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Introdu ção:

Este trabalho tem como objetivo a criação de um simulador de uma transmissão de vídeo digital usando a modulação OFDM.
Inicialmente, o objetivo principal era a simulação da transmissão OFDM utili zada na especificação DVB-T (Digital Video
Broadcast – Terrestrial). Mas o tempo disponível para implementação do simulador e desta documentação impossibili taram a
simulação de todo o standard DVB. Isso deixa em aberto este código fonte para novas implementações e melhorias à simulação.
Este simulador pode, no futuro, ser utili zado como um frontend para a implementação e teste de novos algoritmos e novas
técnicas de transmissão digital.
Como linguagem de desenvolvimento foi escolhida a linguagem C/C++ no ambiente de desenvolvimento Borland C++ 5.01
sistema operacional Windows. Isso deixa em aberto também o transporte deste simulador para outros sistemas operacionais mais
adequados para engenharia (um sistema operacional “aberto” como por exemplo o Linux com o ambiente de desenvolvimento
Kdeveloper C++ do shell gráfico KDE).
O simulador, no estado atual de desenvolvimento, abrange os seguintes tópicos:�  Transmissão OFDM com suas variantes QPSK, 16-QAM e 64-QAM;�  Geração de imagens para transmissão e observação dos resultados dos erros do canal em sua qualidade. Nos formatos jpeg

e bitmap;�  Cálculo do Eb/No e do BER do sinal para sua comparação com a teoria e sistemas reais;�  Cálculo e exibição da constelação do sinal modulado;�  Exibição do diagrama do olho do bit em banda básica;�  Exibição da imagem transmitida e da recebida tanto no formato jpeg  quanto bitmap.

Este documento, antes de partir para a descrição da teoria da transmissão OFDM e da simulação utili zada no programa, irá dar
uma descrição breve de diversos tópicos ligados diretamente ao escopo do simulador. Estes tópicos estão relacionados a
televisão digital, transmissão digital de dados e processamento digital de sinais.

São os seguintes tópicos a serem abordados:

�  Conceitos de transmissão analógica: Multiplexação na freqüência;�  Modulação AM,FM e PM;�  Modulação digital: Conceitos de raised consine e roll off , interferência entre símbolos, modulações QPSK,16 QAM e 64
QAM;�  Cálculo de links de transmissão em função do ruído e da curva Eb/N0 por BER;�  Televisão analógica;�  Filtros digitais�  Transformada de Fourier e FFT�  Padrões atuais de TV digital;�  Padrão de vídeo MPEG;�  Conceitos de modulação OFDM;�  Codificação do canal.

Conceitos de transmissão analógica:

Multiplexação na freqüência:

Em engenharia de comunicação, estuda-se a transmissão dos diversos sinais de um ponto ao outro. Esse problema se apresenta
na transmissão de rádio e televisão, na comunicação telefônica de longa distância, na comunicação por satéli te, nos sistemas de
controle remoto e telemetria, etc.
Os sinais são transmitidos de um ponto ao outro através de um canal que pode ter a forma de uma linha de transmissão (como
um canal telefônico) ou simplesmente um espaço aberto no qual são irradiados os sinais que carregam a informação desejada
(como a comunicação de rádio, celular e televisão, a comunicação por satéli te, etc.). Em geral cada um dos sinais transmitidos
tem largura de faixa finita e pequena, se comparada com a largura de faixa do próprio canal.
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Portanto, é um desperdício transmitir-se apenas um sinal por canal, pois este estaria funcionando muito aquém da sua
capacidade de transmissão de informação. Entretanto, não podemos transmitir diretamente mais de um sinal simultaneamente
em um mesmo canal, pois isso causaria uma interferência entre os sinais e seria impossível recuperá-los individualmente no
receptor final. Isso significa que não é possível transmitir, por um método direto, mais de uma conversação em uma linha
telefônica, nem emitir, simultaneamente, mais estação de rádio ou de televisão.
Para solução deste problema foram criadas as técnicas de multiplexação no tempo e na freqüência. E mais recentemente, foram
aplicadas as técnicas de multiplexação por código na telefonia celular (exemplo: CDMA).
No âmbito de transmissão de sinais de TV broadcast e via satéli te, a multiplexação utili zada é a no domínio da freqüência.
Para realizar esta multiplexação na freqüência deve-se deslocar o espectro de freqüência dos diversos sinais a serem transmitidos
em um canal, para que ocupem diferentes intervalos de freqüência, sem que haja superposição dos espectros deslocados. Isso
pode ser observado por exemplo nos canais de um  rádio AM, cada emissora ocupa sua banda de freqüência sem causar
interferência nas demais.
Para ser realizado este deslocamento em freqüência de um sinal, devemos fazer a sua modulação. Fazemos isso fazendo a sua
multiplicação por um sinal senoidal.
Sendo um sinal f(t) para o deslocarmos na freqüência devemos multiplica-lo por um sinal senoidal de freqüência w0.

twtftf
ow 0cos)()( �

Sendo que a freqüência angular w0  pode se rescrita como 2 � fct ficando então em função da freqüência fc . Sendo que sinal
cosw0t é chamado de portadora ou carrier.

tftftf ccf

�2cos)()( �

Efeito da modulação no espectro de freqüência

Modulação AM:
A modulação AM, na sua essência, é uma modulação onde o sinal m(t) a ser transmitido é modulado na ampli tude da portadora.
Este tipo de modulação faz o sinal modulado ocupar o dobro da banda do sinal original. Exemplo: um sinal de voz que ocupa
8000Hz (8kHz) de banda passa a ocupar 16kHz de banda, após a modulação.
Em comparação com outros sistemas de modulação o sistema AM é bastante sensível a ruídos. Isso é fácil de observar em um
dia chuvoso, neste dia, o desempenho de um receptor de rádio AM cai muito em comparação com um receptor FM.
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Existem quatro tipos de modulação AM:�  DSB/SC – double side band supressed carrier;

)2cos()()(/ tftAmtm cSCDSB
��

A – Amplitude do sinal modulado
m(t) – Sinal modulado

Modulação e demodulação DSB/SC�  DSB/LC – double side band  large carrier (utili zada nos rádios AM normais);

)2cos()2cos()()(/ tfCtftAmtm ccLCDSB
		 
�

C – Amplitude da portadora
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Nesta modulação o sinal da portadora é adicionado ao sinal a ser modulado para facili tar a sua demodulação. Isso foi escolhido
porque viabili zava a utili zação de rádios de baixo custo e complexidade para a sua recepção. Por isso foi escolhida para a
transmissão AM usual.

Modulação DSB/LC

Demodulador por detetor de envoltória
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Demodulador por detetor retificador�  SSB - single side band (existem SSB/SC e SSB/LC)

Esta modulação corrige o problema da duplicação da banda causada pela modulação AM, eliminando uma das faixa laterais da
banda do sinal modulado (superio ou inferior). Quando é feita a demodulação as faixas que foram transmitidas se juntam
novamente recuperando o sinal original.

Espectro SSB
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Demodulação SSB

  VSB - vestigial side band

Os sinais SSB são relativamente difíceis de serem produzidos, devido ao fato dos fil tros necessários para a geração destes sinais,
serem muito difíceis de serem realizados. Estes fil tros devem ter uma região de corte muito acentuada.

Para superar este problema, um compromisso entre SSB e DSB foi procurado. Este compromisso é conhecido como transmissão de
faixa lateral vestigial (VSB). Desse modo, ao invés de rejeitar completamente uma das faixas laterais (como no SSB), aceita-se um
corte gradual de uma faixa lateral. A característica de corte é tal que a supressão parcial da faixa lateral transmitida nas
proximidades da portadora é compensada exatamente pela transmissão parcial da parte correspondente da faixa lateral suprimida.
Durante a demodulação as faixas laterais vestigiais se somam e o sinal original é recuperado.
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Comparação dos espectros DSB, SSB e VSB

Demodulação VSB
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Modulação FM e PM:

Na modulação por freqüência (FM)  e na modulação por Fase (PM) não existe a transmissão do sinal pela ampli tude da
portadora como no caso do AM. Nestes dois tipos de modulação a informação é transmitida pela variação de fase ou de
freqüência da portadora. Este tipo de abordagem do problema da modulação tem vantagem em relação ao AM por ter maior
imunidade ao ruído.
Embora PM e FM sejam formas diferentes de modulação angular, não são essencialmente diferentes. Em PM, o ângulo varia
linearmente com o sinal modulador, ao passo que, em FM, o ângulo varia linearmente com a integral do sinal modulador.
Um sinal modulado em PM e FM respectivamente é descrito pelas seguintes equações.

)](2cos[)( tmktfAtm pcPM �� �
])(2cos[)(

��� dttmktfAtm fcFM �
kp e kf  são os constantes de modulação PM e FM e sua variação altera a banda e a qualidade utili zada por estas modulações.

Aspecto da portadora quando modulada em AM, FM e PM por um sinal senoidal.
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Espectro de um sinal FM para um sinal modulante senoidal a raia do centro corresponde à freqüência da portadora.

