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Prefácio

Prefácio
Neste volume estão os artigos apresentados no XXXVI Simpósio Brasileiro de
Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT 2018), realizado entre 16
a 19 de setembro de 2018 na cidade de Campina Grande, Paraı́ba.
O Simpósio Brasileiro de Telecomunicações havia sido realizado pela então
Universidade Federal da Paraı́ba – UFPB, Campus II, em Campina Grande, no
ano de 1988. Passados 30 anos a cidade evoluiu, o campus da UFPB na
cidade tornou-se Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), e os 30
anos da realização do evento na cidade somados aos avanços tecnológicos
locais, foram os incentivadores para realizar novamente o SBrT em Campina.
Para o SBrT 2018 foram submetidos 348 artigos, entre trabalhos completos e
de iniciação cientı́fica, cada um deles revisado por pelo menos 2 membros do
comitê técnico formado por especialistas. O comitê de programa decidiu aceitar
248 artigos, que estão disponı́veis neste documento.
O SBrT 2018 recebeu 460 inscrições e estiveram presentes especialistas da
academia e da indústria, alunos de graduação e pós-graduação, vindos de
vários estados do Brasil. Foram realizadas 7 sessões plenárias versando sobre
os mais diversos temas e uma mesa redonda. Mais detalhes podem ser obtidos
em www.sbrt.org.br/sbrt2018.
O evento não poderia ser realizado sem os apoios recebidos. O suporte
oferecido pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e pelo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraı́ba (IFPB), pela
Sociedade Brasileira de Telecomunicações, em conjunto com o Instituto de
Estudos Avançados em Comunicações (IECOM), estabeleceram as bases
necessárias para o evento. Os patrocinadores foram fundamentais para
garantir a realização do evento, apoio sem o qual o evento não aconteceria.
Finalmente, e não menos importante, ao trabalho do comitê técnico pode-se
dar o crédito do sucesso do SBrT 2018

19 de outubro de 2018
Campina Grande

Edmar Candeia Gurjão

i
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Estimativa dos Parâmetros do Ruı́do Impulsivo Gerado Laboratorialmente Utilizando o
Método dos Momentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Hugerles Silva, Wamberto Queiroz, Danilo Almeida, Herbet Sousa and George Xavier
P-DSDV: um protocolo de roteamento eficiente para um backbone ad hoc móvel . . . . . . . . . . 31
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WSN Coverage Improvement with ROF in Bus Topology for Smart Cities . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Raphael Assumpcao, Indayara Martins, Frank Behrens, Omar Branquinho and
Fabiano Fruett
Comparative Study of Different Routing Protocols Applied To Wireless Sensor Networks . 256
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Spectral Efficiency of Massive MIMO using FBMC-OQAM Modulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Felipe Jose, Luis Lolis, Eduardo Ribeiro and Felipe Pinto
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Proposta de Rede Totalmente Óptica para o Estado do Amazonas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Valdenir Silva and Rodrigo Choji
Acompanhamento de microestrutura paramagnética fragilizante usando análise
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Avaliação Automática de Receptores de TV Mediante Feixes de Transporte Não
Conformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692
Fabricio Izumi, Adriano Villalba, Allan Jones, Kariny Oliveira, Eddie Filho, Bruno
Farias, Allan Amorim, Nicoli Araújo and Aguinaldo Silva
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no Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905
Emerson Oliveira, Marcus Dias, Brenda Vilas Boas and Aldebaro Klautau
Desenvolvimento e Implementação de um Aplicativo Mobile para cálculo de FFT e MRA . 907
Thyago Lima, Filipe Souto, Thaı́s Silva, Abel Filho and Francisco Belo
Dynamic Hardware Resource Provisioning in Hybrid Radio Access Networks. . . . . . . . . . . . . . 912
Diego Cardoso, Paulo Henrique Pereira and Carlos Renato Lisboa Francês
Melhoria do desempenho de sistemas RFID UHF passivos utilizando códigos de
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Acesso Inicial Utilizando Algoritmos Genéticos para Redes Celulares 5G mmWave . . . . . . . . 1044
Victoria Souto, Richard Souza and Bartolomeu Uchôa-Filho
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Técnica Tensorial de Estimação de Atraso para GPS de Segunda e Terceira Geração . . . . . . 1054
Mateus Da Rosa Zanatta, Daniel Valle de Lima, Joao Paulo Carvalho Lustosa Da
Costa, Ricardo Kehrle Miranda, Felix Antreich and Rafael Júnior
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Analysis of Dispersion Parameters of the Mobile
Radio Channel in 2.5 and 5.86 GHz Bands at High
Speed
Fabiano C. S. Assumpção1, Leonardo O. Regent1, Gabriel S. Chaves1, Leonardo H. Gonsioroski2, Pedro V. G.
Castellanos1 and Leni J. Matos1

Abstract—This paper deals with the characterization of a radio
mobile channel in an urban environment, Rio de Janeiro, Brazil,
for both 2.5 GHz and 5.86 GHz bands, providing the results and
analysis of time and frequency dispersion parameters for future
works. It is worth to emphasize that the measurements occurred
at high speed, approximately 100 km/h.
Keywords—Broadband communication; Multipath channels;
OFDM; Radio propagation; Time-varying channels.

