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Resumo— Este artigo apresenta a modelagem e resultados de
desempenho resultantes da conjunção do esquema MIMO com
a Modulação por divisão de frequências generalizada (GFDM) e
com técnicas de modulação de índice .

Palavras-Chave— OFDM, GFDM, sistemas MIMO, Modulação
de índice, detecção .

Abstract— This paper presents the modeling and performance
results resulting from the conjunction of the MIMO scheme with
the Generalized Frequency Division Multiplexing (GFDM) and
with Index Modulation techniques.

Keywords— OFDM, GFDM, MIMO Systems, Index modula-
tion, detection.

I. INTRODUÇÃO

A próxima geração das comunicações, 5G, está chegando,
e com ela melhores e novos serviços e novas aplicações. A
União Internacional das telecomunicações (UIT) estabelece
que a tecnologia 5G está rapidamente se convertendo num
aspecto fundamental da vida das pessoas [1], transformando as
cidades de hoje em cidades inteligentes. Para 2025 é previsto
um total de 1.1 bilhões de redes implementadas, com incre-
mento na taxa de dados de transmissão e redução dos valores
de latência com valores menores ao 1 milissegundo, o que é
adequado para serviços de importância e confiabilidade crítica
como os serviços de saúde digital e veículos autônomos [2].
Os benefícios anteriormente mencionados apresentam desafios
ou aspectos que precisam ser considerados, entre eles tem-se a
escassez do espectro radioelétrico, recurso limitado que precisa
ser bem distribuído e utilizado para garantir comunicações
confiáveis, além da hostilidade das condições de transmissão
que se devem ao desvanecimento gerado pelo meio ambiente
e a interferência dos outros usuários. Neste sentido o uso
das tecnologias com eficiência espectral e confiabilidade na
transmissão é essencial.

A técnica de Multiplexação por Divisão de Frequências
Ortogonais (OFDM) tem sido o esquema de transmissão
multiportadora mais comum para satisfazer os requerimentos
e desafios da quarta geração das telecomunicações (4G), e
embora ainda esteja longe de alcançar o cumprimento dos re-
querimentos para 5G, é o esquema escolhido para ser utilizado
nas redes da nova geração. Porém outros esquemas de trans-
missão multiportadora alternativos têm sido avaliados, um de-
les é Multiplexação por Divisão de Frequências Generalizada
(GFDM) [3]. O esquema GFDM apresenta algumas vantagens
com relação a OFDM como uma menor emissão fora da banda
e uma maior eficiência espectral como resultado da redução do
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intervalo de guarda, aspecto importante em aplicações como
Internet Táctil e comunicações Veículo-para-Veículo (V2V)
que requerem uma baixa latência é praticamente impossivel de
ser obtida com a utilização de OFDM [4]-[5]. Por outra parte,
o uso de sistemas Multiple-Input, Multiple-Output (MIMO),
pelos ganhos de diversidade e multiplexação fornecidos, é
obrigatório para a camada fisica (PHY) para futuras redes
sem fio. A implementação de MIMO em GFDM é simples
mas os filtros de janelamento empregados no GFDM induzem
interferência entre os subsímbolos do bloco, em adição à
interferência entre antenas típica dos sistemas MIMO.

Uma solução para o aumento do gasto energético e da
circuitaria associada ao grande número de cadeias de rádio
frequência (RF) requeridas pelos sistemas MIMO é a utiliza-
ção de modulação por índice (IM). As técnicas de IM exploram
o estado de ativação de elementos presentes no sistema,
como antenas, subportadoras ou slots de tempo. Esta técnica
inovadora pode oferecer algumas vantagens importantes em
termos de energia e eficiência espectral sem aumento sensível
na complexidade computacional do sistema. A utilização das
técnicas IM de maneira conjunta com a transmissão em blocos
pode resultar em ganhos de desempenho do sistema [6],[8].

O objetivo deste artigo é realizar uma revisão do sistema
MIMO-GFDM com modulação de índice (MIMO-GFDM-IM)
e das técnicas de recepção existentes como é visto em [7] e
[8], além de propor novas estratégias específicas para este tipo
de sistema.