Transmissão digital de dados:

Sinais digitais são sequencias de pulsos retangulares representando zeros e uns. Dependendo das características do canal, vários
bits podem ser combinados para formar novos símbolos com o objetivo de aumentar a eficiência espectral da modulação.
Entretanto, sem a filt ragem do sinal, o espectro de freqüências de um sinal digital é teoricamente infinita, que implica então na
necessidade de uma banda infinita para sua transmissão e isso não é possível em sistemas de transmissão reais. Como resultado
será necessária a fil tragem do sinal para limi tar seu espectro a banda de transmissão requerida. Esta fil tragem deverá ser feita, de
tal forma que, seja otimizada a performance global da cadeia de transmissão. A limitação da banda (freqüência) de um sinal
resulta, em teoria, em um aumento infinito em sua reposta no tempo, que na falta de precauções especiais resultaria em
superposição por enter sucessivos símbolos, isso é chamado de inter-symbol interference (ISI ).
Com o objetivo de evitar este problema, a fil tragem deve satisfazer o primeiro critério de Nyquist, com isso a resposta no tempo
é zero em múltiplos do período dos símbolos (T). O fil tro mais freqüentemente utili zado para esta tarefa é o fil tro chamado
raised cosine filter ou , de forma  mais simples, fil tro de Nyquist. Com o objetivo de otimizar a banda ocupada e a relação sinal
ruído, essa fil tragem é utili zada igualmente entre o transmissor e receptor, cada um deles abrangendo um meio-filt ro de Nyquist
(square-root-raised cosine filter). Esta fil tragem é caracterizada pelo roll-off factor, � , que define a seletividade desse fil tro.
Para um sinal com um período de símbolo T (freqüência de símbolo ou taxa de símbolo 1/T) a banda B ocupada após uma
fil tragem de Nyquist com um roll -off �  é dado pela seguinte relação:

TB
2

1
)1( ���

Resposta em freqüência de um fil tro de Nyquist:

Freqüência 0<f<0.5(1- � ) 0.5(1- � )<f<0.5(1+ � ) 0.5(1+ � )<f< �
Resposta 1 0.5{1+sin[ � T(0.5-f)

/ � T]}
0



12

Reposta em freqüência de um filtro de Nyquist para três valores de roll -off factor

Reposta no tempo de um filtro de Nyquist para três valores de roll -off factor

A resposta no tempo mostra a presença de zeros em instantes que são múltiplos do período do símbolo. Com isso para reduzir a
interferência inter-símbolos  (ISI) o sinal deve ser amostrado nestes instantes com maior precisão tanto quanto o fator de roll -off
seja menor.

Modulações por quadratura:

Nas mais simples formas de modulação digital, a portadora é diretamente modulada pelo fluxo de bits que representa a
informação a ser transmitida, tanto na ampli tude (ASK  – amplitude shift keying) quanto na freqüência (FSK  – frequency shift
keying). Portando, a baixa eficiência espectral destas modulações as torna inadequadas para transmissões em altas taxas de bit
em canais com banda tão menor quanto possível.
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Com o objetivo de aumentar a eficiência espectral do processo de modulação, diferentes tipos de modulação de ampli tude por
quadratura são (QAM ) utili zadas. Estas modulações foram inicialmente desenvolvidas para transmitir dois sinais analógicos
independentes em uma mesma portadora (a primeira largamente conhecida aplicação, foi desenvolvida no final da década de 40,
é a modulação da subportadora de cor dos sistema NTSC com dois sinais diferenciais de cor).
Na figura abaixo observamos o processo de modulação e demodulação por quadratura. Os símbolos de entrada codificados em n
bits são convertidos em dois sinais; I (fase) e Q (quadratura), cada um codificado em n/2 bits, correspondendo a 2n/2 estados para
cada um dos sinais. Após a conversão digital para analógica (DAC), o sinal I modula uma saída do oscilador local e o sinal Q
modula outra saída em quadratura com a primeira (defasado em � /2). O resultado deste processo pode ser representado como
uma constelação de pontos no espaço I e Q, que representa os vários valores que I e Q podem assumir.

Processo básico do processo de modulação e demodulação por quadratura.

Características principais de algumas modulações por quadratura.

As próximas figuras representam as constelações de modulações QPSK (quadrature phase shift keying ou 4-QAM ) e 64-QAM .
Estas figuras representam a situação na saída do modulador, onde cada ponto pode ser bem distinguido dos seus vizinhos, então
não havendo ambiguidade no valor do símbolo neste nível.

Constelação de um sinal QPSK.
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Constelação de um sinal 16-QAM
.

Constelação de um sinal 64-QAM.
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Conceituação de Eb/N0:

Freqüentemente o conceito de Eb/N0 aparece quando se examina métodos de modulação ou taxas de erros de bits.
Eb/N0 é classicamente definida como a relação de Energia por bit (Eb) sobre a Densidade de ruído espectral (N0). Eb/N0 é a
medida da relação sinal sobre ruído para um sistema de comunicação digital. Ela é medida na entrada do receptor, e é usada
como uma medida básica de quão forte o sinal está. Diferentes formas de modulação - BPSK, QPSK, QAM, etc. possuem
diferentes curvas teóricas de taxa de erro de bit por Eb/N0. Essas curvas mostram a melhor performance que pode ser conseguida
num link digital para uma dada potência de RF.
Nesse ponto de vista, esta é a ferramenta fundamental de predição para a determinação da performance de um link digital. Outra
predição da performance, mais fácil , pode ser feita utili zando-se a relação portadora sobre ruído, ou C/N.
O cálculo de um link digital utili zando Eb/N0 e C/N tem como objetivo encontrar qual a potência do transmissor que é necessária
para uma determinada taxa de erros de bit. Utili zando, por exemplo, uma modulação QPSK, e transmissão de 2 Mbps com uma
freqüência de portadora de 2450 MHz. Considerando 30 dB de margem de desvanecimento, e operar a uma taxa de erro de bits
(BER) razoável a uma distância externa de 100 metros.

A estratégia para determinar a potência do transmissor é:

Determinar Eb/N0 para o BER desejado;
Converter Eb/N0 para C/N no receptor usando a taxa de bit;
Adicionar a perda no percurso e as margens de desvanecimento.

Primeiro deve-se decidir qual é o máximo BER que se deseja. Por exemplo, deve ser 10-6.
Analisando um gráfico com as curvas de BER x Eb/N0, encontramos que para modulação QPSK, um BER de 10-6 requer Eb/N0

de 11.1 dB.

Exemplo de gráfico com as curvas BER x SNR

Na teoria a curva de Eb/N0  para a modulação QPSK com os bits ordenados em codificação Gray é dado pela seguinte equação:

)(
2

1

0N

E
erfcBER b�

Que nos dá a seguinte curva:
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Exemplo de gráfico com a curva BER x Eb/N0

Deve-se então converter Eb/N0 para portadora sobre ruído (C/N) usando a equação:

wbb BfNENC /// 0 � 
Onde:

fb é a taxa de bits;
Bw é a largura de banda de ruído do receptor.

Então para o exemplo proposto:

C/N = 11.1 dB + 10log(2x106 / 1x106) = 11.1 dB + 3dB = 14.1dB.

Uma vez tendo a relação portadora sobre ruído (C/N), deve-se determinar a potência da portadora necessária, após calcularmos a
potência de ruído receptor.
A potência de ruído é calculada usando a equação de Boltzmann :

kTBN  
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Onde:

k é a constante de Boltzmann = 1.380650x10-23 J/K;
T é a temperatura efetiva em Kelvin;
B é a largura de banda do receptor.

Então,

N1 = (1.380650x10-23 J/K) x (290K) x  (1MHz) = 4x10-15W = 4x10-12mW = -114dBm

Todo receptor tem um ruído natural interno, gerado no processamento e ampli ficação do sinal. Isto refere-se à figura de ruído do
receptor. Para o exemplo proposto, o receptor tem uma figura de ruído de 7 dB, então o nível de ruído do receptor será:

N = -107 dBm.

Pode-se então encontrar a potência da portadora com:

C = C/N !  N,

ou em decibéis;

C = C/N + N.

C = 14.1 dB + -107dBm = -92.9 dBm

Isto é a potência o receptor deve ter na entrada. Para determinar a potência do transmissor, devemos levar em conta a perda no
percurso, e a margem de desvanecimento que estamos considerando no sistema.

A perda no percurso em dB para o espaço livre é:

)/log(2022 "ddBPl #$
Onde:

Pl é a perda no percurso em dB;
d é a distância entre o transmissor e o receptor;% %
 é o comprimento de onda da portadora de radio freqüência.

O comprimento de onda é calculado sabendo-se que a velocidade da onda de rádio é igual a da luz.
Assumindo que se está usando antenas sem ganho, então:

Pl = 22 dB + 20log(100/.122) = 22 + 20*2.91 = 22 + 58.27 = 80.27 dB

Adicionando a margem de 30 dB, temos a potência requerida do transmissor:

P = -92.9 + 80.27 + 30 = 17.37 dBm = 55 mW

Televisão analógica:

É necessário antes de se iniciar um estudo sobre tv digital o esclarecimento sobre alguns conceitos de TV analógica, vale
ressaltar que esta é uma abordagem apenas superficial do deste extenso assunto.
No Brasil , como padrão de sinal de TV, é utili zado o sistema PAL  padrão M. PAL significa em inglês “phase alternating lines”
(linhas com fases alternadas) e é um sistema que foi desenvolvido pela Telefunken na Alemanha. Existem outros sistemas de
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televisão a cores que são o SECAM (Francês) e o NTSC (Americano). Dentro do sistema PAL são usados atualmente diversos
padrões, para diversos países. A primeira diferenciação entre os padrões é feita pelas características da varredura (número de
linhas por quadro e número de campos por segundo). Assim o padrão M é caracterizado por 525 linhas por quadro e 60 campos
por segundo. Os padrões B, G, H e I empregam 625 linhas por quadro e 50 campos por segundo. A escolha do padrão M para o
Brasil está ligada à necessidade de compatibili zação com o sistema preto e branco que já existia e funcionava com as
características de varredura do padrão FCC. Os padrões B, G, H e I diferem entre si por características como a faixa de FI do
receptor e outras mais específicas.
Nas transmissões em preto e branco o sinal de vídeo corresponde ao sinal de luminância. Este sinal é composto do sinal de
imagem mais os pulsos de sincronismo (responsáveis pelo controle de sincronismo dos osciladores horizontal e vertical do
receptor. O nível de apagamento se encontra um pouco abaixo do nível de preto, sendo o intervalo entre esses níveis (preto e
apagamento) conhecido como “set-up” . É definido como sinal de imagem a parte do sinal de vídeo composto que se desenvolve
desde o nível de apagamento ao nível de branco. A ampli tude pico a pico do sinal de TV (nível de sincronismo a nível de
branco) é de 1 volt, sendo 0,714 volts correspondente ao sinal de imagem e 0,286 volts ao pulso de sincronismo.