I.

INTRODUCTION

With
the
improvement
and
development
of
telecommunication services, we can notice that the world has
become highly globalized. Over the last few years, there was
an increasing demand to mobile services, which drives the rise
of new technologies for the transmission/reception of services
(voice, audio, images and data) by various means and
decreases the costs involved in the development of hardware
and software.
Mobile networks have evolved to meet the demand for
greater mobility, flexibility, connection speed, security and
convergence of services as well as support properly telephony
through Voice over IP (VoIP) technology and high definition
video streams, reach places with difficult access. Nowadays,
with the development of wireless devices (notebooks, printers,
and especially smart devices), the mobile broadband access
has been made available to 56.4 people, per 100 in the world
[1]. In Brazil, in March 2018, there were around 235.7 million
people with an active mobile broadband access [2].
LTE networks, fourth generation or 4G, have emerged to
meet the requirements of current demand for services and still
supports mobility connections with speeds up to 350 km/h [3].
ANATEL elaborated a timetable to establish deadlines where
the LTE system (Long Term Evolution) should be already
installed and operating. Throughout 2013, the installation of
the systems in six capitals would begin, which would soon be
tested at major events such as World Cup. In 2015, all capitals
with more than 500 thousand inhabitants, theoretically, should

operate with the 4G network and, by the end of 2016, all cities
with more than 200 thousand inhabitants should also have this
technology, finalizing the process until 2017 [4].
The LTE spectrum band was allocated by IMT in 3 bands:
450 - 470 MHz, 700 - 800 MHz and 2300 - 2700 MHz, which
can be allocated in carriers of 1.4 to 20 MHz, with 15 kHz
spacing between them, supporting FDD, TDD and halfduplex FDD and interoperability with other access
technologies [5]. In Brazil, LTE started with the band 7 in
2600 MHz. On September 30, 2014, the band 28 was
auctioned, where the LTE 4G would also start to operate at
700 MHz, with FDD.
LTE was designed to support rates greater than 100 Mbps
(downlink) and 50 Mbps (uplink) using a 2x2 MIMO scheme
and 20 MHz bandwidth. This ensures optimal spectral
efficiency and connection latency time less than 100
milliseconds. In addition it has metrics such as resource
requirements, priority in the routing queue, packet delay time,
and packet loss rate to choose the best traffic route [5].
Thus, the need for studies in the LTE operating ranges is
fundamental for a better understanding the mobile radio
channel’s behavior, of the 4G signal, in order to improve the
design of the wireless communication systems. To achieve the
performance goals imagined for this technology, it was
necessary to evolve and improve some radio interface
technologies, among them: the technology of multiple carriers,
multiple antennas and application of packet-switched network.
Multicarrier counteracts the effects of the real radio channel,
characterized by being dispersive and time variant. It consists
of dividing the channel bandwidth into a number of parallel
sub-channels with bandwidth such that each sub-channel is not
frequency selective, obtaining a flat spectral gain. Such
technique minimizes inter-symbol interference by making the
symbol period large enough that, when compared to the delays
introduced by the channel, we can assume that the delays are
insignificant (about 10% of the duration of the symbol) [6].
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Among these techniques, the Orthogonal Frequency
Division Multiplexing (OFDM)
OFDM) highlights, which dispose
overlapping and orthogonal sub-channels
channels between them, thus
avoiding the need to use a guard interval between carriers, to
prevent interference between the carriers, optimizing the use
of the spectrum and allowing
llowing the implementation of low
complexity receivers. It alsoo extinguishes the inter-symbol
inter
interference, using a cyclic prefix (copy of the last G samples
of the symbol), which is removed in the receiver, allowing
analysis of the signal without interference.
The mobile radio channel is characterized by both
temporal and spectral parameters, which act differently on the
signals transmitted
tted in narrowband or wideband. It is important
to determine them in order to reach maximum spectral
efficiency and robustness
tness to fades occurred in the propagation
of the OFDM systems.
In works [7], [8], [9], [10], [11] and [122], we can observe
studies about the behavior of the mobile radio channel, but
there is still much more to explore in order to expand the
information that helps systems design that supports access
with high speed mobility and different frequency ranges. In
the present work, the transmission was a 20 MHz bandwidth
OFDM signal, widely used in LTE, using the 2.5 and 5.86
GHz carriers and with the receiver unit
nit moving at
a 100 km/h
approximately. This paper follows with Section II,
II which
describes the transmission and reception systems used, as well
as the measurement environment. Section III describes the
dispersion parameters, Section
tion IV presents the results
re
and
Section V provides the conclusions.
II.

