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RESUMO

Este trabalho trata do estudo de um sistema de comunicação MIMO-OFDM. Esse sistema emprega

codi�cação no tempo, no espaço e na freqüência dos símbolos transmitidos, permitindo, com isso,

adaptar o ganho de diversidade. Os símbolos recebidos possuem uma estrutura tensorial que pode

ser levada em conta para a estimação de parâmetros da transmissão utilizando-se de algoritmos

baseados em cálculo tensorial. Neste trabalho, avaliamos a robustez de duas técnicas tensoriais

para decodi�cação de símbolos e para estimação de canal baseado em geometria.

ABSTRACT

This work deals with the study of a MIMO-OFDM communication system. This system employs

time, space and frequency coding of the transmitted symbols to ensure diversity and enhance

the estimation of the received data. The received symbols have a tensor structure, which makes

suitable the use of tensor decomposition algorithms. In this work, we evaluate the robustness of

two tensor techniques for decoding symbols and for estimating geometry based channels.
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Capítulo 1

Introdução

"No domingo passado, no alto de Santana, na ci-

dade de São Paulo, o padre Landell de Moura fez

uma experiência particular com vários aparelhos

de sua invenção. No intuito de demonstrar al-

gumas leis por ele descobertas no estudo da pro-

pagação do som, da luz e da eletricidade através

do espaço, as quais foram coroadas de brilhante

êxito." Jornal do Commercio de 10 de junho do

1900

1.1 Contexto histórico

A comunicação sem �o tem sido o foco de muitos livros nos últimos anos [1, 2, 3]. Isso se deve

a diversos fatores, e um dos mais importantes foi o crescimento exponencial que a telefonia celular

sofreu na última década. A tabela 1.1 mostra o crescimento da telefonia celular no Brasil de 2001

até 2012.

O celular é um aparelho portátil de comunicação. Isso signi�ca que podemos levá-lo ou carregá-

lo com facilidade para onde formos. Mas então como é possível que ele troque informações, ou seja,

se ligue a outros aparelhos? Ele se liga a outros aparelhos criando perturbações eletromagnéticas

que se propagam no espaço até chegar ao receptor. Essas ondas eletromagnéticas podem ser

criadas a partir da movimentação de partículas com carga elétrica. Faraday e Henry, por meio

de experimentos, foram os primeiros a acusar a existência dessas ondas mas o modelo uni�cador

dos campos elétrico e magnético foi demonstrado por James Clerk Maxwell em 1864. Poucas

décadas após a sua descoberta, ainda no século XIX, Hertz produziu ondas eletromagnéticas em

seu laboratório na Alemanha. Esse fato deu início a uma revolução das comunicações.

Padre Landell de Moura conseguiu transmitir a voz usando ondas eletromagnéticas no primeiro

ano do século XX e quatro anos depois Guglielmo Marconi conseguiu transmitir sinais telegrá�cos

através do oceano Atlântico. Com a invenção da válvula termo-iônica, passou-se a modular ondas

eletromagnéticas com alta qualidade. Nesta época os aparelhos de rádio ainda eram grandes

e demandavam muita energia para funcionarem mas este panorama mudou quando em 1946 o
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Ano Número de celulares habilitados (em milhões)

2000 23,1

2001 28,7

2002 34,9

2003 46,3

2004 65,6

2005 86,2

2006 99,9

2007 120,9

2008 150,6

2009 169,7

2010 194,4

2011 236

2012 260

Tabela 1.1: Crescimento da telefonia celular no Brasil - Fonte: Anatel

transistor foi inventado. Circuitos integrados que possibilitam uma in�nidade de operações digitais

passaram a integrar as novas máquinas eletrônicas do mundo. Taxas de processamento de dados

nunca antes vistas eram alcançadas com precisão.

Com a evolução dos algoritmos, os aparelhos celulares passaram a agregar novos serviços além

da reprodução de voz. Primeiro, houve a capacidade de transmitir mensagens de texto, depois a

possibilidade de enviar mensagens multimedia e, agora, os aparelhos já reproduzem músicas e até

vídeos. A quantidade de dados transportados pela rede aumentou muito e esta mudança impôs

melhorias aos sistemas de comunicação sem �o.

Outra aplicação da comunicação sem �o se faz no âmbito das redes de medidores em ambientes

industriais e residenciais. Nesses ambientes, a tecnologia pode ser utilizada para obter informações

de processos e a situação de equipamentos, permitindo gerenciá-los e diagnosticá-los [4].

Neste contexto, estudaremos um sistema de comunicação [5] desenvolvido na Universidade

Federal do Ceará pelo professor André Lima Férrer de Almeida. Esse trabalho dá um passo em

direção à implementação de um sistema comunicação sem �o con�ável e robusto, para suprir as

novas demandas da comunicação sem �o, empregando técnicas modernas de processamento de

dados.

1.2 De�nição do problema

Todo sistema de comunicação é composto por três partes básicas: um transmissor, um canal

e um receptor. O transmissor cria uma onda por um período �nito e ela se propaga no espaço.

Em função do canal, parte dessa onda chegará à antena receptora e parte se perderá no meio

utilizado. Se soubermos a forma como o canal modi�ca o sinal transmitido, podemos modi�cá-lo

novamente fazendo o processo inverso no receptor e estimar os símbolos transmitidos. Considerando
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que a diversidade torna mais con�ável a estimativa do canal, o desenvolvimento de algoritmos de

estimativa mais e�cientes é um passo em direção à evolução da comunicação sem �o.

1.3 Objetivo do trabalho de graduação

É objetivo deste trabalho avaliar a robustez de técnicas tensoriais para decodi�cação de símbolos

e estimativa de canal baseado em geometria para sistemas que empregam múltiplas antenas e

múltiplas portadoras.

1.4 Organização do manuscrito

No Capítulo 2 é feita uma introdução à álgebra tensorial. No Capítulo 3 realizamos um breve

estudo do canal sem �o banda larga. Em seguida, o Capítulo 4 descreve o sistema que está sendo

proposto como nova abordagem de comunicação. Resultados de simulações são discutidos no

Capítulo 5, seguidos das conclusões no Capítulo 6. O anexo contem os códigos fonte do sistema.
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Capítulo 2

Álgebra Tensorial

2.1 Introdução

Um dos passos importantes adotados na metodologia cientí�ca para se entender um fenômeno

é a realização de observações. Geralmente, obtêm-se informações a respeito de um fenômeno

em diferentes instantes do tempo, em pontos distintos no espaço, usando aparelhos ou técnicas

diferentes. Surge, então, a preocupação de como organizar essa massa de informações que depende

de diversas variáveis.

Para organizar medições que dependem de mais do que duas variáveis podemos utilizar tensores

de ordem superior.

2.2 Tensores

Os tensores de ordem superior são estruturas de dados similares aos vetores e às matrizes,

contudo seus elementos são numerados por mais de dois índices. Teoricamente falando, os vetores

são tensores de primeira ordem e as matrizes são tensores de segunda ordem. Os tensores de terceira

ordem podem ser representados por estruturas de dados, dispostos no espaço tridimensional, no

formato de cubo. Cada dimensão é representada por um índice. A Figura 2.1 representa um tensor

tridimensional.

2.3 Desdobramento de tensores

Todo tensor de ordem superior pode ser desdobrado para formar uma matriz. A idéia simpli�-

cada é fatiar uma das dimensões do tensor e organizar essas fatias uma ao lado da outra. No caso

de um tensor tridimensional, cada fatia é representada como uma matriz. Existem várias formas

de desdobrarmos um tensor. Ao longo deste trabalho, escolhemos como padrão para realizar o

desdobramento, a forma descrita em [6]: Dado o tensor A ∈ CI1×I2×...×IN , o desdobramento desse

tensor em uma matriz [A](n) ∈ CIn×In+1In+2...IN I1I2...In−1 possui o elemento ai1i2...iN na linha in e

4



i = 1 .. I

j 
=

 1
 .
..
 J

k = 1 ... K

Figura 2.1: Tensor

coluna (in+1 − 1)In+2In+3 . . . INI1I2 . . . In−1 + (in+2 − 1)In+3In+4 . . . INI1I2 . . . In−1 + . . .+ (iN −
1)I1I2 . . . In−1 + (i1 − 1)I2I3 . . . In−1 + . . . + in−1. O sub-índice n representa em qual dimensão o

tensor está sendo fatiado (desdobrado).