Aspecto do sinal de TV transmitido

Na figura acima o eixo vertical (volts) deve ser entendido como a diferença de potencial entre o terminal de entrada ou saída de
vídeo do sistema e a terra.
O período de varredura horizontal (Th) é igual a 63,5 &  seg, associado à freqüência de varredura horizontal de 15750 Hz. Este
período engloba o intervalo de apagamento horizontal (ta), que varia entre 10,2 &  seg a 11,4 &  seg.
A freqüência de quadro é de 30Hz ( 30 cenas apresentadas por segundo), usando varredura entrelaçada, com 2 campos por
quadro (campo de linhas ímpares e campo de linhas pares), correspondendo a uma freqüência de campo igual a 60Hz (evitando
assim a interferência dos 60Hz da alimentação no Brasil ).
Para se obter uma boa resolução na imagem torna-se necessária uma faixa de 4,2 MHz para o sinal de TV.
Na transmissão de TV a informação de cor é transportada pelo sinal de crominância. Tal sinal modula em ampli tude e fase uma
portadora de 3,58MHz (3,5575611Hz), denominada de subportadora de cor. Embora a subportadora de cor caia dentro do
espectro do sinal de luminância (que vai até 4,2MHz) a sua freqüência foi escolhida de modo que as raias laterais provenientes
da modulação pelo sinal de crominância viessem a se intercalar às raias do espectro do sinal de luminância.
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Ocupação do espectro pelo sinal de TV

Na subportadora de cor se usa uma modulação em banda lateral vestigial (VSB). Neste tipo de modulação transmite-se uma
banda lateral completa (banda inferior com 1,3MHz de largura aproximadamente) e apenas uma parte da outra (0,6MHz
aproximadamente da banda lateral superior).
Nos receptores de TV a demodulação da subportadora de cor é feita com base em um sinal de referência, constituido de uma
salva (“burst”) de subportadora de cor (8 a 10 ciclos da subportadora não modulada) que é enviada sobre o pulso de apagamento
horizontal.

Transmissão da salva de subportadora de cor.
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Para tornar possível a recepção da transmissão de TV em cores pelos antigos receptores monocromáticos sem perda aparente, foi
feita uma mistura do sinal de luminância (Y)  com o de crominância (Cb ou U, Cr ou V). Bastando o receptor em cores retirar as
componentes vermelha, verde e azul (R,G,B) do sinal de luminância algebricamente.

Sinal de luminância:

BRGY 114.0299,0587,0 ''(
Sinais de crominancia:

)(713.0

)(564.0

YRC

YBC

r

b )* +*
ou

)(877.0

)(493.0

YRV

YBU

+* +*
Para amenizar os problemas decorrentes do multipercurso (fantasmas) e não linearidades nos circuitos de TV, o sistema
Brasileiro (PAL-M) utili za a repetição da componente V invertida na fase em cada duas linhas.
Este artifício causa a diminuição pela metade da resolução em cores, mas isso não é muito prejudicial pois o olho humano é
mais sensível a resolução monocromática do que a colorida (devido a diferença entre o número de cones e bastonetes de nossa
retina).
A inversão da componente V é obtida adicionando uma linha de atraso de 64, s. Com a soma de duas linhas consecutivas os
erros de fase são cancelados gerando um erro apenas de saturação. Por isso no padrão PAL os fantasmas são monocromáticos e
no NTSC são coloridos. Este problema no NTSC praticamente o inviabili zou para transmissões broadcast dentro de cidades. O
que causou a enorme popularidade das TV a cabo nos EUA.
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Processa mento d igital de sinais:

Fil tros:

Uma das mais largamente utili zada operação de processamento complexo de sinais é a fil tragem. Fil tros podem ser projetados
com circuitos eletrônicos ou digitalmente, no segundo caso, para serem utili zados em computadores ou em chips DSP (Digital
Signal Processors – CPUs dedicadas ao processamento digital de sinais).
A fil tragem é utili zada para passar certas componentes de freqüência de um sinal através de um sistema e bloquear outras. O
sistema que implementa esta operação é chamado de fil tro. A faixa de freqüências que tem sua passagem permitida pelo sistema
é chamada de banda passante (passband), e a faixa de freqüências que são bloqueadas pelo filt ro é chamada banda de rejeição
(stopband). Vários tipos de fil tros podem ser definidos dependendo do natureza da operação de filt ragem.
Um fil tro passa baixa deixa passar todas as freqüências abaixo uma certa freqüência fc , chamada de freqüência de corte,  e
bloqueia todas as freqüências acima de fc.
Um fil tro passa alta deixa passar todas as freqüências acima uma certa freqüência fc , chamada de freqüência de corte,  e
bloqueia todas as freqüências abixo de fc.
Um fil tro passa banda deixa passar todas as freqüências entre duas freqüências de corte fc1 e fc2 e bloqueia todas as freqüências
abaixo de  fc1 e acima fc2.

Fil tros Digitais

Um fil tro digital é um sistema temporal discreto projetado para passar o conteúdo espectral de um sinal de entrada em uma
determinada banda de freqüências, isto é, a função de transferência do fil tro forma uma janela espectral através da qual somente
é permitida a passagem da parte desejada do espectro de entrada. Com base na resposta da função de transferência, os filt ros são
classificados em quatro tipos: passa-baixas (PB), passa-altas (PA), passa-faixa (PF) e rejeita-faixa (RF).

Uma ampla classe de fil tros digitais são descritos por uma equação diferencial li near, com coeficientes constantes, como:

onde - . e / 0 representam os sinais de saída e entrada, respectivamente.

Apesar desta equação ser geral, somente os sistemas causais serão discutidos, com 1 2 e 3 2 iguais a zero para n<0.
Um sistema causal refere-se a um sistema que é realizável em tempo real. É um sistema, que a um dado tempo 4 , produz uma
saída que é dependente somente das entradas presente e passadas, 5 <= 4 ,e saídas passadas, 576 4 . Isto sempre será verdadeiro
para uma resposta ao impulso unitário, que é zero para 586:9 . Entretanto, um sistema discreto, linear e invariante no tempo é
causal se e somente se ; 2 =0 para n<0.
Reescrevendo a equação anterior para expressar a saída presente em termos das entradas presentes e passadas e saídas passadas,
temos:

A expressão acima pode ser implementada como um conjunto de multiplicações, somatórios e atrasos.

A tarefa de projetar filt ros digitais consiste na determinação dos coeficientes da equação para preencher os critérios de entrada e
saída. Existem duas classes principais de fil tros digitais, que são: fil tros de resposta ao impulso infinita (IIR) e filt ros de resposta
ao impulso finita (FIR).
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Filtros de Resposta Finita ao Impulso (FIR):

Se as saídas do sistema dependem somente da entrada presente e de um número finito de entradas passadas, então o fil tro tem
uma resposta impulsiva finita. A equação com os coeficientes B k iguais a zero representa um filt ro FIR de duração L,

onde os coeficientes do fil tro são equivalentes a sua resposta impulsiva.
Devido ao fato de que os valores de saída passados não influenciam no cálculo dos valores de saída presentes, este fil tro também
é chamado de fil tro não-recursivo.

Projeto de Fil tros FIR:

Existem duas implementações eficientes adotáveis para fil tros FIR: implementação no domínio do tempo e implementação no
domínio da freqüência.
A implementação no domínio do tempo utili za poucos coeficientes do fil tro e efetua a fil tragem através de uma convolução do
sinal de entrada com estes coeficientes. Esta implementação é bastante eficiente quando a ordem do filt ro não é grande
(tipicamente abaixo de 32).
A implementação no domínio da freqüência modela a curva de resposta em freqüência desejada com o mesmo número de pontos
do sinal de entrada. Então, é feita a FFT do sinal e o resultado é multiplicado no domínio da freqüência pela curva desejada.
Após ser efetuada a FFT inversa do sinal resultante, obtemos um sinal no domínio do tempo filtrado da melhor forma possível
dentro daquele espaço amostral. A
desvantagem deste método é que se necessita efetuar duas FFTs, uma direta e uma inversa, além de que este método só pode ser
utili zado em  aplicações que não exijam processamento em tempo real e onde o número de amostras consideradas é fixo e
limitada ao tamanho da maior matriz suportada pelos algoritmos utili zados.

Funções de Janela
Para reduzir as oscilações devidas ao efeito Gibbs em fil tros FIR com uma série de coeficientes de Fourier finita, é usada uma
classe particular de funções de ponderação para modificar os seus coeficientes. Estas funções de ponderação no domínio do
tempo são geralmente chamadas de funções de janelas. Considerando que truncar uma série de Fourier inifinita se equivale
multiplicar a mesma por uma função de janela retangular da forma:

Obtendo-se:

:

Como a multiplicação no domínio do tempo corresponde à convolução no domínio da freqüência, o critério no projeto de fil tros
FIR é encontrar uma função de janela finita cuja transformada de Fourier tenha baixos níveis em seus lóbulos secundários com
respeito ao pico do lóbulo principal. Desta forma, a técnica para o projeto dos fil tros FIR será multiplicar a resposta impulsiva
desejada h por uma classe de funções no domínio do tempo conhecidas como funções de janela. Em geral tem-se:
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onde a(n) é a função de janela utili zada.

Janela Retangular

A função da janela retangular é dada pela equação abaixo. O primeiro e maior lóbulo lateral está aproximadamente 13 dB abaixo
do lóbulo principal e o rolloff é de 6 dB por oitava.

Janela de HAMMING

A equação da janela de Hamming é dada por:

Para esta janela, o maior lóbulo secundário está aproximadamente a -43 dB e o rolloff é de 6 dB por oitava.