fter conducting a channel pre-scan,
pre
the central operating
After
frequencies, 2.5 GHz and 5.86 GHz, were chosen to avoid
interferences.
In order to optimize time and obtain data in both
frequencies in the same measurement campaign,
campaign two
transmission setups have been installed on the terrace of a
residential building, using directional antennas above 50 m
from the ground. Two
wo reception setups were inside the mobile
unit with the receiving antennas mounted on the top. Figure 2
depicts the block diagram of the transmission
transmi
(up) and the
reception system (down).
The GPS, connected to a computer, collected the
coordinates, velocity and synchronization information
inform
obtained in each survey. During the measurements, the entire
length within the region of the main lobe of the transmission
antennas in Linha Amarela was crossed, starting the
measurements about 500 m away from the transmission setup
up to about 3.0 km away. Inn order to obtain as many valid data
as possible, it acquired several
everal OFDM signals.
signals

MEASUREMENT ENVIRONMENT AND SETUP

A. Environment
The measurements performed by the receiver, which was
inside a car moving at high speed on an expressway named
Linha Amarela, in Rio de Janeiro, Brazil, occurred during a
weekend, early in the morning, such that the traffic was weak
and the speed could keep 100 km/h approximately.
Figure 1 illustrates a photo of the transmitting view and the
area is predominantly composed of two-floor
floor houses, with few
higher buildings and some regions with higher ground.
ground There
are two tall buildings blocking the line of sight between the
mobile unit and the transmitting station,, causing diffraction,
refraction and reflections on the various obstacles in which the
signal hits, reaching the receiver
eceiver in the form of multipath.

Fig. 1. Transmitting antenna view.

B. Measurement setup

Fig. 2. Transmission and reception setup.
setup

Data acquired lasted about 50 minutes uninterrupted, and
the car with the receiving antennas
antenna ran the proposed route 3
times in each of the two avenue’s directions. In addition,
during the measurements, there was no wind and the weather
was sunny, with scattered clouds. Data collected when the
mobile unit was traveling through secondary or low-speed
low
routes were eliminated in the post-processing
post
of the data.
C. Test Signal
The OFDM signal
al used has 20 MHz of bandwidth and its
it
acquisition rate was 50 MSample/s
ample/s. For its generation, an FFT
was used with 1024 carriers, 800 of them are useful and 224
are null,
ll, with a 2 times oversampling factor, therefore when
performing the FFT of the signal in the time domain the
symbol of OFDM passes to 2048 carriers. Finally, a cyclic
prefix of 1/16 added 128 samples, so each OFDM symbol has
2176 samples [13]. The duration
on period of the OFDM symbol
is:
/
(1)
This period equals to 43.52
52 microseconds for N = 2176
samples and SR = 50 MSample/s
ample/s. Therefore, each subcarrier is
spaced in 0.02 microseconds,, which represents the multipath
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resolution of the transmitted OFDM signal. In other words, the
probing performed with this signal is able to identify multipath
whose minimum difference is up to 6 m.
In the modulation, a pseudo-random sequence was used as
information signal with 1023 bits length and a 50 MSample/s
sampling rate [13]. Thus, the data samples correspond to a
pseudo-random sequence. This choice was due to the
autocorrelation of the received signal with the original
presenting a correlation peak at the instant where the original
sequence and the received sequence are aligned.
D. Sounding Technique
There are several techniques for collecting a known signal
transmitted by the channel, which must be characterized. The
choice of technique depends on the intended application, the
environment where the sounding will occur, if narrow or wide
band transmission is used and whether the desired
characterization is in the time or frequency domain.
For this work, it was performed a broadband survey in
frequency domain that eliminates the need to generate the
pseudorandom sequence in the receiver, as it is needed in
Swept-Time Delay Cross Correlation (STDCC) technique [7].
The use of multicarrier, which has been widely used in recent
works [11] and [12], is efficient for outdoor broadband channel
survey, since it is more robust to multipath.
III. DISPERSION PARAMETERS
The time parameters are associated to the time dispersion
and the frequency selectivity in the wideband signals. In order
to achieve maximum spectral efficiency and robustness to
propagation fades in OFDM systems, the most important
propagation characteristics to be observed are the maximum
Doppler shift and delay spread, and in cellular systems, the cell
size. Practically, if only short slots of time or short distances
are taken the channel can be considered WSSUS (Stationary in
Wide Sense in time domain with Uncorrelated Scattering in the
delay domain) and the channel function can be written in the
different domains [14] that are related by FFT as depicted in
Figure 3.
h(t; τ)
Ft

Fτ

S(τ; µ)

H(f, µ)

Ft

Fig. 3. Relation between the channel functions of WSSUS channels.

