusta ganho
cr = real(carp);
c = cr-4*sign(cr);
c = c-2*sign(c);
cr = c-sign(c);
ci = imag(carp);
c = ci-4*sign(ci);
c = c-2*sign(c);
ci = c-sign(c);
cc = fft(complex(cr,ci))./45.045;
mer = 0.55* max(abs(cc));
for p = 1:2048,
if abs(cc(p))<mer,
cc(p) = 0;
end;
end;

%mer

carc = 45.045 * (ifft(car - cc));
bd(1,:)
bd(2,:)
bd(3,:)
bd(4,:)
bd(5,:)
bd(6,:)

=
=
=
=
=
=

((real(carc))>0)';
% demodula bits 64-QAM
((imag(carc))>0)';
((abs(real(carc))-4)>0)';
((abs(imag(carc))-4)>0)';
((abs(abs(real(carc))-4)-2)>0)';
((abs(abs(imag(carc))-4)-2)>0)';

for i=1:2048,
bo(:,i) = bi(:,oom+4992*(i-1));
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end;
errft(oom) = sum(sum(bd~=bo));
end;
clear
clear
clear
clear
clear
clear

obc
bo
bd
ofti
ode
odeb

errtot = sum(errft)
figure(5)
set(5,'Position',[350 450 300 250]);
set(5,'Color', [1 1 1]);
plot(car,'b.')
grid on;
AXIS([-10 10 -10 10]);
clear errft
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5. ISDB64AWGN.m – Gera curvas de BER x SNR (64-QAM)
% gera BER x SNR (AWGN) 64-QAM
datestr(now)
clear ber
nbits = 40894464*1.5;
snt = [12 15 18 21 24 27 30]';
for sni = 1:size(snt),
snr = snt(sni);
isdbsum;
isdb64d
ber(1,sni) = errtot/nbits;
end;
ber
datestr(now)
for sni = 1:size(snt),
snr = snt(sni)
isdbftsum;
isdb64fd
ber(2,sni) = errtot/nbits;
isdb64erfd
ber(3,sni) = errtot/nbits;
ber
end;
datestr(now)
figure(2);
gep=0.000000001;
semilogy(snt,ber(1,:)+gep,'k--','linewidth',2);
set(2,'Position',[650 450 600 500]);
set(2,'Color', [1 1 1]);
axis([min(snt) max(snt) 0.000001 0.1]);
grid on;
hold on;
semilogy(snt,ber(2,:)+gep,'bs-','linewidth',2,'markersize',6,'markerfacecolor',[1 1
1]);
semilogy(snt,ber(3,:)+gep,'ro-','linewidth',2,'markersize',6,'markerfacecolor',[1 0
0]);
xlabel('Relaçao Sinal / Ruido (dB)');
ylabel('Taxa de Erros (BER)');
legend('OFDM','FTI-OFDM','ERF');
hold off;
figure(1);
datestr(now)
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6. ISDBMBN.m – Gera ruído aleatório de banda 3%
% gera ruido complexo de banda media (3%)
nbw = 100* ones(1,200);
ofw = 0.1*[ones(1,250) nbw ones(1,2807) zeros(1,2702) ones(1,3257)];
% janela de frequência do canal
ns = int16(zeros(2048,9216));
npw = 0;
for ofi = 1:2048,
ofn = complex(randn(1,9216),randn(1,9216));
ofp = fft(ofn).*ofw;
% ruido com espectro limitado
ofs = 2014*0.7071*ifft(ofp);
% forma de onda ruido
ns(ofi,:) = int16(ofs);
% ruido
npw = npw + sum(real(ofs).^2)+ sum(imag(ofs).^2);
end;
clear ofn;
clear ofp;
clear ofw;
clear ofs;
clear nbw
clear ofi
npw
ff=0;
for i=1:32,
ff = ff+abs(fft(double(ns(i,:))));
end;
ff = fftshift(ff);
fh=0.8889*(-9216/2:9214/2);
figure(1)
plot(fh,20*log10((ff))-170,'linewidth',2);
AXIS([-4000 4000 -60 0]);
grid on
set(1,'Position',[250 550 400 310]);
set(1,'Color', [1 1 1]);
clear ff
clear fh
ylabel('Amplitude Relativa (dB)')
xlabel('Frequência Relativa (kHz)')
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7. Rotinas Auxiliares
% isdbsum
% Soma sinal OFDM com ruido 'ns' atenuado por 'snr'
% resultado em 'in'
a=10^(-snr/20);
in = int16(zeros(2048,9216));
% 2048 simbolos de 9216 amostras (TG=1/8)
for i=1:2048,
in(i,:) = int16(double(ofdm(i,:))+a*(double(ns(i,:))));
end;

% isdbftsum
% Soma sinal FTI-OFDM com ruido 'ns' atenuado por 'snr'
% resultado em 'in'
a=10^(-snr/20);
in = int16(zeros(2048,9216));
% 2048 simbolos de 9216 amostras (TG=1/8)
for i=1:2048,
in(i,:) = int16(double(fti(i,:))+a*(double(ns(i,:))));
end;

% isdbdegrad
% Soma sinais OFDM e FTI-OFDM com ruido 'ns' atenuado por 'snr'
% resultado retorna em 'ofdm' e 'fti'
snr
isdbsum;
ofdm = in;
isdbftsum;
fti = in;
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8. Sintonizador de TV Digital com Silicon Tuner

106/109

G. Stolfi – Intercalamento Temporal por Transformada de Fourier

107/109

G. Stolfi – Intercalamento Temporal por Transformada de Fourier

9. Interface para Sintonizador Digital com Saída de Transport Stream
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