1

2

3

4

5

6

7

8

Figura 2.2: Tensor B ∈ R2×2×2

Exemplos de desdobramentos do tensor na Figura 2.2:

[B](1) =

[
1 3 5 7

2 4 6 8

]
(2.1)

[B](2) =

[
1 2 5 6

3 4 7 8

]
(2.2)

[B](3) =

[
1 2 3 4

5 6 7 8

]
(2.3)

2.4 O Produto modo-n

O produto modo-n é uma operação entre um tensor A ∈ CI1×I2×...×IN e uma matriz B ∈
CJn×In . De�ne-se a operação como sendo o dobramento na dimensão n da multiplicação da matriz

B pelo desdobramento do tensor A na dimensão n.

A×n B = C, (2.4)
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[C](n) = B[A](n). (2.5)

Outra forma de expressar o produto modo-n é dada pela seguinte fórmula:

(A×n B)i1i2...in−1jnin+1...iN
,
∑
in

ai1i2...in−1inin+1...iN bjnin . (2.6)

2.5 O Produto Khatri-Rao

O produto Khatri-Rao é uma operação entre duas matrizes com necessariamente o mesmo

número de colunas. Dada as matrizes A ∈ CR×I e B ∈ CJ×I , o produto Khatri-Rao destas duas

matrizes é dado pela fórmula:

A �B =
(
A(:, 1)

⊗
B(:, 1) . . . A(:, I)

⊗
B(:, I)

)
=


BD1(A)

...

BDR(A)

 , (2.7)

onde
⊗

representa o produto Kronecker descrito em [7].

Em (2.7), Dr(A) é a matriz diagonal construída com a i-ésima linha da matriz A.

2.6 Tensores formados pela combinação de tensores paralelos

Um tensor pode ser formado pelo combinação de outros tensores. Os modelos a seguir expres-

sam duas formas de combinação de tensores.

2.6.1 Modelo de dados tensorial I: PARAFAC de ordem 3

O modelo PARAFAC de ordem 3, do inglês Parallel Factor Analysis, consiste em representar

um tensor como a soma de tensores de posto 1 obtidos pelo produto interno de três vetores. Cada

um dos vetores é uma linha de uma das três matrizes A , B , C, que compõem o tensor como um

todo. A fórmula a seguir representa essa operação:

yi,j,k =

Q∑
q=1

ai,qbj,qck,q. (2.8)

A seguir explicamos outra forma de ver o PARAFAC de ordem 3, que está descrita no artigo

[8].

Um tensor R-dimensional de posto 1 pode ser escrito como o produto externo de R vetores

coluna.

6



X = f (1) ◦ . . . ◦ f (R). (2.9)

Um tensor de posto d é escrito como a soma de d tensores de posto 1.

X =
d∑
i=1

f
(1)
i ◦ . . . ◦ f

(R)
i . (2.10)

O modelo de dados I pode ser escrita na forma tensorial como:

X = IR,d ×1 F
(1) ×2 . . .×R F (R), (2.11)

onde F (r) =
[
f
(r)
1 . . . f

(r)
d

]
e IR,d é o tensor identidade R-dimensional com todas dimensões de

tamanho d.

2.6.2 Modelo de dados tensorial II: PARAFAC aninhado

Esse modelo, conhecido como PARAFAC aninhado, tem esse nome pois é composto por dois

PARAFACs de ordem 3 um dentro do outro.

yi,l,j,k =

R∑
r=1

 Q∑
q=1

a
(1)
i,q a

(2)
l,q a

(3)
r,q

 bj,rck,r. (2.12)

A parte entre parênteses é um PARAFAC interno (um tensor) que serve como um fator para

o PARAFAC externo (outro tensor de dimensão maior).

Podemos desdobrar o tensor interno A ∈ CI×L×R para formar a matriz A = AT3 ∈ CIL×R e

esta matriz pode ser escrita como:

[A]T(3) = (A(1) �A(2))A(3)T . (2.13)

Dessa forma, reduzimos a fórmula do PARAFAC aninhado à fórmula do PARAFAC, onde um

dos fatores é um desdobramento de um tensor tridimensional. A fórmula resultante é:

yt,j,k =
R∑
r=1

at,rbj,rck,r, (2.14)

onde t = 1 . . . IL .

O mesmo desdobramento aplicado no tensor A pode ser aplicado a Y para conseguir uma

matriz no formato a seguir:

Y(3) = ([(A(1) �A(2))A(3)T ] �B)CT . (2.15)

7



Os dados recebidos pelo sistema que explicaremos no capítulo 4 estão no formato PARAFAC

aninhado desdobrado, e cada índice representa um grau de liberdade do sistema (freqüência, tempo,

espaço e período).
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Capítulo 3

O canal de comunicação sem �o

3.1 Introdução

O primeiro passo em direção ao desenvolvimento de um sistema de comunicação sem �o é o

entendimento dos efeitos presentes no meio de comunicação. Apresentaremos neste capítulo um

modelo para o canal sem �o variante no tempo. Descreveremos os principais efeitos presentes no

canal e apresentaremos seus modelos estatísticos. Por último, introduziremos o software Imlprop 1,

desenvolvido na Universidade Tecnológica de Ilmenau, que possibilita a criação de canais a partir

de cenários geométricos de espaços físicos.

3.2 Perda de Propagação: aspecto de larga escala

A primeira diferença entre o canal com �o e o canal sem �o é a quantidade de potência trans-

mitida que chega até o receptor. Supondo uma antena isotrópica, a energia do sinal transmitido

expande em uma frente de onda esférica. Assim, a energia recebida a uma distância r é indireta-

mente proporcional à área da superfície da esfera. Veja a Figura 3.1, na qual o ponto A representa

o transmissor e o ponto B o receptor.

A potência recebida no espaço livre é dada pela fórmula de Friis [3]:

Pr = Pt
λ2GtGr
(4πr)2

, (3.1)

onde Pr é potência recebida, Pt é potência transmitida, λ é comprimento de onda, Gt é ganho da

antena transmissora, Gr é ganho da antena receptora e r é distância entre transmissor e receptor.

No entanto, a propagação no espaço livre é diferente da propagação próxima à terra onde

existem obstáculos. Neste ambiente, teremos re�exões.

No cenário visto na Figura 3.2 o ponto vermelho representa o transmissor, o ponto azul repre-

senta o receptor e os pontos verdes são re�etores do sinal.

1O software pode ser descarregado gratuitamente através do sítio: [http://www2.tu-ilmenau.de/nt/en/ilmprop/]
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r

A

B

Figura 3.1: Potência irradiada entre o transmissor A e o receptor B

Figura 3.2: Cenário sem �o com um percurso linha-de-visada e dois percursos não-linha-de-visada

A princípio, podemos imaginar que as re�exões do sinal irão se somar para resultar em uma

potência recebida maior. Contudo, as diferentes versões do sinal chegam à antena receptora em

momentos diferentes com fase diferente e acabam se somando de maneira construtiva ou de maneira

destrutiva.

Na prática, para chegar a modelos mais precisos, medidas são realizadas em campo para conse-

guir uma fórmula simpli�cada para cada ambiente especí�co de transmissão. Esses modelos podem

ser simpli�cados por (3.3).

Pr = PtP0(
r0
r

)α, (3.2)

onde Pr é a potência recebida, Pt é a potência transmitida, P0 é a potência medida na distância

de referência, r0 é a distância de referência, r é a distância entre transmissor e receptor e α é o
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Figura 3.3: Exemplo de dois sinais que são somados de forma destrutiva

expoente de perda.

É importante ver em (3.3) que o expoente de perda pode assumir valores maiores ou menores do

que 2. No caso de α ser maior do que 2, a onda transmitida sofrerá uma atenuação muito maior com

a distância do que a considerada no modelo de Friis em (3.1). Isso geralmente ocorre em ambientes

com pelo menos um re�etor e a onda transmitida passa a ter um alcance menor. Esse fato parece

prejudicial a princípio, mas em uma rede com estrutura celular, um menor alcance garante um

isolamento melhor entre as células, ou seja, podemos criar mais células com tamanhos reduzidos

sem que ondas que usam as mesmas freqüências inter�ram em outras. Assim, aumentamos a

capacidade do sistema como um todo, pois o SNIR aumenta também. Vale ressaltar que um

aumento do parâmetro α não é similar à diminuição da potência transmitida, pois a diminuição da

potência transmitida traria uma diminuição na mesma proporção da potência recebida como um

todo, independentemente da distância. Já um aumento de α muda o padrão da potência recebida

associada à distância, ou seja, numa distância pequena a potência recebida é quase a mesma que

no modelo em (3.1) mas numa distância maior o modelo em (3.3) assume valores bem diferentes

de (3.1).