II. SISTEMA MIMO-GFDM-IM
A. Sistema GFDM

Embora seja um esquema de transmissão aplicado em
um grande número de sistemas de comunicações sem fio, a
técnica OFDM apresenta algumas desvantagens quanto a sua
eficiência pela necessidade da utilização de um prefixo cíclico
(CP) na transmissão de cada bloco OFDM(N símbolos de
informação transmitidos por N subportadoras). Procurando
minorar esta desvantagem, na técnica GFDM com prefixo
cíclico (CP-GFDM) o prefixo é inserido a cada bloco de MN
símbolos de informação que são transmitidos utilizando M
slots de tempo e N subportadoras, como ilustrado na Figura
1. Diferentemente do sistema OFDM, o pulso formatador
das subportadoras não é retangular, e sua escolha permite a
modelagem da resposta em frequência das subportadoras.

Cada bloco de símbolos de dados no sistema
CP-GFDM, representado pelo vetor d[m] =
[d0[m] d1[m] d2[m] . . . dN−1[m]]T com m =
0, 1, 2, . . . ,M − 1, é processado para gerar um vetor
coluna [3], [9], [10] de dimensão MN dado por:

s[m] = Diag(pf )̃IFH
N d[m] = Zd[m], (1)
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Fig. 1: Acima a) conformação de um pacote de dados CP-OFDM.
Abaixo b) conformação de um pacote de dados CP-GFDM.

Fig. 2: Um exemplo de pulso formatador (M = N = 6), com k
sendo o índice da amostra do pulso no tempo.

onde Z = Diag(pf )̃IFH
N , Diag(pf ) é uma matriz diagonal

que contém na sua diagonal principal o vetor pf , Ĩ é uma
matriz que empilha M matrizes identidade de dimensão (N×
N), FH

N é a matriz que representa a transformada inversa de
Fourier discreta (iDFT) de dimensão (N ×N) e pf é o vetor,
de dimensão MN × 1, de coeficientes do pulso responsável
por formatar as subportadoras. A Figura 2 ilustra um exemplo
do pulso formatador (M = N = 6).

O vetor transmitido no sistema GFDM é obtido pela soma
de versões circularmente deslocadas dos vetores s[m]. O
resultado pode ser matricialmente representado [3], [9], [10]
na forma:

s = [Z CirNZ Cir2NZ . . .Cir(M−1)NZ]


d[0]
d[1]

...
d[M − 1]

 ,

(2)
onde CirmN é a matriz que quando multiplica pela esquerda
um vetor de comprimento MN , efetua nele um desloca-
mento circular de mN posições. Finalmente definindo-se
M = [Z CirNZ Cir2NZ . . .Cir(M−1)NZ] de dimensão
(MN × MN) e o bloco de MN símbolos de informação
d = [d[0] d[1] . . .d[M − 1]]T , tem-se:

s = Md. (3)

Após a adição do intervalo de guarda cíclico de com-
primento G ao vetor s, as componentes complexas do ve-
tor resultante de comprimento (MN + G) são transmitidas
sequencialmente a uma taxa Rs empregando um pulso de
transmissão g(t).

Em (3) os símbolos contidos em d pertencem à constelação
complexa de sinais da modulação utilizada, são descorrelata-
dos, de média nula e energia média Es e, portanto, E[ddH] =
EsIMN .

Pode ser verificado que as colunas da matriz M têm
todas a mesma norma. Na expressão (3) essas colunas estão
normalizadas para norma unitária e a energia média gasta na
transmissão por uso de canal é então dada por:

E[||s||2]/MN = tr(E[MddHMH])/MN

= tr(E[ddH]MHM)/MN

= Estr(M
HM)/MN

= Es

(4)

B. MIMO-GFDM

Nesta seção serão abordados os conceitos fundamentais da
conjunção de MIMO e GFDM.