Janela de BLACKMAN

A janela de Blackman em sua forma não causal é dada por:

Pode ser demonstrado que o espectro para esta janela tem o nível do maior lóbulo lateral 58 dB abaixo do pico do lóbulo
principal.

Janela de KAISER

Para as janelas apresentadas anteriormente, a largura do lóbulo principal é inversamente proporcional a N, isto é, aumentando-se
o tamanho da janela diminui-se a largura do lóbulo principal, o que resulta em uma diminuição na banda de transição do fil tro.
Entretanto, a minima atenuação da banda de rejeição do fil tro é independente do tamanho da janela e é função da janela
selecionada. Desta forma, para se alcançar uma atenuação desejada na banda de rejeição, deve-se encontrar uma janela que
preencha as especificações do projeto. Deve-se enfatizar que janelas com baixos níveis em seus lóbulos secundários têm um
lóbulo principal mais largo, desta forma necessitando um acréscimo na ordem N do fil tro para obter uma largura de transição
desejada. As janelas de Kaiser têm um parâmetro variável alfa, que pode ser variado de forma a controlar o nível dos lóbulos
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secundários com respeito ao lóbulo principal. Tal como em outras janelas, a largura do lóbulo pode ser variada ajustando-se o
tamanho da matriz de coeficientes da janela, o que também ajusta a largura da faixa de transição do fil tro. Desta maneira pode-
se projetar fil tros FIR com o auxílio das janelas Kaiser de uma forma extremamente eficiente.
É desejável que a janela utili zada tenha uma função que seja de duração limi tada no domínio do tempo e que sua transformada
de Fourier seja a mais próxima possível de uma função de limi tação de banda, isto é, tenha o máximo de energia no lóbulo
principal para uma dada ampli tude limi te no lóbulo secundário. As funções esféricas têm esta propriedade; entretanto, a forma
destas funções é complicada e difícil de processar. Uma aproximação bastante simples a estas funções foi desenvolvida por
J.F.Kaiser em termos de funções modificadas de Bessel de ordem zero do primeiro tipo, isto é, I o (x). Esta janela é dada por:

onde a é a variável independente determinada empiricamente por Kaiser.
O parâmetro b é expresso por:

A função modificada de Bessel de primeiro tipo, I o (x), pode ser calculada por sua expansão em séries de potências dada por:

Esta série converge rapidamente e pode ser calculada para qualquer precisão, onde 25 termos são suficientes para a maioria dos
propósitos.

Formatos de janelas
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Projeto de Fil tros FIR Usando a Janela de Kaiser

O procedimento de projeto de filt ros FIR utili zando a janela de Kaiser pode ser aplicado a fil tros passa-baixas (PB), passa-altas
(PA), passa-faixa(PF) e rejeita-faixa (RF), com um número de coeficientes N ímpar.

Especificação do Fil tro

As especificações suficientes e necessárias para o projeto são as
seguintes:<  Tipo de filt ro: PB,PA,PF,RF.<  Freqüências críticas de corte inferior e superior: PB/PA: fp e fs PF/RF: fp1,fp2,fs1,fs2<  Ondulação máxima permitida da banda de passagem e atenuação mínima em decibéis positivos: Ap e As.<  Freqüência de amostragem utili zada, em Hz: F<  Ordem do fil tro: N(deve ser ímpar)

Freqüência de resposta idealizada: (a) filtro passa-baixa (b) filtro passa-alta
(c) filtro passa-faixa (d) filtro rejeita-faixa.

As características da freqüência de resposta idealizada , que são indicadas pelas linhas sólidas, estão na figura 5.2 para f>= 0. As
áreas hachuradas na figura mostram as regiões de tolerância onde, normalmente, a ampli tude da resposta em freqüência pode ser
aproximada, e as freqüências fp e fs representam as freqüências limi tes passa-faixa e rejeita-faixa. Finalmente, a faixa de
freqüências entre fp <= f <= fs representam a faixa de transição. Devido à descontinuidade nas freqüências da faixa de passagem,
estas características ideais de freqüência não são fisicamente realizáveis. Entretanto, uma função de aproximação para o fil tro
que se aproxime das freqüências ideais de resposta, dentro das tolerâncias especificadas para as regiões de passagem e rejeição,
pode ser utili zada.

Filtros de Resposta Infinita ao Impulso (IIR):

A resposta de um filt ro de resposta infinita ao impulso é função dos sinais de entrada presentes e passados, e dos sinais de saída
passados. A equação diferencial representa um fil tro IIR porque é uma função dos elementos de excitação e resposta. A
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dependência das saídas passadas (recursividade) faz com que a duração da resposta seja infinita, mesmo quando cessaram os
sinais de entrada.
Devido ao fato que nestes fil tros os sinais de saída já calculados farão parte no cálculo dos sinais de saída ainda por calcular,
estes fil tros também são chamados de fil tros recursivos.

Projeto de Fil tros IIR:

No caso dos fil tros IIR, o problema da aproximação para o projeto de fil tros digitais não é conceitualmente diferente ao
problema para projeto de fil tros analógicos. A abordagem para o projeto de fil tros analógicos envolve uma aproximação
analítica das especificações do fil tro por uma função de transferência, a partir da qual projeta-se uma rede analógica que
implemente esta função.
Uma função de transferência realizável é uma das características de uma rede linear estável e causal. Estas características podem
ser obtidas fazendo com que a função de transferência seja uma função racional de s com coeficientes reais, que os pólos do
fil tro analógico estejam na metade esquerda do plano s e o grau do numerador seja igual ou menor que o grau do polinômio
denominador.
O problema do projeto de fil tros digitais requer a determinação dos coeficientes da equação diferencial para preencher as
características desejadas para o fil tro, como resposta em freqüência. Como já existem abordagens clássicas para o projeto de
fil tros analógicos, foram desenvolvidas aproximações que mapeam os pólos e zeros analógicos do plano s para o plano z, de
forma a alcançar as características desejadas do fil tro digital.
A abordagem tradicional para o projeto de fil tros IIR envolve a transformação de um fil tro analógico em um fil tro digital, com
as mesmas especificações. Esta é uma abordagem razoável, porque:=  A tecnologia de projeto de filt ros analógicos está bastante avançada e, desde que resultados úteis possam ser alcançados, é

vantajoso utili zar procedimentos já desenvolvidos para filt ros analógicos.=  Muitos métodos de projetos analógicos têm formulas de projeto relativamente simples. Desta maneira, métodos de projetos
de fil tros digitais baseados nestas fórmulas são também simples de implementar.=  Em muitas aplicações é de interesse utili zar fil tros digitais para simular o desempenho de um fil tro analógico.

Considerando uma função analógica

onde xa (t) é a entrada e ya (t) é a saída e Xa (s) e Ya (s) são suas respectivas transformadas de Laplace. Assume-se que Ha(s) foi
obtido por um método de projeto para filt ros digitais. A entrada e a saída deste sistema estão relacionadas pela convolução
integral,

onde h a (t), a resposta impulsiva, é a transformada inversa de Laplace de H a (s).
A função racional correspondente para fil tros digitais têm a forma:
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onde a entrada e a saída são relacionadas pela soma convolucional:

ou, equivalentemente, pela equação diferencial:

Na transformação de um sistema analógico para um digital, deve-se então obter >@? ACB ou ;D?E5FB do projeto do fil tro analógico.
Nesta transformação, geralmente necessita-se que as propriedades essenciais da resposta analógica em freqüência seja
preservada no fil tro digital resultante. Desta maneira, deve-se mapear os eixos imaginários do plano-s no circulo unitário do
plano-z. Uma segunda condição é que um fil tro analógico estável deva ser transformado em um fil tro digital estável, isto é, se o
fil tro analógico têm pólos somente na metade esquerda do plano-s, então o fil tro digital deve conter pólos apenas dentro do
circulo unitário do plano-z.
Os principais métodos para a transformação de fil tros analógicos em fil tros digitais são:G  Invariância ao ImpulsoG  Projeto baseado em soluções numéricas da equação diferencialG  Transformação Bili near

Abordagens para Fil tros Digitais IIR

O problema da aproximação no projeto de fil tros digitais IIR é
normalmente resolvido utili zando-se uma das seguintes abordagens:G  Filtros de ButterworthG  Filtros de ChebyshevG  Filtros Elípticos

Os fil tros de Butterwort são definidos de forma que a magnitude da resposta em freqüência seja maximamente plana, na banda
de passagem.
Os fil tros de Chebyshev são definidos de forma que a magnitude da sua resposta em freqüência apresente ondulação na banda de
passagem e seja plana na banda de rejeição, ou seja plana na banda de passagem e apresente ondulação na banda de rejeição.
Os fil tros elípticos são projetados para que a magnitude da resposta em freqüência apresente ondulação na banda de passagem e
na banda de rejeição. Estes fil tros são ótimos no sentido que, para uma dada condição de projeto, a transição entre a banda de
passagem e a banda de rejeição é minimizada.
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Resposta em freqüência de um filtro Butterworth de sexta ordem transformado pelo método de invariância ao impulso.

Topologia de fil tros digitais:

Uma das representações utili zadas no projeto de fil tros digitais é a de diagrama de blocos. Esta representação facili ta a
implementação dos algoritmos para a realização destes fil tros e o estudo de melhores métodos para está implementação.