3.3 Sombreamento de sinal por obstáculos: aspecto de média es-

cala

Modelos de perda de propagação tentam determinar a relação entre potência transmitida e

potência recebida usando a distância como variável. Contudo, existem outros fatores além da

distância que in�uenciam esta relação. Por exemplo, árvores ou prédios podem se localizar entre

as antenas transmissora e receptora e reduzir signi�cativamente a energia recebida, por meio do

fenômeno denominado absorção. Num cenário altamente mutável seria impossível mapear todos

os ambientes e então para modelar tal fenômeno introduz-se uma variável aleatória à fórmula de
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propagação, representando a probabilidade do sombreamento in�uenciar a potência da transmissão.

Esse modelo é conhecido como modelo empírico de perda de percurso.

Pr = PtP0X (
r0
r

)α, (3.3)

onde X = 10
x
10 é a variável log-normal de distribuição normal com média 0 e desvio padrão unitário

e x ∼ N(0, δ2x).

3.4 Desvanecimento: aspecto de curta escala

Um dos aspectos mais desa�adores do canal de comunicação sem �o é o desvanecimento. O

desvanecimento é causado pela recepção de várias versões do mesmo sinal em tempos diferentes.

As múltiplas versões são causadas por re�exões do sinal, conhecidas como múltiplos percursos.

Dependendo da diferença de fase entre os sinais que chegam à antena, a soma pode ser construtiva

ou destrutiva. Pequenas movimentações do receptor ou do transmissor podem causar diferenças

signi�cativas na amplitude do sinal resultante, muito embora os efeitos de perda de percurso ou

de sombreamento não tenham se alterado.

O desvanecimento tem uma conseqüência importante sobre o sinal recebido: a variação radical

da intensidade do sinal, que pode acarretar a baixa SNR (Razão Sinal-Ruído) e levar a uma

detecção incorreta do símbolo.

3.5 Modelo do canal de comunicação sem �o

Uma vez discutido os principais efeitos presentes em um canal sem �o, partimos para a criação

de um modelo matemático que usaremos para representar a resposta do canal ao impulso. Esse

modelo leva o nome de tap-delay, expressado pela fórmula:

h[k, t] = h0(t)δ[k] + h1(t)δ[k − 1] + . . .+ hv(t)δ[k − v], (3.4)

onde h0 é um número complexo representando a atenuação do primeiro percurso a chegar no

receptor, hv é um número complexo representando a atenuação do último percurso a chegar no

receptor, δ é o sinal transmitido, t é um slot de tempo em que o canal permanece constante e k é

o índice de amostragem.

Surgem aqui três perguntas de suma importância para o entendimento quantitativo do modelo:

1 - Qual a potência recebida? Pr = |h|2.

2 - Quão rápido o canal varia com o tempo t? O tempo de coerência do canal é o tempo em

que o canal permanece constante.

3 - Qual a duração aproximada do canal, ou seja, quantos taps possui o canal? A duração é

denominada espalhamento de atraso máximo.
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3.6 Parâmetros do Canal

3.6.1 Espalhamento de Atraso e Banda de Coerência

O espalhamento de atraso τmax especi�ca o número de taps da resposta do canal ao impulso.

Em outras palavras, o espalhamento é a duração entre a chegada do primeiro percurso e a do

último percurso. A banda de coerência é dada por Bc = 1
τmax

e especi�ca a largura de banda

máxima para a qual a resposta do canal na freqüência |H(f)| é aproximadamente constante.

A Figura 3.4 mostra a resposta ao impulso de um certo canal h(t). Cada impulso da Figura 3.4,

também chamado de tap, representa uma versão do sinal transmitido que é recebido. Matematica-

mente a soma das versões atrasadas se equivale ao cálculo da convolução entre o sinal transmitido

e o canal h(t).

Figura 3.4: O espalhamento de atraso máximo é dado pelo tempo decorrido entre o primeiro tap

e o último tap do grá�co

3.6.2 Espalhamento Doppler e Tempo de Coerência

Este parâmetro está relacionado com o movimento relativo entre transmissor e receptor. Se a

movimentação é grande, a resposta do canal irá se alterar rapidamente e precisaremos de estimati-

vas mais freqüentes do canal que muda rapidamente. Se a resposta do canal muda vagarosamente

precisaremos de menos estimativas do canal. A função que relaciona esses dois parâmetros é:

Tc ∝ 1

fd
(3.5)

e

fd =
fcv

c
, (3.6)
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onde Tc é o tempo de coerência, fd é o espalhamento Doppler, fc é a freqüência da portadora, v é

a velocidade relativa entre transmissor e receptor e c é a velocidade da luz.

Na Figura 3.5, apresenta-se um sistema de comunicação em dois instantes de tempo diferentes.

Apesar do transmissor e do receptor estarem estáticos, veri�ca-se que o ponto de re�exão dado

pelo veículo A está em movimento. Logo, apesar do receptor e transmissor estarem estáticos, o

canal varia com o tempo.

t1 t2

h2

h1

A A

Figura 3.5: O canal entre transmissor e receptor muda devido à mudança do ambiente (representado

por um carro que se movimenta)

3.6.3 Espalhamento Angular e Distância de Coerência

Estes parâmetros estão relacionados ao espalhamento espacial da energia que chega à antena.

Se a energia vem de diversas direções, então o espalhamento angular ΘRMS , que é a média do

ângulo de direção de chegada entre as ondas, é alto; se a energia provem de uma única direção,

o parâmetro é baixo. Esse valor esta relacionado com o raio do cluster de re�etores próximo ao

receptor. A distância de coerência Dc é indiretamente proporcional ao espalhamento angular. Esse

parâmetro é muito importante para a construção de sistemas com múltiplas antenas, pois especi�ca

a distância mínima entre as antenas [3].

Dc ∝
0.2λ

ΘRMS
. (3.7)

Uma distância de coerência d signi�ca que sinais recebidos com uma distância d de diferença

são não-correlatos.

A �gura 3.6 mostra que a direção de chegada dos múltiplos percursos da onda transmitida tem

relação direta com a distância entre os espalhadores, ou seja, quanto maior a distância entre os

re�etores de sinal maior será o angulo de chegada ou abertura de chegada do sinal recebido.
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Figura 3.6: Transmissão de onda com re�exão em dois grupos de múltiplos obstáculos com raios

diferentes geram direções de chegada com padrões diferentes

3.7 Modelos estatísticos do canal sem �o banda larga

Observamos, da explicação acima, que o sinal recebido é composto pela superposição de múlti-

plas versões atenuadas e atrasadas do sinal transmitido. De acordo com o padrão de espalhamento

destas ondas, o sinal resultante pode assumir valores muito diferentes. Modelos matemáticos que

estimam a relação entre distância e amplitude da onda recebida foram desenvolvidos. Os três

principais modelos são Rayleigh, Rice e Nakagami-m. O primeiro tenta estimar a relação para am-

bientes onde todos os sinais possuam a mesma distribuição de intensidade e distribuição direcional

de chegada, ou seja, são geralmente usados para ambientes com muito espalhamento e sem linha de

visada (NLOS, do inglês Non-Line-of-Sight). O segundo modelo leva em consideração a existência

de um percurso dominante e, por isso, é usado para ambientes com linha de visada (LOS, do inglês

Line-of-Sight). O terceiro e último modelo é mais geral e, dependendo dos valores assumidos para

seus parâmetros, pode aproximar ambientes com ou sem linha de visada.