Sejam NT e NR o número de antenas do sistema na
transmissão e na recepção, respectivamente. O vetor de da-
dos a ser transmitido pelo sistema MIMO-GFDM pode ser
definido como x = [sT1 sT2 . . . s

T
NT

]T , onde st = Mdt, t =
1, . . . , NT . Na recepção, após remoção dos prefixos cíclicos,
assumindo uma perfeita sincronização e um canal sem fio
considerado constante ao longo de uma transmissão, o sinal
recebido para o bloco MIMO-GFDM pode ser representado
na forma:

y =

 y1

...
yNR

 =

 H1,1 . . . H1,NT

...
. . .

...
HNR,1 . . . HNR,NT


 s1

...
sNT

+
 n1

...
nNR

 ,
(5)

onde yr é o vetor de sinal recebido pela r-ésima antena,
nn é um vetor de ruído Gaussiano complexo de média
zero e matriz covariância σ2

nIMN , sendo σ2
n a variância

das componentes do vetor de ruído, e Hr,t é a matriz de
canal (MN × MN ) de convolução circular cuja primeira
coluna contém os coeficientes da resposta ao impulso do
equivalente passa baixa discreto do canal que conecta a t-
ésima antena transmissora e a r-ésima antena receptora, dados
por hr,t = [hr,t(0) hr,t(1) . . . hr,t(Nch − 1)]T completada
com (MN − Nch) zeros, onde Nch representa o número de
taps de canal. O vetor y em (5) pode ser reescrito na forma:

y = Hx + n, (6)

onde y, H, x e n têm dimensões (MNNR× 1), (MNNR×
MNNT ), (MNNT × 1) e (MNNR × 1) respectivamente.

C. MIMO-GFDM-IM

Basicamente, em MIMO-GFDM-IM as MN componentes
dos vetores dt, t = 0, 1, 2, . . . , NT contêm símbolos de
informação e zeros. Para diminuir a complexidade do receptor,
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as MN componentes são divididas em Q grupos de Ne =
MN
Q

elementos, aqui denominados sub-blocos IM e denotados por
dt(q), q = 1, 2, . . . , Q, de dimensão Ne × 1. Em cada um
destes sub-blocos são alocados Na símbolos de informação e
(Ne−Na) zeros. As posições ocupadas pelos Na símbolos de
informação dentre as Ne posições em cada um dos Q grupos
são determinadas pelos padrões de alocação de símbolos,
definidas pela matriz de mapeamento V e conhecida a priori
pelo transmissor e receptor da comunicação. Assim, o vetor de
dados encaminhado ao modulador GFDM conectado à t-ésima
antena, dt de dimensão QNe × 1, é descrito por:

dt = [dt(1)
T dt(2)

T . . .dt(Q)T ]T , t = 1, 2, . . . , NT , (7)

onde Q é o número de grupos com modulação de índice, que
são gerados para cada antena transmissora. O fluxo de bits
necessário para obter cada vetor dt(q) é p = log2(Nc) +
Na log2(C) bits por sub-bloco IM, onde Nc representa o
número de combinações válidas de posicionamento de sím-
bolos não nulos nas subportadoras do sub-bloco dn(q), Nc =⌊(

Ne

Na

)⌋
2p

com o termo
⌊
x
⌋
2p

representando a maior potência
de 2 que é menor ou igual a x, Na é o número de elementos
simultaneamente ativos e C é a ordem da modulação digital
empregada.

Por exemplo em um sistema com Ne = 4, Na = 2 e
modulação QPSK, resulta Nc = 4 e p = log2(4)+2 log2(4) =
6 bits/sub − bloco IM . Um exemplo de mapeamento de
combinações permitidas é apresentado na matriz booleana
V(Ne,Na), de dimensão Ne ×Nc.

V(Ne,Na) =


00
↓

01
↓

10
↓

11
↓

1 1 0 0
1 0 1 0
0 1 0 1
0 0 1 1


Com o vetor de dados dt formado como descrito, a trans-

missão e recepção seguem o que foi descrito na seção II-B,
equações (5) e (6). Uma forma alternativa conveniente para
(6) é dada por:

y = H̄d + n, (8)

onde H̄ = HM̄, M̄ = blkdiag(M), sendo blkdiag(M) uma
matriz diagonal em blocos de dimensão QNeNT × QNeNT

que contém nas submatrizes de dimensão (MN × MN )
sobre sua diagonal principal NT repetições da matriz M e
zero nas demais posições, e d é o vetor de dados formado
pelo empilhamento dos NT vetores dt, t = 0, 1, 2, . . . , NT

apresentados em (7).