The power delay profile, named PDP, is obtained off line
by processing the correlation of the received signal s(t) as
proved in [14], when an impulsive input signal is applied for
transmission, i.e., s(t) is the impulse response of the stationary
channel, characterized by h(t, τ). As this function is complex
one, the PDP, Ph(τi), is:
( , )

ℎ( , τ). ℎ∗ ( , τ)

In their discrete expressions, the parameters are as [14]:

∑

̅

( )

∑ !

(3)

( )

Here N is the number of valid multipath in the power delay
profile Ph(τi), occurring in the delays of the multipath .
Delay spread (σT): represents the standard deviation of the
p.d.f. (probability density function) that characterizes the
arrival time of the multipath that arrive at the receiver, coming
from the impulse at t = 0. Its estimation is important, since the
duration of each symbol must be much longer than the delay
spread, in order to prevent inter-symbol interference when no
equalizers are used.
∑

$

"#

∑

( %&)'

( )

( )

(4)

Coherence band (() ): frequency band in which the
correlation between the amplitudes of the spectral components
is greater than 90% or considering a less rigid definition,
greater than 50%. Since the time scattering of the channel is
responsible for the variation in the amplitudes of the spectral
components of the transmitted signal, the channel coherence
band has an inverse relationship with the delay spread.
Rappaport [15] have established (5) and (6) for a measured
outdoor channel, respectively for 90% and 50% correlation:
()
()

*

(5)

*

(6)

+,-.
+-.

Although they are often used to calculate the relationship
between the coherence band and the delay spread, it does not
fit for many environments.
The coherence band is determined from the function
RT( f; t), which represents the correlation of the signal in the
frequency, over time, and it can be determined from the
function of the channel T(t,fi). This function is the DFFT of
h(t,τi) along the delay variable. Shenoi [16] defines the
correlation of periodic or non-periodic deterministic functions
as (7), as well as, an estimate for non-deterministic signals.
/

T( f; t)
Fτ

Mean Delay ( ̅): is the average time of occurrence between
replicas of multipath that arrive at the receiver, leaving from
the transmitter at the same instant of time:

# (0)12

∗
∑5%2
36* / 13 . / 1342

(7)

In (7), [T] n is the vector containing the samples of the function
of T(t,fi), N is the number of discrete samples used in the
probing and p is the position index of the correlation vector,
ranging from 0 to N-1 and representing the spacing between
consecutive discrete frequencies (∆f) of T(t,fi) function. When f
= 0 and p = 0, the correlation is maximum and it decreases as
the spacing between frequencies increases, in other words, as p
increases.
The frequency parameters have relation to Doppler
scattering mainly due to the mobility of the receiver. The most
important are:
Mean Doppler shift (dD):
7

(2)

∑:

∑: !

8

9 (8 )

9 (8 )

(8)

In (8), PH (µ) is the Doppler profile for some frequency and it
is calculated by the DFFT of RT in the time domain.
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Doppler spread (σD): is the standard deviation of the
Doppler shift’s p.d.f, meaning the spectral spread of the rate of
variation of mobile channel, in time domain.
"

∑:

$

(8 %;< )' 9 (8 )
∑: ! 9 (8 )

(9)

IV. PROCESSING AND RESULTS
During the measurements, the signal vector analyzer
acquired the samples of the in-phase (I) and quadrature (Q)
components of the signal received and stored at a rate of 50
MSample/s. In post processing, OFDM symbols were chosen
from each set of 8000 samples captured by storing one OFDM
symbol per second, however, because of the channel losses,
some received OFDM symbols could not be identified.
The channel sounding was in broadband using the
multicarrier technique, with 20 MHz test signal, and an OFDM
modulated PN sequence. From (2) the delay profiles were
calculated.
After calculating the delay profile, the CFAR (Constant
False Alarm Rate) technique was used to verify if each signal
peak encountered actually represents a multipath component
coming from a spreader or if it is only an unwanted spurious
generated by a noise and falsely interpreted as multipath [17].
Used for radar systems, this technique applies well in the
detection of noise in multipath profiles, presenting good results
for urban and suburban environments [7] and [17].
According to Souza [17], this technique considers that if
three delay profiles are taken in practically the same place, the
impulsive noise will hardly be present in all or two of them. To
find the valid delays, a noise threshold must be established
firstly, defined by the difference between the maximum power
of the entire delay profile and the median of this profile, plus
its standard deviation. The power of the PDP analyzed must be
greater than the noise threshold as well as the delay power of
the front and rear profiles. In addition, in the same profile there
must be at least one of the delays, the previous or the later, in
view of the aforementioned requirement. Thus, a valid
multipath must simultaneously meet the two conditions
mentioned above.
When applying the CFAR technique, the delays profiles
were filtered, thus obtaining the valid delays represented in red
in Figure 4 and the noise threshold is the green line.
From the cleaned PDPs, the mean delay and delay spread,
for both sounded frequencies were calculated and they are in
Table I and in Figure 5 they are showed along the measured
route for 2.5 GHz. In this, the calculated values of delay
spread predominate below 1.45 microseconds. The same
happens in 5.86 GHz, characterizing a soft urban channel [11].
Delay spreads obtained are consistent with values discussed
in the literature [10], [11] and [13] obtained in outdoor
environments and they seem minor in the higher frequency,
but it must be remembered that the transmitted power was the
same in both frequencies, therefore weaker multipath could
not be detected in 5.86 GHz frequency.