3.8 O canal de comunicação geométrico

Neste trabalho, consideramos um canal criado pelo software Ilmprop [9]. Esse software utiliza

um método chamado de ray-tracing para criar canais de ambientes especí�cos. Para simularmos,

desenhamos o ambiente no qual queremos realizar a simulação, posicionamos as antenas nos pontos

escolhidos e con�guramos parâmetros do sistema como freqüência das portadoras e largura de

banda dos canais. Uma vez criado o cenário, rodamos o software que gera a resposta do canal ao

impulso para cada freqüência especi�cada e para os percursos linha-de-visada, do inglês Line-of-

Sight e não-linha-de-visada, do inglês Non-line-of-sight. Este software é muito útil para a análise

de sistemas de comunicação sem �o ponto-a-ponto com pouca movimentação que serão colocados

em um ambiente conhecido. A grande vantagem do uso desse software é a precisão do resultado

obtido. A Figura 3.2 mostra o cenário que decidimos usar para as simulações.
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Capítulo 4

Sistema Proposto

4.1 Introdução

O sistema proposto utiliza múltiplas antenas para transmitir e múltiplas antenas para receber os

dados. Além disso, cada uma das antenas utiliza várias freqüências ortogonais (que não interferem

umas nas outras) para transmitir os símbolos. O emprego de múltiplas antenas e freqüências

ortogonais são tendências crescentes dos novos sistemas de comunicação sem �o.

Os bits de informação são passados das camadas superiores para a camada física (ver modelo

OSI). Uma vez determinada a modulação a ser usada, um conjunto de bits é convertido em um

símbolo, representado por um número complexo. Esse símbolo passará pelo processo de codi�cação

antes de ser transmitido.

4.2 Sistema de comunicação digital sem �o

Os principais passos no domínio digital são codi�cação e modulação. O processo de codi�cação

geralmente adiciona redundâncias que permitirão a correção de erros pelo receptor. O processo de

modulação prepara o sinal digital para o canal sem �o e pode compreender várias operações. O

sinal digital modulado é convertido para uma forma de onda por um conversor digital-analógico

(DAC) e então tem sua freqüência aumentada para a banda especí�ca do sistema para depois ser

irradiado por uma antena. O receptor essencialmente realiza as operações inversas.

4.3 MIMO

Multiple Input Multiple Output (MIMO) signi�ca o uso de múltiplas antenas, tanto para recep-

ção, quanto para transmissão. Esse artifício possibilita a criação de canais diferentes e é uma das

técnicas mais estudas na área de comunicação sem �o.

Com relação à criação de canais diferentes no espaço, podemos concluir que esses canais sofrerão

desvanecimento de maneira independente. Ou seja, em (4.1), obedece-se o espaçamento entre
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Figura 4.1: Sistema MIMO genérico

antenas e as colunas de H são diferentes.

y = Hx+ n, (4.1)

onde H ∈ CK×M é matriz de canal, x ∈ CM×1 é vetor de dados transmitidos, n ∈ CK×1 é vetor

de ruído gaussiano e y ∈ CK×1 é vetor de dados recebidos.

A técnica MIMO tem diversos �ns. Dentre eles, podemos citar a diversidade espacial, a mul-

tiplexação espacial e a focalização de energia, conhecido como beamforming. Os objetivos dessas

técnicas são, respectivamente, diminuir a probabilidade de um desvanecimento grave ser a única

opção, aumentar a taxa de dados e atingir distâncias maiores ou economizar energia.

A diversidade espacial pode ser implementada no receptor, no transmissor [10] ou em ambos.

Em todos os casos, o objetivo é evitar que um sinal que esteja fortemente desvanecido seja a única

opção de recepção, por meio do aproveitamento de caminhos independentes que sofrem diferentes

padrões de desvanecimento, e assim diminuir os erros de recepção.

O ganho de arranjo está relacionado com o aumento do SNR pela combinação de sinais de

percursos independentes.

O ganho de diversidade está relacionado com a diminuição dos efeitos do desvanecimento sobre

um sinal.

Na multiplexação espacial, cada antena transmite um �uxo diferente de símbolos que, apesar de

se combinarem, podem ser separados. Essa técnica está baseada na álgebra linear, principalmente

com a técnica da decomposição em valores singulares SVD [3].

A focalização de energia possui duas abordagens, uma matemática e outra física. A abordagem

física está ligada a métodos que �ltram sinais que chegam de uma mesma direção. A abordagem

matemática está ligada a matrizes de pré-codi�cação do sinal.

Para concluir, a técnica MIMO é muito vantajosa, pois viabiliza a diversidade sem aumentar a

utilização da banda do espectro eletromagnético, diferente da diversidade temporal e de freqüência.
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Uma desvantagem do MIMO é a complexidade de hardware e software.

4.4 Orthogonal Frequency Division Multiplexing

Os múltiplos percursos do canal, descritos na Seção 3.3, criam um fenômeno chamado inter-

ferência inter-simbólica. Esse fenômeno diz respeito ao espalhamento temporal de um símbolo

previamente transmitido, que acaba se somando ao próximo símbolo por causa de um percurso

que demora a chegar no receptor e chega junto com o próximo símbolo transmitido. Quanto menor

for o tempo para transmitir os símbolos, maior será a interferência entre eles.

A Figura 4.2 mostra três símbolos sendo transmitidos representados por cores diferentes que

percorreram percursos diferentes. Pode-se observar que os símbolos transmitidos se sobrepõem

parcialmente, caracterizando uma interferência inter-simbólica. Na Figura 4.2 está circulado o

momento em que o símbolo 1 está sendo transmitido pelo percurso 3 e o símbolo −1 chega no

receptor pelo percurso 1 e cria uma interferência inter-simbólica.

Figura 4.2: Interferência Intersimbólica

Para minimizar a interferência inter-simbólica a níveis aceitáveis, que não atrapalhem a deco-

di�cação dos dados recebidos, o �uxo de símbolos que ocupa uma banda B é transformado em L

�uxos ocupando, cada um, uma banda menor B
L . Ou seja, se um símbolo tinha duração de 1

B s,

agora você terá L símbolos com duração de L
B s. Cada um desses L símbolos será modulado em

uma freqüência diferente e cuidadosamente distante para não interferir nas outras.

O principal objetivo do OFDM é fazer com que τ � Ts, de forma que a resposta do canal ao

impulso possa ser aproximada por um único tap. Lembre-se do modelo do canal 3.4. Ts é a duração

do símbolo. De forma simpli�cada, o OFDM visa transformar um canal seletivo em freqüência em

vários canais não-seletivos em freqüência paralelos, ou seja, canais com apenas um tap.

Existem detalhes importantes a respeito da implementação do OFDM, um deles é a banda
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de guarda ou guarda que deve ser adicionado ao símbolo OFDM para evitar interferência entre

símbolos OFDM consecutivos. A �gura 4.3 mostra um símbolo OFDM seguido da banda de guarda.

Figura 4.3: Símbolo OFDM e Banda de Guarda

A teoria de sinais e sistemas demonstra que a resposta de um sistema linear invariante no

tempo a uma entrada periódica é igual à convolução linear da resposta do sistema ao impulso pelo

sinal de entrada.

y[n] = h[n] ∗ x[n] =
L−1∑
k=0

h[k]x[n− k]L, (4.2)

onde y é a saída do sistema, h é a resposta do sistema linear e invariante no tempo ao impulso e

x é a entrada periódica de tamanho L.

Se o sinal de entrada x tiver seus últimos v símbolos sempre repetidos como um pre�xo, ele

será aproximadamente periódico. Podemos, então, aplicar a DFT ao sinal y para obter:

Y (f) = H(f)X(f). (4.3)

A equação (4.3) descreve um sinal sem interferência inter-simbólica na freqüência. Os símbolos

X(f) são apenas escalonados por um valor complexoH(f). Assim, tendo conhecimento da resposta

do canal no domínio da freqüência pode-se recuperar o sinal transmitido.

A Figura 4.4 descreve a modulação de L símbolos que serão transmitidos, cada um deles, em

freqüências diferentes. A primeira idéia que surge é a de ramos independentes que modulam cada

um dos símbolos, no domínio do tempo, para uma freqüência especí�ca. Contudo, se considerarmos

que os símbolos já estão no domínio da freqüência, existe um método mais e�ciente para tal

modulação que reduz a complexidade do sistema a apenas um ramo. Esse método é alcançado

pela Transformada Inversa e rápida de Fourier (IFFT). A �gura a seguir mostra que, na prática,

a aplicação do IFFT ao sinal transforma a onda de tamanho L em várias ondas de freqüências

diferentes.

O sistema OFDM completo pode ser representado pela Figura 4.5.

onde PC é o pre�xo cíclico sendo adicionado ou retirado, L-pt IDFT é implementado pela IFFT

de um vetor com L símbolos no domínio da freqüência, P/S é o processo de serialização e S/P é o

processo contrário e FEQ representa a divisão de Y (f) por H(f).