A função de transferência de um filt ro digital pode ser expressa por uma razão polinomial em z -1 , que é:
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Exemplo de diagrama em blocos de um filt ro com esta função de transferência:

Forma direta I de uma equação de diferenças de ordem N

Exemplo de código em C dem um fil tro com esta topologia:

Voi d Pass aFai xa But t er Wor t h_900_1100hz( floa t * ent r ada,i nt numSample s)
{
  #def i ne NZ EROS 3
  #def i ne NP OLES 3
  unsi gned i nt i ,i nd;
  f l oat buf ;
  f l oat b[ ] = {                // Nu merado r
    0. 800965584485305,
    0. 000000000000000,
    -0 . 800965584485305
  } ;
  f l oat a[ ] = {                // De nomina dor
    1. 000000000000000,
    0. 000000000000000,
    -0 . 601931168970611
  } ;

  s t at i c f lo at num_v[ NZEROS+1] , den_v[ NPOLES+1] ;
  f or ( i= 0;i <numSampl es; i ++)
  {
    sh i ft down( num_v, NZEROS);
    num_v [ NZEROS-1 ] = en t ra da[ i ] ;
    buf = 0. 0;
    fo r ( i nd=0; i nd<NZEROS;i nd++)
      buf += b[ i nd] * num_v[ i nd] +  a[ i nd]* num_v[ ind] ;
    ent ra da[ i ] = buf ;

  }
}

Comparação entre Fil tros FIR e IIR

Existem algumas vantagens e desvantagens dos fil tros FIR se comparados com os fil tros IIR. Algumas delas estão citadas a
seguir:
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H  Filtros FIR podem ser projetados com resposta em fase linear. Fase linear é importante para aplicações onde a distorção de
fase devido à resposta em fase não linear pode degradar o desempenho, como é o caso de processamento de voz e
transmissão de dados.H  Os fil tros FIR podem ser mais eficientemente implementados em sistemas de multitaxas.H  Os fil tros FIR podem ser implementados em tempo real com um esforço computacional de F(L+1) multiplicações por
segundo, onde F é a taxa de amostragens por segundo e L é o número de coeficientes do fil tro. Fil tros IIR requerem um
número de multiplicações igual a F(L+K+1), onde os fatores L e K são o número de coeficientes do fil tro e F é a taxa de
amostragens por segundo.H  Uma desvantagem dos fil tros FIR, em comparação com os fil tros IIR é o considerável aumento necessário na ordem do
fil tro para se alcançar uma resposta em freqüência especificada, desta forma necessitando mais espaço de armazenamento
para os coeficientes, e maior velocidade de processamento devido ao aumento do número de multiplicações causado pela
maior ordem do fil tro.

Transformada de Fourier

Um sinal pode ser visto por dois pontos de vista:H  No domínio do tempoH  No domínio da freqüência

A primeira nós estamos mais acostumados e é o domínio do tempo. Ele é como o traço de um osciloscópio onde a deflexão
vertical é a ampli tude do sinal, e a horizontal é a variável de tempo.
A segunda representação  é a do domínio de freqüência. Ela é como o traço de um analisador de espectro, onde a deflexão
horizontal é a variável de freqüência e a deflexão vetical é a ampli tude do sinal naquela freqüência.
Um dado sinal pode ser totalmente descrito em qualquer das duas formas. Nós podemos ir por dentre estas duas representações
pela utili zação de uma ferramenta chamada Transformada de Fourier.

Series de Fourier

Qualquer sinal periódico de período T pode ser expandido em uma série trigonométrica de funções seno e cosseno, desde que
elas obedeçam as seguintes condições:H  1 - f(t) tenha um máximo e mínimo finito dentro do período TH  2 - f(t) tenha um numero finito de descontinuidades dentro de T e,H  3 - Seja verdadeira a integral:

Estas são as três condições que devem ser satisfeitas para calcular a área abaixo do gráfico. Se 1 não for verdadeira a potência
do sinal irá para infinito e a função não será integrável. Se 2 não for verdadeira novamente a função não será integrável, 3 3 é
apenas a reafirmação de 1 e 2.
Se todas estas condições forem verdadeiras o sinal pode ser representado como:

e os coeficientes serão:
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Transformada de Fourier

A Transformada de Fourier é uma generalização da Série de Fourier. De forma estrita ela apenas se aplica a funções continuas e
aperiódicas, mas o uso da função impulso abili ta seu uso a sinais amostrados.
A Transformada de Fourier é definida como:

A sua inversa é:

Transformada Discreta de Fourier

A Transformada Discreta de Fourier (DFT) é utili zada para produzir análises na freqüência de sinais amostrados não periódicos. A
FFT é outro método para atingir o mesmo resultado, mas com menos processamento para o cálculo da DFT.

Transformada DFT:

Transformada IDFT (DFT inversa):
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Onde:

Transformada Rápida de Fourier (Fast Fourier Transform – FFT)

Olhando-se a equação para o cálculo da DFT poderá se observar o complicado cálculo envolvendo as diversas somas e
multiplicações com números complexos. Um simples sinal com oito amostragens irá exigir 49 multiplicações complexas e 56
somas complexas para calcular a DFT. Neste nível a complexidade dos cálculos ainda é aceitável, mas um sinal real que pode
ter 1024  amostras irá exigir mais de 20.000.000 de multiplicações de somas complexas. Isto inviabili za qualquer aplicação de
tempo real nos padrões atuais de processamento dos DSP e computadores atuais.
A FFT é um simples método para diminuir o número de operações para o cálculo da DFT, que é muito mais rápido para altos
valores de N, onde N é  o número de amostras do sinal.
A idéia por traz da FFT é o enfoque de dividir  para conquistar, quebrando as N amostra originais em duas seqüências N/2. Isto
porquê séries de pequenos problemas são mais fáceis de resolver do que apenas um grande.
A DFT exige (N-1)2 multiplicações com números complexos e N(N-1) somas complexas de forma oposta ao enfoque da FFT de
quebrar em series de 2 amostras que exigem apenas 1 multiplicação 2 somas e o rearrumação dos pontos, o que é mínimo em
termos computacionais.
Como exemplo no processamento de dados sísmicos que costumam conter centenas de milhares de amostras, se levaria meses
para o cálculo de um DFT destes dados. Por isso é usado o FFT.

Abaixo é mostrado um código em C que calcula um FFT ou um IFFT de acordo com o parâmetro isign.

/ /* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** ** **** * ** * ** * ** * ** * ** **
/ /* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** ** **** * ** * ** * ** * ** * ** **
/ /* *   Rot in a: Fas t FT
/ /* *   Funçã o: Tra nfo r mada Rapi da de Fouri er (FF T) de um arr ay
/ /* *    *  Subs t it ui dat a[1 . .2 * nn] pel a su a t r ansfo r mada dis cre t a de Four ie r,
/ /* *  s e i si gn==1; ou su bst i tu i data [1 ..2* nn] po r nn v eze s sua t ra nsf ormada
/ /* *  d is cre t a de Four ie r i nve r sa , se isig n==- 1.
/ /* *    * O  arr ay dat a e' um ar ra y complex o de t amanho nn ou, de f orma
/ /* *  e qui va l ent e, um ar r ay re al de ta manho 2* nn, nn D EVE se r um i nte i r o
/ /* *  pot enc i a de 2 ( i st o nao e' ver if icad o ! ).
/ /* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** ** **** * ** * ** * ** * ** * ** **
voi d Fast FT( f lo at dat a[] , unsi gned l ong nn, in t isig n)
{

uns i gned l ong n, mmax, m,j , is t ep, i ;
   double wt emp, wr , wpr ,w pi, wi, t het a;
   f lo at t empr, t empi ;

   n=nn << 1;
   j =1;
   f or ( i= 1;i <n; i +=2)
   {

i f( j >i )
{
  SWAP( dat a[ j ], dat a[i ] ) ;
  SWAP( dat a[ j +1] ,d ata [ i+ 1]) ;
}
m=n >> 1 ;
whi l e( m >= 2 && j  > m)
{
  j -= m ;
  m >>= 1;
}
j += m;

   }
   / / I ni cio da se cao Danie l -L anc zos da ro t in a
   mmax=2;
   whi l e( n > mmax)
   {

i st ep = mmax << 1 ;
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t het a=i si gn* ( 6. 28318530717959/ mmax) ;
wte mp=sin ( 0. 5*t het a) ;
wpr =  - 2. 0*wt emp*wt emp;
wpi =si n( t het a) ;
wr= 1.0 ;
wi= 0.0 ;
f or ( m=1;m<mmax; m+=2)
{
   f or ( i= m;i <=n; i+ =is t ep)
   {
     j =i+ mmax;
     t empr =wr *d ata [ j] - wi * dat a[ j +1];
     t empi =wr *d ata [ j+ 1]+ wi* dat a[j ];
     data [ j] =dat a[ i ]- t empr ;
     data [ j+ 1]= dat a[i +1] - te mpi ;
     data [ i] += te mpr ;
     data [ i+ 1] += t empi ;
   }
   wr= ( wt emp=wr ) * wpr- wi* wpi +wr ;
   wi= wi* wpr +wt emp* wpi +wi;
}
mmax=i ste p;

   }
}



34

Video digital:

Padrões atuais de TV digital:

As transmissões digitais nos Estados Unidos e na Inglaterra foram iniciadas na mesma época, em novembro de 1998. E as
semelhanças param por aí. A implantação da DTV nos dois países está relacionada às características peculiares de cada
mercado.
Na Inglaterra, com o objetivo de disseminação rápida para fazer frente ao crescimento do DTH, foram oferecidos como atrativos
o preço subsidiado dos receptores e a diversidade de programas no mesmo canal através do multicasting. Os norte-americanos
optaram inicialmente pelas transmissões em alta definição. Na Europa, a radiodifusão vem de um modelo estatal e monopolista.
Mesmo os países que privatizaram a radiodifusão apresentam uma competição incipiente. Nesse cenário, passar da opção de um
programa para quatro é um grande atrativo.
Os ingleses adotaram o padrão DVB-T (Digital Video Broadcast -Terrestrial), que será usado em toda a Europa. Os norte-
americanos optaram pelo padrão desenvolvido pelo Advanced Television Systems Committee (ATSC). A diferença básica entre
os dois sistemas é a modulação da transmissão. A técnica de modulação 8-VSB, do ATSC, utili za uma única portadora e o
COFDM, do DVB, múltiplas portadoras (tipicamente dois mil ou oito mil). Essa diferença se reflete no desempenho do sistema
e na sua flexibili dade.