Fig. 4. Example of valid multipath for a 2.5 GHz system profile.

Delay spread (µs)
Until 1.45
1.45 – 2.91
2.91 – 4.4

Fig. 5. Values of delay spread along Linha Amarela for 2.5 GHz.

The DFFT in the delay domain of each PDP generates the
function T(f, t) that describes variation in frequency over time.
From this, it is possible to calculate the coherence band of the
channel and Figure 6 illustrates an example of the frequency
response, in a time instant, showing the coherence band near 4
kHz for 50% of correlation between spectral components in the
2.5 GHz band. It is always true that delay spread and coherence
band have an inverse relation [7], but it depends on the
sounded channel. It is observed that only in this frequency and
for 50% of correlation it was possible to verify a practically
constant relation between coherence band and delay spread as
(10) and it is described by:
BC =

Mean delay (µs)
Min.
Max.
0.02
9.52
0.02
9.96

(10)

Table II provides the range of values for correlation in
both measured bands and Table III, the Doppler parameters
for the sounded channel. The coherence band implies in
transmission rates no more than 4.6 Mbps if no resource is
used in order to improve it, like equalization, for example. The
Doppler shifts confirm to be larger at the higher sounded band,
three times approximately, since it increases linearly with the
frequency.

TABLE I. MEAN DELAY AND DELAY SPREAD.

Frequency
(GHz)
2.5
5.86

*

=- >

Delay Spread (µs)
Min.
Max.
0.0152
4.36
0.0149
3.71
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In this case, the calculated values for coherence band would
show larger variation with the carrier frequencies.
Finally, Doppler spread results confirm interference
between the subcarriers since they vary from one hundred to
three hundreds of hertz. With the Doppler shift and spread in
hand, it will be possible to use these measurements in order to
simulate a correction in the subcarriers in order to decrease the
inter-carrier interference, and it will be published soon.
Bc(50%)

VI.
[1]

[2]

[3]
[4]
Fig. 6. Example of an instantaneous frequency response for 2.5 GHz.
TABLE II. COHERENCE BAND.

Frequency
(GHz)
2.5
5.86

Correlation
50%
90%
50%
90%

Coherence Band (kHz)
Min.
Max.
15.31
4639.9
2.85
6.79
14.48
4401.8
2.36
6.44

The desynchronization of multicarrier will occur due to the
spreading of Doppler.

[5]
[6]

[7]

[8]

[9]

TABLE III. MEAN DOPPLER AND DOPPLER SPREAD.

FREQUENCY (GHZ)
2.5
5.86

MEAN DOPPLER (HZ)
MIN.
MAX.
-33.13
30.12
-82.8
93.45

DOPPLER SPREAD (HZ)
MIN.
MAX.
134.75
165.46
307.06
382.06

[10]

[11]

V. CONCLUSIONS
The main objective of the present work was to characterize
the broadband urban channel over the influence of Doppler
shift, that is, for a mobile unit at high speed in the 2.5 GHz and
5.86 GHz band. In order to obtain the data, two transmission
systems mounted for both frequency bands with the
simultaneous sounding of the mobile radio channel permitted
to optimize the time required to carry out the measurements.
After processing, the results of delay spread along the
sounded avenue were predominantly until 1.45 µs, as seen in
Figure 5, consistent with results found for less dense urban
environments [10]. Although the delay spread values for the
5.86 GHz range appear to be smaller than 2.5 GHz, this does
not mean that such scaling is lower in the latter range. In fact,
the signal received in the 5.86 GHz band has smaller level than
the signal received in the other band because it suffers more
attenuation, therefore, fewer valid multipath captured. They
are, in general, the first multipath that arrive in the receiver. It
is worth to say that higher power should be used in the higher
band such that the same mulltipath could be detected in both
frequency bands and a comparison in frequency could be made.