III. TÉCNICAS DE DETECÇÃO PARA MIMO GFDM-IM

A implementação de um detector ótimo (detector de máxima
verossimilhança (ML)) para a estimação do vetor de dados
transmitido não é viável pela complexidade computacional que
requer, portanto detectores sub-ótimos foram implementados
e serão descritos a seguir.

A. Equalização Zero Forcing (ZF) seguida de detecção por
mínima distância por grupos (ZF/MD)

O equalizador ZF utiliza a pseudo inversa da matriz H̄, dada
por H† = (H̄HH̄)−1H̄H, para eliminar a interferência entre
os elementos do vetor d em (8) . O sinal recebido, processado
pelo equalizador, resulta no vetor z de comprimento MNNT .

z = [zT1 zT2 . . . zTNT
]T = H†y = d + n̄, (9)

onde zt = [zt(1)
T zt(2)

T . . . zt(Q)T ]T , t = 1, 2, . . . , NT e
n̄ = H̄†n.

A estimativa d̂t(q) para o q-ésimo grupo MIMO-GFDM-IM
da t-ésima antena transmissora é obtido por mínima distância

d̂t(q) = arg min
dt(q)∈S

||zt(q)− dt(q)||2, (10)

onde q = 1, 2, . . . , Q, t = 1, 2, . . . , NT e S denota o conjunto
dos NcM

Na possíveis padrões para o vetor d̂t(q).
Os blocos estimados são concatenados para formar o vetor

d̂t e depois o vetor d̂, que passará à fase de demapeamento
para a obtenção dos bits detectados.

B. Equalização ZF seguida de detecção ML por grupos
(ZF/ML)

Considerando que o vetor resultante da equalização zero
forcing obtido na Equação (9) é afetado pelo vetor de ruído
colorido n̄, a detecção ML por grupos aplicada em (9) é obtida
de:

d̂t(q) = arg min
dt(q)∈S

||K−
1
2

n̄t(q)
(zt(q)− dt(q))||2 (11)

ou ainda

d̂t(q) = arg min
dt(q)∈(S)

(zt(q)− dt(q))
HK−1n̄t(q)

(zt(q)− dt(q)),

(12)
onde Kn̄t(q) é a matriz covariância da porção do vetor de ruído
n̄ em (9) que afeta a observação zt(q). Kn̄t(q) é, portanto, uma
submatriz da matriz covariância de n̄.

C. Equalização Minimum mean squared error (MMSE) se-
guida de detecção por mínima distância aproximada por
grupos (MMSE/MDA)

O equalizador MMSE é uma solução sub-ótima que procura
evitar a amplificação de ruido que é gerada quando é utilizado
o equalizador Zero-Forcing. Neste caso, o vetor equalizado
z̃ = [z̃T1 z̃T2 . . . z̃TNT

]T é dado por:

z̃ = (H̄HH̄ + σ2
nI)−1H̄Hy

= Cd + ñ,
(13)

onde I é uma matriz identidade de dimensões (QNeNT ×
QNeNT )

C = (H̄HH̄ + σ2
nI)−1H̄HH̄, (14)

e
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ñ = (H̄HH̄ + σ2
nI)−1H̄Hn. (15)

A estimativa MMSE d̂t(q) para o q-ésimo grupo é obtida de
forma análoga a (10) porém com zt(q) substituído por z̃t(q)
que denota o q-ésimo sub-grupo de z̃t (t = 1, 2, . . . , NT ) em
(13). O receptor MMSE/MDA foi proposto em [11].

D. Equalização MMSE seguida de detecção por mínima dis-
tância por grupos (MMSE/MD)

No receptor MMSE/MDA, a operação de detecção por
mínima distância aproximada não considera o residual de
interferência entre símbolos presente no vetor zt(q). Uma
proposta para melhoria do desempenho é a utilização do
detector por mínima distância por grupos (MD) em vez do
detector MDA.