4.5 Modelo do sinal transmitido

O tempo, aqui, é dividido em quadros. Cada quadro possui N intervalos e cada intervalo é

composto por P períodos.
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Figura 4.4: Modulação OFDM

Figura 4.5: Diagrama do sistema OFDM

M símbolos são agrupados para formar um vetor sn. Cada símbolo do vetor será transmitido

por uma das M antenas, mas antes a matriz de pré-codi�cação Gp combina os símbolos. O uso da

pré-codi�cação se justi�ca por meio da diversidade de transmissão obtida. Veremos nos resultados

de simulações que essa pré-codi�cação traz ganhos a estimativa do canal.

O vetor sn não muda dentro de um intervalo de tempo, mas a matriz Gp muda de período

para período. Esses símbolos, ainda em banda-base, representados por números complexos, são

copiados pela matriz W , para cada linha que representa uma freqüência diferente.

Aqui, apresentamos o modelo da matriz emitida pelo transmissor:

Cn,p = diag(Gpsn)W T ∈ CM×F , (4.4)

onde

sn = [ sn1 sn2 . . . snM ]T ∈ CM×1 é o vetor de símbolos,

Gp = Θdiag( 1 ejφp . . . ejφp(M−1) ) ∈ CM×M , (4.5)

onde é a matriz de pré-codi�cação de dados,

Θ ∈ CM×M é a matriz transformada discreta de Fourier e
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[W ]f,m
.
= ej

2π
M

(f−1)(m−1) ∈ CF×M , (4.6)

é a matriz de espalhamento frequencial.

Um quadro completo precisa ser transmitido para que se inicie o processo de decodi�cação no

receptor. O canal é considerado constante durante o tempo de um quadro. O primeiro intervalo

de tempo de cada quadro contém um símbolo conhecido (piloto) para que a decodi�cação se dê

corretamente, os outros N − 1 intervalos de tempo contem informação.

4.6 Modelo do sinal recebido

Yn,p = Hdiag(Gpsn)W + Vn,p

Ĥ

Ŝ

H

Estimação de Canal e 

Decodificação de 
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.
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Figura 4.8: Receptor MIMO-OFDM
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Este é o modelo descrito no artigo [5].

Yn,p =

√
ρ

M
HCn,p + Vn,p ∈ CK×F , (4.7)

onde Yn,p representa a matriz de dados recebida pelo sistema no período p do intervalo de tempo n.

Vn,p ∈ CK×F representa o ruído gaussiano aditivo presente no instante de tempo n, p da recepção.

H ∈ CK×M é a matriz de canal.

Substituindo os valores de Cn,p em 4.6, temos:

Yn,p =

√
ρ

M
Hdiag(Gpsn)W T + Vn,p ∈ CK×F . (4.8)

4.7 Descrição tensorial do modelo de dados

A equação (4.8) pode ser reescrita da seguinte forma:

Yn,p =

√
ρ

M
HDp(ADn(S)ΘT )W T , (4.9)

ondeDi(A) é uma matriz diagonal construída com a i-ésima linha da matrizA, S =
[
sT1 sT2 . . . sTN

]T
é a matriz de símbolos composta pelos vetores linha sTn . A matrix A é de�nida como

A =


vec(D1)

...

vec(DP )

 =


1 ejφ1 . . . ejφ1(M−1)

...
...

...
...

1 ejφP . . . ejφP (M−1)

 . (4.10)

Podemos concatenar todos os períodos de um intervalo de tempo para formar uma matriz maior

no formato a seguir:

Yn =
[
Y T
n,1 . . . Y T

n,P

]T
∈ CPK×F . (4.11)

Utilizando (2.7) podemos reescrever (4.11) como:

Yn =

√
ρ

M
[(ADn(S)ΘT ) �H]W T . (4.12)

Da mesma maneira, podemos concatenar todos os intervalos de tempo de um quadro para

formar a matriz a seguir:

Y =
[
Y T
1 . . . Y T

N

]T
∈ CNPK×F . (4.13)

Assim,
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Y =

√
ρ

M
([(S �A)ΘT )] �H)W T . (4.14)

Na fórmula 4.14, T é uma matriz dada por:

T = (S �A)ΘT = [T ]T3 . (4.15)

Podemos escrever T na forma tensorial como:

T = IM ×1 S ×2 A×3 Θ ∈ CN×P×M (4.16)

e Y na forma tensorial como:

Y = IM ×1 H ×2 W ×3 T ∈ CK×F×NP (4.17)

4.8 Modelo do sinal recebido usando canal geométrico

Pode-se observar no modelo do sinal recebido (4.8) que o canal não varia entre freqüências.

Essa é uma aproximação que não é �el à realidade, pois freqüências diferentes se somam de ma-

neira diferente mesmo que tenham percorrido percursos de mesma distância, ou seja, freqüências

diferentes desvanecem de maneira diferente e criam canais diferentes. Contudo, muitas vezes os

canais são correlatos.

Tentamos reescrever o modelo para considerar um canal seletivo em freqüência, ou seja, a

resposta do canal (Rx /Tx) ao impulso varia com a freqüência. O OFDM é usado para transformar

o canal seletivo em freqüência em vários canais menores constantes e paralelos. Dessa forma,

podemos reescrever o modelo do sinal recebido como:

Yn,p =

√
ρ

M
Hf1Cn,p,1| . . . |HfFCn,p,F + Vn,p ∈ CK×F . (4.18)

4.9 Algoritmos de decomposição do tensor de dados

Nesta seção, apresentamos dois algoritmos de estimativa (ALS e LS-KRF) usados para separar

as misturas interna e externa do tensor 4-dimensional. O primeiro algoritmo, denominado ALS

se chama Alternating Least Squares. O segundo algoritmo se chama Least Squares Khatri-Rao

Factorization (LS-KRF), tem forma fechada, ou seja, não é iterativo.

4.9.1 Algoritmo de Mínimos Quadrados Alternados

Este algoritmo visa minimizar a soma do quadrado da diferença dos elementos do tensor de

dados recebido e de um tensor inicial, que é escolhido de maneira aleatória. Sua característica
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iterativa tem como objetivo fazer com que o tensor inicial se aproxime cada vez mais do tensor

recebido e que a diferença entre os dois tensores diminua a cada iteração do algoritmo. No �nal, o

tensor resultante da estimativa deve possuir permutação em relação à organização das colunas, e

suas colunas serão escalonadas por números que se cancelam entre matrizes, ou seja são a divisão

por pesos não-balanceados. Por esse motivo, precisamos sempre do conhecimento prévio de um

dos componentes dessa operação para retirar tais permutações. Esses componentes são W , Θ, a

primeira linha de A e a primeira linha da matrix símbolos.

1 - Separação começa pela externa: Inicializa Ĥ com valor aleatório.

1.1 - Estimativa de T̂ :

T̂ = [Y](3)[(Ĥ �W )†]T . (4.19)

1.2 - Estimativa de Ĥ:

Ĥ = [Y](1)[(W � T̂ )†]T . (4.20)

Repetir passos 1.1 e 1.2 até a convergência das matrizes.

Para retirar as permutações e escalonamento, precisamos do conhecimento de pelo menos uma

linha de T̂ . Esse fato só é possível se usarmos um símbolo (time-slot) piloto na matriz S.

Uma vez determinada a matriz T̂ , aplicamos o mesmo algoritmo (ALS) sobre essa matriz para

estimar seus componentes que são as matrizes Ŝ , Â e Θ̂. Como temos conhecimento da primeira

linha de A, podemos retirar as permutações e o escalonamento multiplicando a matriz resultante

da estimativa pela matriz diagonal criada com os valores do inverso da primeira linha da matriz

A.

2 - Segundo Estágio:

2.1 - Estimativa de Ŝ:

Ŝ = [T ](1)[(Â �Θ)†]T . (4.21)

2.2 - Estimativa de Â:

Â = [T ](2)[(Θ � Ŝ)†]T . (4.22)

Repita os passos 2.1 e 2.2 até a convergência.