[12]

[13]

[14]
[15]
[16]
[17]
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Semi-automatic Image Processing Algorithm for
Cell Counting in Neubauer Chambers
Lucas Soares da Costa, Camila Perelló Ferrúa, Laı́sa Camerini da Rosa, Fernanda Nedel, Cláudio Machado Diniz

Abstract— Cell counting is an essential field of cytometry
that has many applications in biology and medicine. Neubauer
chamber is often used in laboratories to count cells for research
of different types of cell cultures. Manual (visual) counting is
a tedious and slow process that requires a previously trained
professional with full visual capability. This work proposed a
semi-automatic algorithm for cell counting in Neubauer chambers based on digital image processing. Different from related
works that have focused on small cells (such as red blood
cells), this work focuses on big cells that are counted in the
quadrants at the corners of the Neubauer chamber. Results for
digital images obtained from Neubauer chambers from NIH/3T3
Fibroblasts cell cultures show an average error of 4.24% of our
algorithm compared to a manual (visual) counting conducted by
a biochemical specialist.
Keywords— Image processing, cell counting, Neubauer chamber, Hemocytometer, 3T3.

I. I NTRODUCTION
Cytometry is the field of biology that studies the measurement of the characteristics of cells in quantitative terms.
Cell counting is an essential subfield of cytometry that has
widespread use in medicine and biology for research and medical diagnosis of various diseases. For example, complete blood
count is frequently requested by medical doctors because it
gives a detailed report of cell count for each cell type and
also the concentration of proteins and minerals contained in
blood, which helps the diagnosis of different diseases.
Early techniques to count blood cells were developed in
the 19th century [1]. The best-known technique is based in
a thick flat piece of glass with a rectangular indentation that
creates a chamber, so-called Neubauer chamber (also known
as Hemocytometer). The cells to be analyzed are placed in
the top of Neubauer chamber, immersed in a specific volume
of fluid, and an optical microscope is employed to assist the
specialist to count the cells in a visual way. We referred this
visual counting as “manual cell counting”. An overview of
the manual cell counting using Neubauer chamber is shown
in Section II.
Nowadays, it is available on the market many advanced and
high-cost equipment capable of counting cells in an automated
way. The Flow Cytometer can count cells in a short time and
with high precision so that it is used in most clinic analysis
laboratories for blood cells counting. In developed countries,
in which the budget for scientific research is substantial, the
Lucas Soares da Costa and Cláudio Machado Diniz are with the the
Graduate Program in Electronic Engineering and Computer Science of
Catholic University of Pelotas (UCPel), Pelotas, Brazil. Camila Perelló
Ferrúa, Laı́sa Camerini da Rosa, and Fernanda Nedel are with the Graduate
Program in Health and Behaviour of UCPel, Pelotas Brazil. E-mail: claudio.diniz@ucpel.edu.br. This work was partially supported by CAPES.

use of this equipment is also a reality in research laboratories.
However, in developing countries like Brazil, in which the
budget for scientific research is scarce, acquire and maintain
that equipment for automatic cell counting is impractical.
Unfortunately, the reality of those research laboratories in
developing countries indicates that most of them do not have
even optical microscopes with a digital camera coupled to
them for digital image capturing.
Considering the current situation of scientific research laboratories in Brazil and other developing countries, there is
a demand for low-cost techniques to automate cell counting.
Related works [2]–[4] propose techniques for automatic and
semi-automatic cell counting based on digital image processing. However, they considered only small cells, such as red
blood cells, that are deposited in the center quadrant of the
Neubauer chamber. No related work can be found targeting big
cells that are deposited in the corner quadrants of the Neubauer
chamber.
This work proposes a semi-automatic algorithm for cell
counting based on digital image processing. A regular smartphone digital camera captures the image from an inverted
optical microscope, and the proposed algorithm processes the
image and provides the cell counting. Results using images
of big cells from NIH/3T3 Fibroblasts cell cultures show an
average error of 4.24% compared to manual (visual) counting
conducted by a specialist.
The paper is organized as follows. Section II presents
an overview of manual (visual) cell counting in Neubauer
chambers. Section III details our proposed algorithm. Section
IV shows results and discussion. Section V concludes the
work.
II. C ELL C OUNTING IN N EUBAUER C HAMBER
Initially, the Neubauer chamber, also known as Hemocytometer, was developed to identify the concentration of blood
cells. Nowadays the counting of blood cells is done with
modern equipment, and the Neubauer chamber is used in
research laboratories to determine the number of cells in
prepared suspension for scientific research.
It is important to mention that the manual counting depends
on many aspects, for example, the characteristics of the
deposited fluid between the chamber and the blade. This fluid
must be homogeneous and must have an adequate concentration, to avoid the superposition of cells that may be caused by a
high quantity of cells. On the other side, the limited quantity of
cells must be avoided, because it can create and overestimate
the statistical error. Not less important, the manual counting
requires a previously trained professional with full visual
capability.
6
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Step 4. Cell counting
Different laboratories have different methods for counting
cells. However, one of the most commonly used patterns is zigzag. For larger cells, one should count the four big quadrants
and record the values obtained. The cells presented above
or outside the outer lines of each quadrant of the Neubauer
chamber should be discarded from the counting.
Step 5. Concentration calculation
In this step, the formula for the calculation of the concentration is applied, as shown in Eq. 1.
Concentration (cell/ml) =

Fig. 1.