Inglaterra:

A DTT (Digital Terrestrial Television) inglesa funciona nos mesmos moldes da nossa TV por assinatura. Todos os set-top boxes
são subsidiados na Inglaterra. Phili ps, Pace e Nokia são os principais fornecedores de set-top boxes.
A implantação na Inglaterra enfrenta alguns problemas. A área de cobertura da transmissão terrestre analógica ainda é maior do
que a digital. A analógica cobre 99,8% da população, enquanto a digital, por exemplo da BBC, cobre 81%. Existem planos já
em desenvolvimento para aumentar esse percentual.
A rede digital que o Reino Unido construiu compreende 81 estações transmissoras e um dos requisitos é a necessidade de
identificar seis canais UHF. Cada transmissora de TV já existente deverá ser usada para transmissão de DTT. Outro problema do
período de transição, é o planejamento de freqüência. O espectro em UHF no Reino Unido está sobrecarregado. Em muitos
casos foi necessário utili zar canais adjacentes aos da transmissão analógica. Esses canais adjacentes não eram utili zados para
evitar interferências.

Estados Unidos:

A dificuldade de recepção do sinal do padrão ATSC é o principal entrave para a implantação da DTV nos EUA. Testes
realizados mostraram que os aparelhos de TV com antenas internas não conseguem receber bem as imagens digitais. A ABC e a
NBC também estão criticando o sistema.
Alguns proprietários de emissoras montaram cooperativas para arrendar parte do espectro para oferecer acesso à Internet.
Essa decisão está sendo contestada, inclusive pelo Congresso do país. As várias correntes puderam expressar suas posições
durante uma audiência pública na House of Representatives (câmara dos deputados), mas nenhuma decisão foi tomada.
O período de simulcast (convivência das transmissões analógica e digital) nos Estados Unidos vai até 2006, segundo o
cronograma inicial. Mas pode ser prorrogado se menos de 85% dos domicílios norte-americanas já não tiverem migrado para o
digital. O período de transição na Inglaterra coincide com o norte-americano, mas muita gente acredita que a cobertura do
sistema digital só será igual à da analógica em 2010.
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Brasil:

No Brasil a decisão sobre o padrão a ser adotado deverá ser feita pela Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel. Os
testes de campo e laboratório realizados pelo grupo SET/Abert apontaram a modulação COFDM como sendo a ideal para as
condições brasileiras. O COFDM é usado tanto pelo padrão europeu DVB-T quanto pelo japonês ISDB-T.

Padrão MPEG:

Os padrões de vídeo digital atuais utili zam como codificação da seqüência de quadros o padrão de codificação digital vídeo
MPEG. Este padrão de codificação reduz a taxa de transmissão de vídeo digital de em torno de 120 Mbytes/s para taxas menores
que 6 Mbytes/s viabili zando desta forma a sua transmissão dentro da banda de vídeo analógico utili zada atualmente.
O grupo MPEG (Motion Picture Expert Group) desde 1980 tem trabalhado com sucesso na padronização de informação áudio-
visual (vídeo e áudio), tendo como resultado dois padrões, conhecidos como MPEG-1 (IS-11172) e MPEG-2 (IS-13818). O
primeiro especifica o armazenamento de áudio e vídeo à taxas de 1,5 Mbps e o segundo manipula a codificação genérica de TV
digital e sinais de HDTV (High Definition TV). Estes padrões tem proporcionado um grande impacto na indústria eletrônica.
Tanto a indústria eletrônica como as operadoras de TV à cabo, companhias de telecomunicações e empresas de software e
hardware tem desenvolvido um interesse crescente numa nova forma de comunicação chamada multimídia. Esta tendência tem
acelerado o crescimento da utili zação de CD-ROMs e da World Wide Web - WWW na Internet.

MPEG-1

O padrão MPEG-1 (IS 11172) é um esforço comum da ISO (International Standardization Organization) e IEC (International
Electrotechnical Commission) para a padronização de uma representação codificada de vídeo e áudio. MPEG-1 é utili zado para
armazenamento digital com taxa de 1,5Mbps e também é usado para armazenamento de filmes em CD-ROM.
O algoritmo de compressão do MPEG-1 utili za as seguintes técnicas:I  redução da resolução espacial e subamostragem de crominância;I  compensação de movimento - utili za predição baseada no passado, ou baseada no passado e futuro;I  erros de predição são transformados em DCT (Discrete Cosine Transformation), sendo removido a redundância espacial;I  os vetores de movimento são combinados com a informacão residual DCT.

A transformada DCT direta é aplicada em blocos de 8J 8. Na saída do decodificador a DCT inversa emite os blocos 8J 8 que
serão usados para reconstruir a imagem original. A seguir são apresentadas as equações que modelam a DCT direta e a DCT
inversa para blocos 8J 8.
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Onde:
C(u), C(v) = 1/ a 2 para u,v = 0;
C(u), C(v) = 1 caso contrário.

O MPEG implementa um algoritmo de controle para tornar o fluxo de bits constante. Este algoritmo simula uma espécie de
reservatório que nunca deve ficar muito cheio ou vazio e este controle é feito pela alteração da taxa de compactação dos
quadros, pelo aumento ou diminuição do fator de quantização Q antes de aplicar a transformada DCT.

Arquitetura MPEG
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O padrão MPEG é basicamente uma especificação do fluxo de bits e um processo típico de decodificacão que suporta a
interpretação do fluxo de bits. São previstos três diferentes tipos de quadros:

Quadro I (Intra coded picture) - codificado sem referência a outros quadros; proporcionam pontos de acesso onde a
decodificacão pode começar; compressão apenas moderada - similar a uma compressão JPEG.
Quadro P (Predictive coded picture) - utili za codificação preditiva de compensação de movimento de um quadro I ou P;
geralmente usado para outras predições; um terço do tamanho do quadro I.
Quadro B (Bidirectionally predictive coded picture) - codificado a partir da interpolação entre um quadro anterior (I ou P) e um
quadro posterior I ou P; provê um alto grau de compressão da ordem de 2 a 5 vezes menor que um quadro P.
O padrão é completamente flexível quanto a configuração dos quadros em um fluxo.
Especificação do fluxo de bits
Sequência - um fluxo de vídeo independente; o codificador deve preencher certos parâmetros como tamanho de quadro, de
forma a especificar os recursos necessários na decodificação;
Grupos de Quadros (GOP) - clip de vídeo começando por um ponto de acesso aleatório;
Quadro - representa uma imagem;
Macrobloco - bloco de 16x16 pixels para unidade de compensação de movimento
Bloco - 8 x 8 pixels que pode ser intra-codificado, por compensação de movimento ou interpolação.

Diagrama em blocos de um codificador MPEG.

Sistema MPEG

Define uma estrutura multiplexada para combinação de fluxos elementares, especificando como representar as informações
temporais necessárias à posterior restituição seqüencial sincronizada em tempo real. Os fluxos elementares são multiplexados
em um fluxo composto, denominado MPEG Stream.
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O Sistema MPEG especifica sintaticamente e semanticamente um MPEG Stream que pode conter até 32 fluxos de áudio MPEG
e 16 fluxos de vídeo MPEG multiplexados simultaneamente. São previstos também dois fluxos de dados de uso genérico.
Basicamente as funcionalidades de um sistema MPEG são: sincronizacão dos fluxos elementares, gerência de buffers na
decodificação e acesso aleatório.
MPEG-2
O padrão MPEG-2 (IS - 13818) foi originalmente projetado para comprimir vídeo em sistemas de difusão, a taxas de 4 a 6
Mbps, e seria apropriado em canais de difusão NTSC ou PAL. Mais tarde, MPEG-2 foi expandido para suportar altas
resoluções, incluindo HDTV (High Definition TV). Originalmente foi criado MPEG-3 para HDTV, mas o projeto foi cancelado,
e MPEG-2 incorporou a televisão de alta definição nos seus objetivos.
Os princípios básicos de MPEG-1 e MPEG-2 são similares, mas os detalhes são diferentes. Para uma primeira aproximação,
MPEG-2 é um super conjunto de MPEG-1, com características adicionais, formatos de quadros e opções de codificação. É
provável que MPEG-1 domine filmes para CD-ROM e MPEG-2 domine a transmissão de vídeo em redes de longa distância.
A codificação MPEG-2 é semelhante a codificação MPEG-1, com quadros I, P e B. A transformação do coseno discreta é com
blocos de 10 x 10 pixels ao invés de 8 x 8. MPEG-2 foi direcionado para TV por difusão, bem como para aplicaçes em CD-
ROM, ele suporta imagens progressivas e interlaçadas, enquanto MPEG-1 suporta somente imagens progressivas.
MPEG-2 suporta quatro níveis de resolução: baixa (352 x 240), principal (729 x 480), alta-1440 (1440 x 1152), e alta (1920 x
1080). Baixa resolução é para vídeocassete e para ter compatibili dade com MPEG-1. Principal e normal é para NTSC
broadcasting. A outra é para HDTV.
MPEG-2 suporta cinco tipos de perfis. Cada perfil está relacionado a alguma área de aplicação. O perfil principal é para uso de
geral, e provavelmente a maioria dos chips serão otimizados para este perfil e para o nível de resolução principal. O perfil
simples é semelhante ao principal, exceto que exclue os quadros B, tornando a codificação/decodificação mais fácil . Os outros
perfis lidam com escalabili dade e HDTV. Os perfis diferem em termos da presença ou ausência de quadros B, resolução de
crominância e escalabili dade do fluxo de bits codificado para outros formatos.
A taxa de dados comprimidos para cada combinação de resolução e perfil é diferente. O intervalo é de 3 Mbps até 100 Mbps
para HDTV. O caso normal é de 3 a 4 Mbps.
MPEG-2 tem uma forma mais geral de multiplexação de áudio e vídeo do que o MPEG-1. Ele define um número ilimi tado de
fluxos de bits elementares, incluindo áudio e vídeo, mas também incluindo fluxos de bits que devem sincronizados com o áudio
e vídeo, por exemplo, subtítulos em múltiplas linguagens. Cada um dos fluxos de bits é primeiro empacotado com estampas de
tempo.
A saída de cada empacotador é um fluxo de bits elementar empacotado (PES - Packetized Elementary Stream). Cada pacote
PES tem um cabeçalho que contém tamanho do fluxo de bits, identificador do fluxo de bits, controle de criptografia, estampas
de tempo, etc. Os fluxos de bits PES para áudio, video e possivelmente dados são multiplexados juntos em um único fluxo de
bits de saída para transmissão.