4.9.2 Fatoração Khatri-Rao de Mínimos Quadrados

Este é o algoritmo não iterativo descrito em [11]. Uma vantagem deste algoritmo em relação

ao ALS é que ele pode ser paralelizado.
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Temos,

[Y](2) = W [(T �H)]T (4.23)

remanejando, temos,

(T �H) = (W−1[Y](2))
T . (4.24)

A transformação da coluna m da matriz (T �H) nos dá uma matriz Qm ∈ CNP×K .

Figura 4.9: Transformação de uma coluna em uma matriz

A matriz Qm tem posto 1 por ser a transformação de uma coluna de uma estrutura Khatri-Rao.

Qm = H(:,m) ◦ T (:,m). (4.25)

Assim, ao aplicarmos a Singular Value Decomposition (SVD) à matriz Qm, obtemos:

Qm = UmΣmV
T
m . (4.26)

O SVD tem essa propriedade muito interessante. Ele separa os sinais ortogonais que se somaram

pra formar as linhas dessa matriz em,

Ĥ(:,m) =
√
δmUm(:, 1) ∈ CK×1 (4.27)

e

T̂ (:,m) =
√
δmVm(:, 1) ∈ CNP×1. (4.28)
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Com o conhecimento de W retiramos as permutações de T̂ e Ĥ.

A matrix T̂ que contem os símbolos codi�cados na forma T̂ = (S � A)ΘT . O mesmo processo

de transformação é realizado sobre a matriz S �A para encontrar as matrizes Ŝ e Â.

4.9.3 Propriedade de Unicidade

A veracidade das duas equações abaixo garante que a decomposição do tensor, que tem formato

PARAFAC aninhado, de dados Y será única [12].

min(NP,M) + min(K,M) + min(F,M) ≥ 2M + 2 (4.29)

min(N,M) + min(P,M) ≥M + 2 (4.30)

onde N é número de time-slots, P é número de períodos, M é número de antenas transmissoras,

K é número de antenas receptoras e F - número de sub-portadoras utilizadas.

A propriedade de unicidade é um dos pilares-base de todo o trabalho. Sem ela, seria impossível

detectar os símbolos e estimar o canal, pois a decomposição do tensor não seria única. Apesar

disso, podem existir diferentes permutações e escalonamento entre matrizes.

4.9.4 Complexidade dos algoritmos de detecção

A complexidade de um algoritmo é um valor que representa o número de operações com ponto

�utuante (�ops) necessárias para a resolução da equação que determina o modelo do algoritmo em

um processador. As fórmulas a seguir foram deduzidas no artigo [13].

Algoritmo 1: ALS

• Primeiro estágio (PARAFAC externo): O(NPMF [M +K])

• Segundo estágio (PARAFAC interno): O([P +N ]M3)

Algoritmo 2: LS-KRF

• Primeiro estágio (PARAFAC externo): O(NPMKF )

• Segundo estágio (PARAFAC interno): O(NPKM)

4.10 E�ciência espectral

Dentro de um quadro, temos um total de NP períodos de símbolos e F freqüências, logo

podemos transmitir um total de NPF símbolos por cada antena. No entanto, usamos apenas
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(N − 1) períodos do quadro para símbolos de dados diferentes. Pode-se concluir, então, que a

e�ciência espectral é:

M(N − 1)

NPF
Simbolos/periodo de simbolo/Sub− portadora, (4.31)

pois cada antena transmite um símbolo diferente.
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Capítulo 5

Resultados de Simulação

5.1 Introdução

Antes de começar a simulação, o primeiro passo é de�nir a con�guração do sistema. Os parâme-

tros são: quantidade de antenas transmissorasM , quantidade de antenas receptorasK, quantidade

de sub-portadoras F (já que o sistema é OFDM), número de intervalos de tempo N e número de

períodos em cada intervalo de tempo P . Outra con�guração importante é o tipo da modulação

dos bits. Na maioria dos casos, escolhemos a modulação 4-QAM, ou seja, temos quatro formas de

ondas diferentes (quatro número complexos em banda base) e cada uma representa dois bits de

informação. Informamos no texto quando outras modulações são usadas.

Uma vez realizada as con�gurações, realizaremos as simulações e analisaremos três métricas do

sistema: a taxa de erro de bits (BER), o Erro quadrático médio normalizado (NMSE) do canal e

o tempo de processamento de cada algoritmo. O NMSE é dado pela fórmula a seguir:

NMSE(H) =
200∑
i=1

‖Ĥ(i)−H‖2F
‖H‖2F

, (5.1)

onde H é a matriz do canal, Ĥ(i) é a i-ésima estimativa do canal e ‖x‖F é a norma do vetor x

dada pela raiz quadrada da soma do quadro dos elementos do vetor.

5.2 Resultados usando o modelo de dados estatístico

As Figuras 5.1 e 5.2 são uma comparação do sistema sem pré-codi�cação com o sistema com

pré-codi�cação. Pode-se observar claramente que a pré-codi�cação dos símbolos traz ganhos de

desempenho ao sistema em torno de 2 dB.

As Figuras 5.3, 5.4 e 5.5 são resultados da utilização do modelo de dados em (4.6) para simulação

do sistema. Cada elemento da matriz do canal considerado é uma amostra de um processo aleatório

com distribuição normal complexa com média 0 e desvio padrão unitário.
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Figura 5.1: Bit Error Rate vs SNR

Figura 5.2: NMSE vs SNR
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Figura 5.3: Bit Error Rate vs SNR

A Figura 5.3 mostra a BER para diferentes valores do SNR. Podemos observar que os dois

algoritmos de detecção de símbolos têm desempenhos iguais. Além disso, para valores acima de 0
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dB a taxa de erro �ca abaixo de 10−3.
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Figura 5.4: Normalized Mean Square Error vs SNR

Os dois algoritmos (ALS e LS-KRF) apresentam o mesmo desempenho para a estimativa do

canal dada pela �gura 5.4. Além disso, a estimação é satisfatória para valores elevados de SNR,

uma vez que os erros de estimativa �cam na casa de 10−4.
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Figura 5.5: Tempo médio de processamento vs SNR

A Figura 5.5 mostra que o tempo de processamento médio do algoritmo P-LS-KRF é o menor

de todos. Contudo, o LS-KRF apresenta tempos maiores do que o ALS que está no meio. Pode-se

concluir que a possibilidade de paralelizar o LS-KRF em P-LS-KRF torna esse algoritmo mais

vantajoso do que todos os outros para essa con�guração do sistema.

5.3 Resultados usando o modelo de dados geométrico

Aqui utilizamos o modelo de dados geométrico descrito em 4.8 e os canais criados pelo software

Ilmprop para o cenário da �gura 3.2. Falamos canais no plural pois, por estarmos usando OFDM,
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a banda total utilizada é dividida em sub-bandas menores que não se sobrepõem e cada uma das

sub-bandas é um canal.

A Tabela 5.1 mostra as con�gurações do sistema para a simulação da Figura 5.6:

Rx Antenas ULA 2

Tx Antenas ULA 3

Modulação 4-QAM

Frequência Central 2.4 GHz

Largura de banda do canal total 40 MHz

Número de subportadoras 800

Largura da banda de cada sub-canal 50 kHz

Tabela 5.1: Con�gurações do Canal: 800 sub-portadoras
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Figura 5.6: Bit Error Rate vs SNR - 800 sub-portadoras

Vemos primeiramente, na Figura 5.6, que o algoritmo P-LS-KRF apresenta desempenho ligei-

ramente melhor do que o ALS. Se compararmos esse grá�co com o grá�co da �gura 5.3, observamos

que o desempenho caiu. Contudo, ainda temos uma boa detecção dos símbolos transmitidos, pois

a taxa de erro de bits é 10−2 para valores de SNR acima de 5 dB.

A Tabela 5.2 mostra as con�gurações do sistema para a Figura 5.7:

Rx Antenas ULA 2

Tx Antenas ULA 3

Modulação 4-QAM

Frequência Central 2.4 GHz

Largura de banda do canal total 40 MHz

Número de subportadoras 200

Largura da banda de cada sub-canal 200 kHz

Tabela 5.2: Con�gurações do Canal: 200 sub-portadoras
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Figura 5.7: Bit Error Rate vs SNR - 200 sub-portadoras

Na última simulação, observa-se que a decodi�cação é muito ruim. Temos quase um quarto de

erros. Essa taxa pode ser justi�cada pela diferença que existe entre o canal de cada freqüência.

Essas diferenças começam a retirar os dados da estrutura PARAFAC aninhado descrito em 2.12.