Neubauer chamber.

The Neubauer chamber is a square with a gridded area of
nine 1 x 1 mm squares (shown in Fig. 1). The manual method
used for big cells counting consists of adding the number
of cells found in each one of the four outer quadrants of
the Neubauer chamber. Each quadrant is subdivided into 16
compartments. There are many techniques of manual counting
inside each quadrant, e.g., zig-zag technique, that helps to
obtain exact values, and techniques that divide the quadrant
into two-by-two compartments, among others. However, although there are mechanisms to improve manual cell counting,
it is very imprecise and demands much time of the researcher,
delaying the process of manipulating the cells and incurring
in prejudices of cell viability due to that time wasted.
Some procedures must be followed to obtain an accurate
count of cells in the Neubauer chamber. Such procedure is
divided into the five following steps.
Step 1. Sample preparation
First, the cell suspension should be homogenized and
transferred in a sterile environment to a microtube with 0.1
ml concentration. Afterward, it should be added 0.3 ml of
0.2% trypan blue dye in the test tube together with the cell
suspension, thus obtaining a 1/4 dilution. Depending on the
type of sample, the dilution preparation can be altered to
increase or decrease the concentration for better counting of
the cells.
Typically, the concentration ranges from 250.000 cells/ml to
2.5 million cells/ml on counting using the Neubauer chamber.
Step 2. Introducing the sample into the Neubauer
chamber
We must withdraw 10µl with the pipette and place the tip on
the edge of the cover, carefully filling the Neubauer chamber.
The suspension must fill only one side of the chamber.
Step 3. Microscope set up and focus
After insertion of the suspension, the Neubauer chamber
is introduced under a microscope, allowing visualization of
the grid of the quadrants. The focus and intensity of the light
should be adjusted in the microscope for better visualization.
The markings of the quadrants have different dimensions,
allowing counts of cells of different sizes, large or small.

N umber of Cells
V olume (in ml)

(1)

The number of cells will be the sum of all the counted cells
in all squares counted. The volume will be the total volume
of all the squares counted. Since the volume will be of 1 big
square is:
0.1 cm x 0.1 cm = 0.01 cm2 of area counted.
Since the depth of the chamber is 0.1 mm:
0.1 mm = 0.01cm
0.01 cm2 ∗ 0.01 cm = 0.0001 cm2 = 0.0001 ml = 0.1 µl
So, for the Neubauer chamber, the formula used when
counting in the big squares as shown in Eq. 2.
Concentration =

N umber of cells × 10000
N umber of squares

(2)

In case a dilution was applied, the concentration obtained
should be converted to the original concentration before the
dilution. In this case, the concentration should be divided by
the dilution applied, as shown in Eq. 3. Depending on the type
of sample, a dilution with a suitable concentration should be
prepared for cell counting.
Concentration =

N umber of cells × 10.000
N umber of square × dilution

(3)

III. R ELATED W ORKS
There are some works in the literature about automatic
and semi-automatic cell counting algorithms based on digital
image processing. The work in [2] proposes a semi-automatic
method to count cells in Neubauer chamber. The user must
identify the region of interest (ROI) and inform the algorithm
to start the counting process that is conducted through 4p connected algorithm. The method was tested by counting
yeasts in the prepared suspension. The work in [3] proposes
an automatic red blood cells (RBC) counting system for wild
animals blood analysis. The algorithm employs the use of
morphology and segmentation operations. The algorithm was
tested with RBC of three animal species (Leopardus pardalis,
Cebus apella and Nasua nasua). The work in [4] introduces an
automatic method that uses edge identification to isolate the
chamber grid and define ROI to count the cells of each grid.
The algorithm was tested by counting spores of Clonostachys
rosea fungus.
The related works [2]–[4] proposed algorithms to count
small cells, which are counted in the quadrant in the center
7
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Fig. 3.

Fig. 2.

Experimental setup.

of the Neubauer chamber. No other method was found in
the literature to count big cells, that must be counted in the
four quadrants on the corners of the Neubauer chamber. It is
important to mention that the quadrants in the corner are more
suitable to the distortion of the lens of optical microscopes.
This work focuses on proposing an algorithm to count big
cells, that are counted in the four quadrants in the corner.
IV. P ROPOSED A LGORITHM AND E XPERIMENTAL S ETUP
A. Experimental Setup
The image acquisition was performed by using an inverted
optical microscope (Nikon TS100-F) with 40X objective lens.
An Asus Zenfone 3 smartphone with 16 MPixel digital camera
(4656 x 2620 pixels resolution) was coupled to the microscope
with a holder that was built with a 3D printer, as shown in
Fig. 2. The work uses images from 7 experimental samples of
NIH/3T3 Fibroblasts cell cultures. The digital images captured
by the smartphone’s camera are stored in compressed form
in the Joint Photographic Experts Group (JPEG) format. The
contrast control and image focus were kept in automatic mode
to obtain a better sharpness of the cells. The microscope uses a
green filter in order to obtain better contrast from to cells to the
background, allowing a better precision in the automatic cell
counting. An example of an image captured from this setup
is shown in Fig. 3. The image of that quadrant of interest of
the Neubauer chamber is captured and imported in the MATrix
LABoratory (MATLAB) software that is equipped with Image
Processing Toolbox.
B. Proposed Algorithm
The proposed algorithm is composed of some steps from
the image acquisition to the cell labeling algorithm. The block