Modulação OFDM

Modulação OFDM OFDM, ou Orthogonal Frequency Division Multiplexing, é uma modulação multiportadora, cujo conceito
foi introduzido há mais de 30 anos. Por dificuldades de implementação ao nível tecnológico só agora começa a ser efetivamente
aplicada a sistemas que se pretendem tornar comercializáveis.

O princípio básico da modulação OFDM aplicado à transmissão de dados consiste em dividir a seqüência de dados principal em
várias "sub-seqüências" paralelas, moduladas de acordo com o esquema M-QAM definido. Cada uma destas subportadoras
ocupa uma pequena porção do espectro disponível e o espaçamento entre elas é de modo a que essas subportadoras sejam
ortogonais entre si, não se interferindo. Assim, um símbolo OFDM é constituído por N subportadoras M-QAM.

Este conceito traz algumas vantagens:

Como a banda ocupada por cada uma das "sub-sequências" é relativamente pequena, a sua duração (temporal) é superior, o que
aumenta a sua imunidade contra os ecos por multipercurso;

Os desvanecimentos seletivos em freqüência dispersam-se por várias portadoras, provocando apenas a distorção de alguns
símbolos em vez da sua completa destruição;

Devido a banda estreita ocupada por cada uma das subportadoras, a resposta do canal é aproximadamente plana nessa banda, o
que facili ta a equalização do canal.
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Num sistema convencional de transmissão de dados série, os símbolos de informação são enviados seqüencialmente, de tal
forma que o espectro de freqüências de cada símbolo ocupa toda a largura de banda disponível. É o caso de um sinal QAM não
fil trado, cujo espectro se apresenta na seguinte figura:

Espectro sinal QAM não fil trado e de um sinal OFDM

Este tem a forma de sin(x)/x , com pontos de passagem por zero múltiplos de 1Ts, onde Ts é a duração do símbolo QAM.

O princípio da modulação OFDM é transmitir os dados paralelamente em subportadoras moduladas em QAM, usando
multiplexagem por divisão em freqüência (frequency division multiplexing - FDM). O espaçamento entre portadoras deve ser
cuidadosamente selecionado de modo a que cada subportadora esteja localizada nos zeros do espectro das outras subportadoras.
Apesar de existir sobreposição espectral entre subportadoras, elas não se interferem entre si se forem amostradas nos instantes
adequados isto é, a ortogonalidade espectral é preservada.

Dado que um sinal OFDM consiste num conjunto de subportadoras QAM, a expressão matemática deste sinal é:

onde an e bn são os termos em fase e em quadratura do sinal QAM de ordem n, b n é a freqüência da subportadora  n e N é o
número de subportadoras. Para um N elevado, a geração direta e demodulação de um sinal OFDM requer baterias de geradores
sinusoidais coerentes, tornando o sistema extremamente caro e complexo. Contudo, pela observação da equação anterior,
verifica-se que o sinal OFDM é na realidade a parte real da transformada discreta inversa de Fourier (IDFT) dos dados dn = an +
jbn.

Assim sendo, a geração do sinal OFDM pode ser efetuada a partir de algoritmos computacionalmente eficientes tal como a FFT.

O diagrama de blocos de um sistema OFDM está representado seguinte na figura:
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A seqüência de dados de entrada é, em primeiro lugar, empacotada em log2 M  bits por símbolo formando um número
complexo, onde M determina a constelação do sinal (M-QAM). Estes dados modulados em QAM são convertidos de série para
paralelo e agrupados em N números complexos (símbolos QAM) por bloco. Cada bloco irá ser processado pelo modulador
OFDM (IFFT) cuja saída forma o símbolo OFDM. Este é convertido novamente para o formato série de modo a ser transmitido.

Entre cada símbolo OFDM é inserido um intervalo de guarda que é uma  extensão periódica do próprio símbolo, com o objetivo
de eliminar a interferência intersimbólica (ISI) causada pelos multipercursos. O ajuste criterioso da duração do intervalo de
guarda permite o funcionamento destes sistemas em redes de frequência única (Single Frequency Networks -- SFN).



40

Funcionamento de intervalo de guarda para compensar o ISI.

Apesar de, por razões de eficiência, o intervalo de guarda estar limi tado a valores relativamente baixos, estes são geralmente
suficientes para combater ecos dentro da área de cobertura do emissor.

Exemplos de multipath para um receptor em movimento
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Os símbolos discretos (já em série) são convertidos para o domínio analógico e fil trados, sendo finalmente processados pelo
sistema de RF para a sua difusão.

O receptor efetua o processamento inverso do transmissor. Usualmente, é empregado um equalizador de um coeficiente para
cada subportadora de forma a corrigir a distorção do canal.

Algumas das propriedades referidas, nomeadamente a eficiência espectral, podem ser verificadas por inspeção da figura onde se
representa o espectro de um sinal modulado em OFDM com 8192 subportadoras M-QAM. A representação esta feita até metade
da freqüência de amostragem.

Em síntese pode afirmar-se que um sistema OFDM tem as seguintes vantagens:c  É uma modulação muito flexível adaptando-se a vários requisitos de projeto, tais como eficiência de largura de banda,
desempenho e sensibili dade a fatores adversos ao sistema (ruído, multipercursos e interferências);c  Não requer adaptação a variações instantâneas do canal.c  É robusto a interferências do tipo ruído impulsivo. No entanto, para modulações QAM de ordem mais elevada (16-QAM e
64-QAM) é necessária a utili zação de equalizadores adaptativos para efetuar uma estimação do canal;c  Como técnica de transmissão paralela, a modulação OFDM é menos sensível a desvios do instante de amostragem quando
comparada com técnicas de transmissão série;c  A eficiência de largura de banda de um sistema OFDM é melhorada com o aumento do tamanho da FFT provocando, no
entanto, um aumento na complexidade do modulador;c  Para uma determinada eficiência de largura de banda a complexidade de um sistema OFDM cresce logaritmicamente com o
atraso dos ecos por multipercurso, em comparação com o aumento linear da complexidade para os equalizadores de um
sistema de modulação com uma única portadora;
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d  Um sistema OFDM devidamente codificado e entrelaçado pode exceder o desempenho, em termos de taxas de erro (BER),
de muitos dos outros sistemas práticos, especialmente tratando-se de recepção móvel de banda larga, onde estão presentes
ecos fortes e variáveis no tempo.

O sistema OFDM possui ainda as seguintes desvantagens:d  É necessária uma potência de transmissão superior em comparação com os sistemas monoportadora porque a razão entre
potências de pico e potência média de um sistema OFDM é superior `a de um sistema monoportadora;d  A modulação OFDM, como técnica de transmissão paralela, é mais sensível a desvios de freqüência das portadoras e a
interferências provocadas por sinais com picos espectrais.

Codificação de canal:

A codificação de canal é uma forma de processar a informação proveniente da fonte, antes de a transmitir por um canal
intrinsecamente ruidoso, com o objetivo de detectar e corrigir erros na mensagem recebida. Uma mensagem a ser enviada para
um canal de comunicações pode ser vista como uma seqüência discreta de símbolos gerados por uma determinada fonte, ao que
se pode chamar de seqüência de informação. Esta seqüência é entregue a um codificador de canal que produz uma saída
denominada seqüência codificada. Assim, pode dizer-se que a codificação de canal é um método de mapeamento de uma
seqüência de informação numa seqüência codificada. O conjunto das seqüências codificadas correspondentes a todas as
seqüências de informação possíveis, extraídas de um determinado alfabeto, é o código de canal.

Na ausência de ruído, a codificação de canal deverá, pelo menos, possibili tar a recuperação ou a descodificação da informação
original sem qualquer ambiguidade, a partir da seqüência recebida. Esta é uma relação unívoca que tem de existir entre a
informação original e as seqüências codificadas.

A presença de várias fontes de interferência obriga `a aplicação de estratégias de codificação e de correção de erros
relativamente sofisticadas, com vários níveis de codificação. Para tal, é freqüente a utili zação de códigos concatenados.

Os códigos concatenados são normalmente compostos por um código interno (inner code), um entrelaçador (interleaver) e um
código externo (outer code). Eventualmente, poderá ser necessário introduzir mais um andar de entrelaçamento. Todo este
sistema de correção de erros deve ser projetado numa perspectiva global, considerando a interação entre os elementos que o
compõem, de modo a criar um sistema que minimize os efeitos nefastos introduzidos pelo canal de difusão.

A utilização de informação que caracterize o canal e a aplicação de algoritmos soft-decision podem melhorar significativamente
o desempenho global do sistema. O algoritmo de Viterbi está perfeitamente enquadrado nesta classe. Os tipos de códigos
descodificáveis pelo algoritmo de Viterbi incluem:d  Códigos convolucionais simples;d  Turbo-códigos (turbo codes);d  Várias formas de códigos TCM (Trelli s Coded Modulation).

Se o algoritmo de Viterbi não conseguir corrigir os erros introduzidos pelo canal, produzir-se-ão rajadas de erros (burst errors)
que deverão ser corrigidos pelo código externo. Assim, o código externo de um sistema de códigos concatenados deverá ser
especialmente eficiente na correção deste tipo de erros em rajada. Os códigos RS (Reed-Solomon) são códigos de blocos
particularmente conhecidos pela sua capacidade de correção de rajadas de erros ocorridos nos símbolos transmitidos.
Freqüentemente os códigos RS usam símbolos de 8 bits (=1 byte). Um código RS cujas palavras têm comprimento n e contêm k
símbolos de informação é um código com uma taxa R = k/n e deverá permitir corrigir até t = (n - k)/2 erros por palavra.