A detecção por mínima distância correta é então:

d̂t(q) = arg min
dt(q)∈S

||z̃t(q)−Ct(q)dt(q)||2, (16)

onde Ct(q) é uma submatriz Ne×Ne obtida a partir da matriz
definida em (14).

E. Equalização MMSE com cancelamento de interferên-
cias e detecção por grupos com branqueamento de ruído
(MMSE/PIC/NW)

Uma alternativa para aprimorar o desempenho do detector
MMSE com detecção por grupos é a utilização do cancela-
mento em paralelo de interferências.

O vetor equalizado em (13) pode ser reescrito na forma:

z̃ = [z̃T1 z̃T2 . . . z̃TNT
]T

= Cd + ñ

= Ad + Bd + ñ,

(17)

onde A = diag(C) é a matriz diagonal que contém os
elementos da diagonal principal de C e B = C−A. A matriz
B é responsável pela interferência entre os símbolos de d
e a parcela Bd é tentativamente suprimida pelo esquema de
cancelamento em paralelo. Além disso, considerando, como no
caso do esquema em III-B que o vetor ñ em (17) é colorido,
o esquema de detecção por grupos proposto é dado por:

d̂t(q) = arg min
dt(q)∈S

||K−
1
2

ñt(q)
(z̃t(q)−At(q)dt(q))||2,

q = 1, 2, . . . , Q t = 1, 2, . . . , NT

(18)

onde At(q) é matriz diagonal, sub-matriz de A e Kñt(q) é a
matriz covariância da porção do vetor de ruído ñ em (17) que
afeta a observação z̃t(q) associada ao q-ésimo grupo de z̃t.

Utilizando (18), uma primeira estimativa de d, d̂, é gerada e
utilizada para tentativamente eliminar a parcela de interferên-
cia entre símbolos em (17), gerando um novo vetor equalizado
de acordo com:

z̃′ = z̃−Bd̂. (19)

O vetor z̃′ é utilizado em (18) para gerar uma nova estima-
tiva d̂ que é usada para gerar um novo vetor observação z̃′ de
acordo com (19) e assim por diante.

A qualidade da estimativa gerada é medida pela métrica ML
para detecção do vetor d a partir do vetor de sinal recebido y
em (8):

P (d̂) = ||y − H̄d̂||2, (20)

onde d̂ = [d̂T
1 d̂T

2 . . . d̂
T
Nt

]T e d̂t =

[d̂t(1)
T d̂t(2)

T . . . d̂t(Q)T ]T .
Um número positivo, J , é estabelecido como o número

máximo de estimativas geradas. Porém se a qualidade da
estimativa corrente d̂j , j = 1, 2, . . . , J , for inferior à da
anterior, P (d̂j) > P (d̂j−1), o procedimento é interrompido e
a estimativa final é dada por d̂j−1 .

IV. RESULTADOS NUMÉRICOS

Nesta subseção são avaliados os resultados numéricos de
simulações computacionais dos detectores estudados na seção
anterior. Para isto considera-se um sistema MIMO-GFDM com
4 antenas na transmissão e na recepção. Os vetores de símbolos
transmitidos são gerados utilizando IM, para Ne = 4 e Na =
2. Sendo Es a energia média dos símbolos de informação
e ET a energia média consumida pelas NT antenas a cada
uso de canal, resulta que ET = Na

Ne
.Es.NT . Note-se que na

ausência de IM, Na = Ne e ET = Es.NT . Os resultados de
desempenho são expressos em termos da relação sinal-ruído
definida por:

SNR(dB) = 10 log10
ET

σ2
n

. (21)