Como temos poucas divisões, os canais acabam se alargando e as matrizes �cam muito diferen-

tes, por isso os algoritmos não conseguem estimar o canal e decodi�car os dados com precisão.

O resultado dessa �gura implica que temos neste sistema uma limitação do espaçamento entre

sub-portadoras. Os canais podem diferir, mas essa diferença não pode ser muito grande ou a

decodi�cação não é e�ciente.

5.4 Simulações com Ruído Colorido

Nesta sessão, apresentamos os resultados da simulação do sistema para a seguinte con�guração

extrema:

K = 2, M = 3, F = 10, N = 5, P = 3 e modulação: 16-QAM.

O canal foi gerado usando o cenário 3.2, largura de banda total de 40 MHz, 500 subdivisões

do canal total, cada uma com 80 kHz e freqüência central de 2.4 GHz. Usamos os primeiros 10

sub-canais para implementar o OFDM, contudo a matriz referente à segunda sub-portadora foi

substituída por uma matriz aleatória, na tentativa de simular um ruído colorido.

Na Figura 5.8, a taxa de erro de bits é praticamente a mesma para os dois algoritmos. Ele está

por volta de 10−1 em 13 dB. Pode-se concluir que técnicas como códigos corretores de erro devem

ser agregadas neste sistema para melhorar seu desempenho nesse cenário.

Na Figura 5.9, a estimativa do canal é a pior apresentada neste trabalho. Esse fato ocorre devido

a con�guração do sistema considerar modulação 16-QAM. Contudo, parece ser ainda possível de

ser aceita para uma implementação real do sistema.

O ALS apresenta um desempenho melhor do que o P-LS-KRF e LS-KRF para valores de SNR

maiores do que −5 dB.
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Figura 5.8: BER vs SNR - Ruído Colorido
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Figura 5.9: NMSE vs SNR - Ruído Colorido
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Figura 5.10: Tempo médio de processamento vs SNR - Ruído Colorido

A taxa do sistema nessa con�guração e considerando G = 1/32 é dada pela fórmula 4.31

multiplicada por F , pela Bsc banda de cada sub-canal, pela modulação log2(M) e dividida pela
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banda de guarda 1 +G.

M(N − 1)Bsclog2(M)

NP (1 +G)
= 165, 49kbits/s (5.2)

onde Bsc é a largura dos sub-canais.

Podemos, no entanto, reduzir o número de sub-canais OFDM usados e com isso utilizar grupos

de sub-canais diferentes para transmitir símbolos diferentes. Ou seja, aplicamos diferentes PA-

RAFACs a grupos diferentes de sub-portadoras. Dessa forma, aumentamos o total de símbolos

transmitidos pelo sistema aproveitando toda a banda disponível e sem problemas de decodi�ca-

ção. Como exemplo, podemos citar o caso de usarmos apenas duas sub-portadoras para cada

PARAFAC. Tendo um canal com banda total de 40 MHz podemos dividí-lo em 800 bandas iguais

e utilizar duas sub-bandas por PARAFAC. Assim temos um total de 400 ∗ 165, 49 Kbits/s sendo

enviado pelo sistema no todo. Essa é uma taxa expressiva, ou seja, alta em relação aos serviços

que temos hoje que trabalham na faixa de Megabits. Concluímos, que com essa taxa poderemos

usar o sistema para os novos serviços que demandam muita taxa como video streaming e audio

streaming.
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Capítulo 6

Conclusões

Neste trabalho, analisamos o desempenho de dois algoritmos de decomposição de tensores que

tem modelo aproximadamente PARAFAC, devido à presença de um canal com desvanecimento

seletivo em freq6uência mais ruído normal no sistema MIMO-OFDM. Melhoramos o modelo an-

teriormente proposto que agora, leva em consideração canais diferentes para cada freqüência. Os

experimentos mostram que, respeitando-se alguns limites, mesmo em um ambiente geométrico, os

algoritmos continuam detectando os símbolos e estimando o canal com alta performance. Além

disso, vemos que a banda máxima alcançada no item 5.2 não é su�ciente para serviço que de-

mandam taxas na faixa de Mbits/s. A aplicação de vários PARAFACs paralelos para pequenos

grupos de freqüências pode viabilizar altas taxas de dados. A e�ciência espectral do sistema cresce

linearmente com o número de antenas transmissoras. E cresce na relação N − 1/N para o número

de time-slots. Por �m, acreditamos que esse sistema tenha sido desenhado para ambientes com

muitos re�etores pois, quanto maior for o posto da matriz de canal mais rápido o algoritmo ALS

convergirá.

Estudos sobre a multiplexação de vários usuários, que usam o sistema ao mesmo tempo, são

a extensão natural deste trabalho. Códigos corretores de erro e modulação adaptativa são outros

assuntos a serem trabalhados em cima deste trabalho. Além disso, outro aspecto que ainda poderá

ser analisado é a utilização de outros tipos de array de antenas.

"Se a nova tecnologia de telecomunicação pode

gerar problemas novos, também pode gerar solu-

ções novas para problemas antigos." Ana Maria

Nicolaci-da-Costa
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I. CÓDIGOS FONTE

% SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MIMO-OFDM

close all

clear all

addpath('PARAFAC_TOOLBOX\');

addpath('PARAFAC_TOOLBOX\Tensor_Toolbox\');

addpath('PARAFAC_TOOLBOX\hoesprit\');

K = 2; % número de receptores MIMO

M = 3; % número de transmissores MIMO

F = 10; % número de canais do OFDM: F>1

N = 5; % time-slots

P = 3; % número de períodos em cada slot-de-tempo

modelo = 'novo';

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Why Semi-Blind? - Because we have to know the first time-slot value

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Matriz de DFT de tamanho M

Theta = dftmat(M);

% frequency spreading matrix

W = vd(F,M); %(Vandermonde structure)

% time and transmission space inner coding matrix

alpha = 2*pi*ones(P,1);

A = exp(1i*alpha*(0:M-1));

A(1,:)=ones(1,M);

%identity-tensor

I = zeros(M,M,M);

for m=1:M

I(m,m,m)=1;

end
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%random clock

randn('state',sum(clock))

rand('state',sum(clock))

%Tipo de modulação: psk ou qam

mod_lev=16;

mod_type='qam';

% vector com os valores de SNR escolhidos para as simulações

SNR_vec = -15:5:30; %[-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30]

% number of repetitions

Ntrials = 2e2;

% erro máximo de estimativa do canal

eta = 1e-4;

%repetições

rep=Ntrials*ones(1,length(SNR_vec));

% limit of repetitions outer

num_iter_out_max = 100;

% limit of repetitions inner

num_iter_in_max = num_iter_out_max;

%initialize result vectors

num_iter_out_actual = zeros(length(SNR_vec),Ntrials);

num_iter_in_actual = zeros(length(SNR_vec),Ntrials);

ber_als_n = zeros(length(SNR_vec),Ntrials);

nmse_als_n = zeros(length(SNR_vec),Ntrials);

time_als_n = zeros(length(SNR_vec),Ntrials);

ber_krf_n = zeros(length(SNR_vec),Ntrials);

nmse_krf_n = zeros(length(SNR_vec),Ntrials);

%the time algorithm takes running

time_krf_n = zeros(length(SNR_vec),Ntrials);

parallel_time_krf_n = zeros(length(SNR_vec),Ntrials);

%GO GO GO START SIMULATION

tic

for k=1:length(SNR_vec)
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disp(['SNR: ',num2str(SNR_vec(k))]);

for n=1:rep(k)

% bit matrix

Bits(1,:) = [zeros(1,1) ones(1,M-1)];

Bits(2:N,:) = randint(N-1,M,mod_lev);

%symbol matrix. After modulation;

S = qammod(Bits,mod_lev); % N x 1

% spread in space and time symbols matrix

Xm0 = krp(S,A)*Theta.';

if strcmp(modelo,'novo')

% channel matrixes generated with Implrop

H_LOS = load('H_LOS.mat'); %1024 bins

H_NLOS = load('H_NLOS.mat');%1024 bins

canal_100 = load('canal_100bins.mat');%100 bins

canal_200 = load('canal_200bins.mat');%200 bins

canal_500 = load('canal_500bins.mat');%500 bins

canal_800 = load('canal_800bins.mat');%800 bins

%select channel

%Ht = canal_100.data.H_LOS+canal_100.data.H_NLOS;