Por vezes aplicam-se técnicas de embaralhamento (scrambling) antes de iniciar a codificação de canal para dispersar eventuais
concentrações de energia em determinados intervalos do sinal. Assim garante-se que este terá um número de transições
adequado, facili tando as operações de sincronismo.
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Simulador OFDM:

Funcionamento do simulador de transmissão OFDM:

O simulador implementado neste projeto é composto de uma janela principal onde são exibidos todos os controles, gráficos e
informações pertinentes a simulação. Existem duas versões uma com o diagrama de olho implementado e outra sem o diagrama
de olho.

Tela principal do simulador.

A tela principal do simulador é composta dos seguintes elementos:e  Um combobox de seleção do tipo de modulação utili zado (só esta implementado a modulação OFDM);e  Um combobox de seleção constelação enviada no OFDM (QPSK, 16-QAM e 64-QAM);e  Dois displays mostrando a pseudo random binary sequence de transmissor e receptor;e  Um botão parar a transmissão;e  Um checkbox de seleção se o frame será transmitido no formato jpeg ou bitmap (sem compressão);e  Se o frame for no formato jpeg pode-se alterar a sua compressão alterando seu valor de quantização (Q Factor);e  A imagem enviada e recebida no  receptor com seus respectivos tamanhos em bytes;e  O sinal OFDM e seu espectro;e  A constelação do sinal transmitido;e  A amplitude do ruído (selecionável);e  Displays mostrando o Eb/N0, SNR e BER (bit error rate);e  Contador de bits errados;e  Se for a versão que usa o diagrama de olho este é mostrado;



44

f  Listbox de seleção do tipo de canal a ser simulado.

Nesta simulação foi implementada a transmissão de um stream de bits pela modulação OFDM tendo como referencia principal a
especificação adotada no padrão DVB-T. Com o objetivo de visualizar os resultados foi implementada a transmissão de uma
imagem jpeg ou bitmap.
Para modelar o canal foi utili zada uma equalização baseada em um grupo de portadoras piloto dispersas não uniformemente
pelas portadoras do OFDM. A posição destas portadoras piloto foi seguindo a especificação do documento EN 300 744 V1.2.1
(Digital Video Broadcasting – Framing structure, chanel coding and modulation for digital terrestrial television) do ETSI.

Estas portadoras piloto são as de número:

0   48  54
87  141 156
192 201 255
279 282 333
432 450 483
525 531 618
636 714 759
765 780 804
873 888 918
939 942 969
984 1050 1101
1107 1110 1137
1140 1146 1206
1269 1323 1377
1491 1683 1704

A equalização foi feita por interpolação das portadoras piloto.  Durante a implementação do simulador foi observado que se o
posicionamento das portadoras fosse de espaços iguais, o sinal OFDM gerado teria diversos picos de sinal. Estes picos de sinal
deveria se devido a espécies de batimentos de onda devido ao mesmo espaçamento por entre as portadoras piloto. Estes picos
são ruins pois eles podem ser altos o suficiente para atingir a região não linear do HPA (high power ampli fier) do transmissor
causando assim intermodulação.
Isto justifica assim o espaçamento não simétrico da portadoras da especificação do ETSI.
Também foi observado que quanto maior a diferença de potência das portadoras piloto com as portadoras de dados melhor o
desempenho da modulação sobre canais destrutivos ao sinal, este fato em um projeto real deve ser analisado com cuidado
devido a potência extra necessária para a transmissão.

Na proposta do ETSI também existem outras portadoras piloto chamadas scattered pilot cells estas portadoras tem o seu
posicionamento definido a partir de uma seqüência pseudo aleatória que é sincronizada no emissor e no receptor. A máquina de
estados que gera esta seqüência tem a seguinte configuração:

No simulador o gerador PRBS foi criado e seu estado é mostrado no emissor e no receptor.
Nos modelos de canal os filt ros foram criados a partir da teoria mostrada anteriormente e os fil tros FIR e IIR tiveram seus
coeficientes calculados com o auxili o do gerador de filt ros do MATLAB.
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Foi observado que sob altas taxas de ruído o OFDM tem melhor desempenho com dados com baixa intercorrelação, portando, é
o desempenho é melhor com dados com alta taxa de compactação. Isso prova também a existência de alguma interferência entre
portadoras adjacentes.

Sumário de resultados:

Este simulador possui a possibili dade de alteração do fator de quantização do quadro jpeg enviado. Utili zando baixos valores de
quantização se consegue altas taxas de compactação em detrimento da qualidade da imagem, chegando ao ponto de tornarem-se
observáveis os blocos 8x8 onde são aplicadas as transformações DCT.

Imagem jpeg com fator de quantizaçao 5  taxa de compactação de 44.89 vezes

Imagem jpeg com fator de quantizaçao 15 taxa de compactação de 30.89 vezes

Imagem jpeg com fator de quantizaçao 45 taxa de compactação de 18.45 vezes

Outro efeito interessante observado neste simulador é o efeito do espalhamento da constelação devido a altas taxas de ruído.
Simulando por exemplo uma transmissão via satéli te com sinal muito baixo no receptor.
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Constelação 64-QAM com Eb/N0 de 8.6 dB e BER de 6.62g 10-4

Também foi observado o efeito do ruído sobre a imagem transmitidas. Foi observado que um ruído que é totalmente destrutivo
sobre uma imagem jpeg resulta em uma imagem bitmap com um chuvisco semelhante à uma imagem de TV analógica
(obviamente é sabido que a transmissão de uma imagem não compactada como um bitmap é totalmente impossível na banda de
TV usada atualmente, e que usando-se códigos concatenados abaixa-se muito a taxa de erros em canais ruídosos).

Imagem jpeg recebida com 64-QAM com Eb/N0 de 8.6 dB e BER de 6.62g 10-4

Imagem bitmap recebida com 64-QAM com Eb/N0 de 8.6 dB e BER de 6.62g 10-4

A transmissão de um sinal OFDM/QPSK por um canal composto de um fil tro IIR mostra claramente os efeitos da distorção de
fase e ampli tude no sinal na constelação.
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Constelação QPSK após passar por um filtro IIR Butteworth PF 900-1110 Hz

Imagem bitmap recebido após passar por um filtro Butteworth PF 900-1110 Hz

A transmissão QPSK em um canal com multipercurso se observa, pelo diagrama de olho, o ISI ocorrendo nos bits transmitidos.
E na constelação se observa o surgimento de pontos de concentração atenuados na constelação causados pelos símbolos
atrasados gerados pelo canal.

Diagrama de olho constelação QPSK para um Eb/N0 de 45.86 dB

Constelação QPSK para um Eb/N0 de 45.86 dB
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Diagrama de olho para 2 multipercursos e modulaçao QPSK

Constelação QPSK para 2 multipercursos

Curvas de probabili dade de erro para cada modulação:

Os valores de BER encontrados ficaram limitados a um valor máximo de 10-5 devido ao fato de para encontrar valores de BER
menores deveria ser necessário mais tempo de execução do programa.

Resultados de probabili dade de erro com o diagrama de olho implementado:
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QPSK com Diagrama de Olho

1,19E-02
6,81E-03

3,94E-03

1,91E-03

4,63E-05

1, 00E-0 5

1, 00E-0 4

1, 00E-0 3

1, 00E-0 2

1, 00E-0 1

1, 00E+00

- 1,6 7 0, 14 1, 67 3, 81 9, 83

Eb/N0

B
E

R

64-QAM com Diagrama de Olho

2,51E-01 2,14E-01
1,69E-01

1,15E-01

5,05E-02

1,25E-03

2,13E-05

1,00E-05

1,00E-04

1,00E-03

1,00E-02

1,00E-01

1,00E+00

-2,47 -0,18 2,52 5,07 6,93 8,12 8,39

Eb/N0

B
E

R

Resultados de probabili dade de erro sem o diagrama de olho implementado:
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QPSK sem Diagrama de Olho

2,20E-02
1,65E-02

1,19E-02

4,93E-03

1,37E-03

1,58E-04

3,56E-06

1,00E-06

1,00E-05

1,00E-04

1,00E-03

1,00E-02

1,00E-01

1,00E+00

0,44 11,76 13,77 16,88 20,47 24,47 29,2

Eb/N0

B
E

R

64-QAM sem Diagrama de Olho

3,24E-01 3,20E-01 3,10E-01 3,03E-01 2,94E-01 2,58E-01 2,28E-01 1,93E-01

9,78E-02

3,73E-02

6,57E-04

6,52E-05

1,00E-05

1,00E-04

1,00E-03

1,00E-02

1,00E-01

1,00E+00

0,07 2,37 2,75 3,24 4,11 5,64 6,48 7,08 8,06 8,38 8,65 8,66

Eb/N0

B
E

R

Conclusões e propostas futuras:
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Este simulador com os resultados apresentados mostrou uma aproximação com os resultados teóricos obtidos na teoria. A
exceção do QPSK sem o diagrama de olho implementado, como exercício futuro poderia ficar a verificação do porque desta
discrepância.
Como futuros projetos pode-se sugerir inicialmente algumas implementações:

Codificação Reed Solomon;
Viterby;
Modulações QPSK, 16-QAM e 64-QAM para comparações de desempenho com o OFDM;
Translação do sinal para a faixa de freqüência de UHF e VHF;
Canais com Raylengt Fading e Doppler Effect simulando um receptor em movimento.

Gostaria de agradecer também as sugestões e ajuda das seguintes pessoas: Valter Marcus Hilden - vhilden@embratel.com.br,
Paulo de Tarso M. Bastos - ptarso@embratel.com.br e Maria Regina Sherni Barbosa - mariarb@embratel.com.br todos amigos
meus de trabalho.