A modulação empregada na transmissão é QPSK. Foram
uilizados M = 5 slots de tempo e N = 4 subportadoras. Os
coeficientes do pulso formatador pf , de dimensão MN =20,
são apresentados na Tabela I. Os elementos da matriz de
canal H são como descritos na seção II-B. Os canais que
conectam as NT antenas transmissoras às NR receptoras são
estatisticamente independentes e igualmente distribuídos com
coeficientes hr,t(l) = plαl, l = 0, 1, . . . , Nch − 1, onde αl

são variáveis aleatórias Gaussianas complexas circularmente
simétricas e estatisticamente independentes, todas com média
nula e E[|α2

l |] = 1. Os pesos pl são normalizados de forma
que

∑Nch−1
l=0 p2l = 1, resultando que E[||hr,t||2] = 1. Nos

resultados numéricos adotou-se valores, não normalizados, de
pl da forma p2l = ( 12 )

l, l = 0, 1, . . . , Nch − 1 e Nch = 4.
Para o processo de cancelamento foram definidas J = 6

como o número máximo de estimativas.
Na Figura 3 é possível observar o desempenho em termos

da taxa de erro de bit (BER) para os detectores ZF/MD,
ZF/ML e MMSE/MDA. Embora o detector ZF/ML consiga
melhorar o desempenho do detector ZF/MD pela consideração
do efeito do ruído colorido no vetor resultante da equalização
Zero-Forcing, a equalização aprimorada fornecida pelo MMSE
resulta em desempenho superior do receptor MMSE/MDA.

Na Figura 4, o desempenho do receptor MMSE/MDA é
comparado com o detector MMSE/MD, o qual leva em con-
sideração o residual de interferência entre símbolos presente
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TABELA I: Coeficientes do vetor pf

No. Coeficiente
1 0.0000
2 0.0009
3 0.0005
4 -0.0066
5 -0.0182
6 -0.0207
7 0.0038
8 0.0629
9 0.1432
10 0.2135

No. Coeficiente
11 0.2414
12 0.2135
13 0.1432
14 0.0629
15 0.0038
16 -0.0207
17 -0.0182
18 -0.0066
19 0.0005
20 0.0009

0 5 10 15 20 25 30 35
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10
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10
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0

Detector ZF/MD

Detector ZF/ML

Detector MMSE/MDA

Fig. 3: Desempenho em termos da taxa de erro de bit para os
detectores ZF/MD, ZF/ML e MMSE/MDA.

no vetor z, e o detector MMSE/PIC/NW, detector que realiza
o processo de cancelamento de interferências.

Como era esperado a consideração do residual de inter-
ferência no processo de detecção permite obter um melhor
desempenho, que ainda é melhorado se é realizada uma de-
tecção generalizada considerando o efeito de ruido colorido no
vector resultante da equalização MMSE seguida do processo
de cancelamento.

V. CONCLUSÕES

Embora OFDM seja uma boa alternativa para cumprir
com os requerimentos dos sistemas de comunicações em
termos de taxa de erro de bit e complexidade computacional,
ainda está longe de alcançar os requerimentos necessários
para suportar todas as tecnologias de 5G. É por isto que
GFDM se apresenta como alternativa para minorar ou corrigir
algumas das desvantagens que a transmissão OFDM apresenta.
Torna-se necessário, entretanto, aliar as boas características
da transmissão GFDM com as já conhecidas vantagens da
tecnologia de múltiplas antenas para a transmissão e múltiplas
antenas para a recepção (MIMO).

Um potencial reforço ao desempenho de sistemas MIMO-
GFDM reside nas técnicas de modulação de índice (IM),
as quais permitem uma redução da energia requerida na
transmissão para se obter um dado desempenho.

Neste artigo foram estudadas e propostas algumas técnicas
de detecção para os sistemas MIMO com transmissão GFDM
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Fig. 4: Desempenho em termos da taxa de erro de bit para os
detectores MMSE/MDA, MMSE/MD e MMSE/PIC/NW.

e utilizando as técnicas de modulação de índice. Os resultados
obtidos foram interessantes e permitem pensar na definição de
um modelo multi-usuário para a implementação de algumas
das técnicas de detecção já estudadas previamente em outros
modelos. Isto permitirá ter resultados reais e práticos que
serão muito importantes e úteis para enfrentar os desafios
relacionados com a implementação das redes 5G.
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