%Ht = canal_200.data.H_LOS+canal_200.data.H_NLOS;

Ht = canal_500.data.H_LOS+canal_500.data.H_NLOS;

%Ht = canal_800.data.H_LOS+canal_800.data.H_NLOS;

%Ht = H_LOS.H_LOS+H_NLOS.H_NLOS;

Hm = zeros(K,M);

for freq=1:F

if F==2

H{F} = (randn(K,M)+1j*randn(K,M));

Hm = Hm+ H{2};

else

H{freq} = Ht(1:K,1:M,1,freq); % K x M

Hm = Hm + H{freq};

end
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end

%média dos slices

Hm = Hm./F;

% matrix form proposed modelo velho

for freq=1:F

w = W(freq,:);

Ym0(:,freq) = krp(Xm0,H{freq})*transpose(w);

end

else

H = (randn(K,M)+1j*randn(K,M))/sqrt(2);

Ym0 = krp(Xm0,H)*transpose(W);

%média dos slices

Hm = zeros(K,M);

Hm = H;

end

% sinal recebido por todas antenas MIMO matrix (unfolded representations)

Ym = awgn(Ym0, SNR_vec(k), 'measured'); % (PN)K x F

% dobramento de tensor

Yt = iunfolding(Ym.', 2, [K,F,P*N]); % K x F x PN, order

%algorithms of estimation of symbols and channel

[ S_als, H_als, Ym_als, time_als_n(k,n), num_iter_out_actual(k,n), ]

num_iter_in_actual(k,n)] = iterative_als( K,M,N,P,Yt, Theta, W, Xm0,

S, num_iter_out_max, num_iter_in_max, eta );

[ S_krf, H_krf, Ym_krf, time_krf_n(k,n) ] = LS_KRF( K,M,N,P,Yt, Theta, W, Xm0, S);

[ ~, ~, ~, parallel_time_krf_n(k,n) ] = ParallelLS_KRF( K,M,N,P,Yt, Theta, W, Xm0, S);

% Demodulation of symbols to bits of each algorithm

Bits_als= qamdemod(S_als,mod_lev);

Bits_krf= qamdemod(S_krf,mod_lev);

%calculating error

ber_als_n(k,n) = sum(biterr(Bits(2:end,:),Bits_als(2:end,:)))/(log2(mod_lev)*(N-1)*M);

nmse_als_n(k,n) = sum(sum(abs(H_als - Hm).^2,1),2)/sum(sum(abs(Hm).^2,1),2);

ber_krf_n(k,n) = sum(biterr(Bits(2:end,:),Bits_krf(2:end,:)))/(log2(mod_lev)*(N-1)*M);

nmse_krf_n(k,n) = sum(sum(abs(H_krf - Hm).^2,1),2)/sum(sum(abs(Hm).^2,1),2);

end

end
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toc

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% FIM

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%mONTE cARLO MEAN OF results

BER_als = mean(ber_als_n,2);

NMSE_als = mean(nmse_als_n,2);

Mean_Time_als = mean(time_als_n,2);

Median_Time_als = median(time_als_n,2);

num_iter_out_mean = mean(num_iter_out_actual,2);

num_iter_in_mean = mean(num_iter_in_actual,2);

BER_krf = mean(ber_krf_n,2);

NMSE_krf = mean(nmse_krf_n,2);

Mean_Time_krf = mean(time_krf_n,2);

Mean_Time_Prelkrf = mean(parallel_time_krf_n,2);

Median_Time_krf = median(time_krf_n,2);

Median_Time_Prelkrf = median(parallel_time_krf_n,2);

% save workspace variables to file

filename = ['Matfile\Semi_Blind_W_Theta_known\RMSE_vs_SNR\K=' num2str(K), ',

M=' num2str(M),', F=' num2str(F),', N=' num2str(N),', P=' num2str(P),', Ntrials=',

num2str(Ntrials),'.mat'];

save(filename);

%Graph 1

figure(1)

semilogy(SNR_vec,BER_als,'r-.*','linewidth',1.5,'MarkerSize',10);

hold all

semilogy(SNR_vec,BER_krf,'g--o','linewidth',1.5,'MarkerSize',10);

hold off

ALS_eta = ['ALS (\eta_1=\eta_2=', num2str(eta),')'];

hleg1 = legend(ALS_eta,'P-LS-KRF','4-QAM');

caption = ['Bit Error Rate vs. SNR @ K=', num2str(K),', M=',num2str(M),',

F=',num2str(F),', N=',num2str(N),', P=',num2str(P)];

title(caption);

xlabel('SNR (dB)');

ylabel('Bit Error Rate');

grid on; axis tight

%Graph 2
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figure(2)

semilogy(SNR_vec,NMSE_als,'r-.*','linewidth',1.5,'MarkerSize',10);

hold all

semilogy(SNR_vec,NMSE_krf,'g--o','linewidth',1.5,'MarkerSize',10);

hold off

ALS_eta = ['ALS (\eta_1=\eta_2=', num2str(eta),')'];

hleg1 = legend(ALS_eta,'P-LS-KRF');

caption = ['Channel estimate NMSE vs. SNR @ K=', num2str(K),', M=',num2str(M),',

F=',num2str(F),', N=',num2str(N),', P=',num2str(P)];

title(caption);

xlabel('SNR (dB)');

ylabel('NMSE');

grid on; axis tight

%Graph 3 - Mean processing time

figure(3)

plot(SNR_vec,Mean_Time_als,'r-.*','linewidth',1.5,'MarkerSize',10);%*1.25

hold all

plot(SNR_vec,Mean_Time_krf,'g--o','linewidth',1.5,'MarkerSize',10);

hold all

% plot(SNR_vec,Mean_Time_krf/M,'m-d','linewidth',1.5,'MarkerSize',10);

plot(SNR_vec,Mean_Time_Prelkrf,'m-d','linewidth',1.5,'MarkerSize',10);

hold off

ALS_eta = ['ALS (\eta_1=\eta_2=', num2str(eta),')'];

hleg1 = legend(ALS_eta,'LS-KRF','P-LS-KRF');

caption = ['Mean Processing Time vs. SNR @ K=', num2str(K),', M=',num2str(M),',

F=',num2str(F),', N=',num2str(N),', P=',num2str(P)];

title(caption);

xlabel('SNR (dB)');

ylabel('Mean Processing Time (s)');

grid on; %axis tight

%Figure 4

figure(4)

plot(SNR_vec,Median_Time_als,'r-.*','linewidth',1.5,'MarkerSize',10);%*1.25

hold all

plot(SNR_vec,Median_Time_krf,'g--o','linewidth',1.5,'MarkerSize',10);

hold all

% plot(SNR_vec,Median_Time_krf/M,'m-d','linewidth',1.5,'MarkerSize',10);

plot(SNR_vec,Median_Time_Prelkrf,'m-d','linewidth',1.5,'MarkerSize',10);

hold off

ALS_eta = ['ALS (\eta_1=\eta_2=', num2str(eta),')'];
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hleg1 = legend(ALS_eta,'LS-KRF','P-LS-KRF');

caption = ['Median Processing Time vs. SNR @ K=', num2str(K),', M=',num2str(M),',

F=',num2str(F),', N=',num2str(N),', P=',num2str(P)];

title(caption);

xlabel('SNR (dB)');

ylabel('Median Processing Time (s)');

grid on; %axis tight

%Frigure 5

figure(5)

plot(SNR_vec,num_iter_out_mean,'r-.+','linewidth',1.5,'MarkerSize',10);

hold all

plot(SNR_vec,num_iter_in_mean,'-.x','linewidth',1.5,'MarkerSize',10,'Color',[1 0.75 0]);

hold off

ALS_eta1 = ['No. of Iters. Outer (\eta_1=', num2str(eta),')'];

ALS_eta2 = ['No. of Iters. Inner (\eta_2=', num2str(eta),')'];

hleg1 = legend(ALS_eta1,ALS_eta2 );

% hleg1 = legend('No. of Iters. Outer', 'No. of Iters. Inner');

caption = ['Number of Iterations in ALS vs. SNR @ K=', num2str(K),', M=',num2str(M),',

F=',num2str(F),', N=',num2str(N),', P=',num2str(P)];

title(caption);

xlabel('SNR (dB)');

ylabel('Number of Itertations');

grid on; axis tight

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% END OF SYSTEM

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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