Original Image (RGB format).

diagram of the proposed algorithm is shown in Fig. 4. First,
due to the distortion of the microscope lens, the user must
select eight points of the input image to form the region of
the interest (ROI) that is an adjusted image that corrects the
lens distortion. Fig. 5 shows the selection of the eight points
on the input image and Fig. 6 shows the output ROI adjusted
image. This image is then converted to grayscale, and then it is
binarized with the threshold determined by the Otsu’s method
from the image’s histogram [5].
After the binarization process, morphological operators are
applied to remove small points in the image that do not
represent cells. The erode morphological operator reduces the
size of the cells, disconnecting some cells from the others and
reducing them to the size of one pixel. To identify in the image
the cells that are counted from the ones that are not counted
by the algorithm, the dilatation morphological operation that
transforms the cells, previously represented by one pixel, to a
disk of 4-pixel size. Finally, an 8-connected objects labeling
algorithm is applied to that image to identify cells and count
them.
V. R ESULTS AND D ISCUSSION
Fig. 7 presents the resulting image, with the cells highlighted with the orange color that represent the cells that are
counted by the proposed algorithm. Some cells are not counted
due to the threshold used for binarization and also to the
contrast of the image obtained by the smartphone camera.
Table I presents the results of cell counting of 7 samples of
images of quadrants of the Neubauer chamber from NIH/3T3
Fibroblasts cell cultures. The table compares the manual counting that is done by a biochemist with experience in manual
counting. The manual counting is used as a reference to
compare with our proposed algorithm (what we have referred
to as automatic counting). Table I shows an average error of
4.24% of automatic cell counting (our algorithm) compared
to manual (visual) counting conducted by the biochemical
specialist. Moreover, the time for counting is reduced from
8
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Fig. 6.

Region of interest (ROI)

TABLE I
C ELL COUNTING RESULTS WITH THE PROPOSED ALGORITHM COMPARED
TO VISUAL COUNTING

Sample
Sample
Sample
Sample
Sample
Sample
Sample

Fig. 4.

Block diagram of the proposed algorithm

1
2
3
4
5
6
7

Number of cells
Manual
Automatic
185
185
164
154
137
135
69
71
60
56
39
42
62
65

Error

Error %

0
10
2
2
4
3
3

6.1%
1.5%
2.9%
6.7%
7.7%
4.8%

some minutes (for manual cell counting) to less than 1 second,
when using our method.
It is not possible to compare the obtained error between
automatic and manual cell counting with related works [2]–
[4], since their methods are based on small cells that are
deposited at the center of the Neubauer chamber and are not
prone to errors such as the lens distortion. Reports also indicate
that there is a typical error of 10% in manual cell counting
[6]. Therefore, errors below 10% are tolerable by biochemists
when counting cells using the Neubauer chamber.
VI. C ONCLUSION

Fig. 5.

Region of interest (ROI) selection (eight points in blue).

This work proposed a semi-automatic algorithm for cell
counting in Neubauer chambers based on digital image processing. Different from related works, that have focused on
small cells (such as red blood cells), this work focused on
big cells, in which cells are counted in the quadrants at the
corners of Neubauer chamber, where lens distortion problems
difficult the automatic image processing. Results for images
from NIH/3T3 Fibroblasts cell cultures show an average error
of 4.24% of our algorithm compared to a manual (visual)
9
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Fig. 7. Output image. Orange marks highlight the cells identified by the
algorithm.

counting conducted by a biochemical specialist. As future
works we will research techniques for automatic cell counting.
R EFERENCES
[1] M. L. Verso, “The evolution of blood-counting techniques,” Medical
history, vol. 8, no. 2, p. 149, 1964.
[2] A. C. Lucarini, L. A. da Silva, and R. A. C. Bianchi, “Um sistema para a
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Investigação do Alargamento Espectral e
Perda de Coerência em Lasers Semicondutores
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Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Resumo—Técnicas de processamento digital offline foram
aplicadas a sinais em frequência intermediária resultantes
do batimento heteródino de duas portadoras ópticas em
modo de onda contínua. A análise resultante permitiu a
inferência de informações correlatas aos eventos de perda de
coerência da emissão eletromagnética de lasers semicondutores,
a caracterização do seu ruído de fase e de sua largura de linha,
em função da potência óptica por ele emitida. Os resultados
alcançados permitem uma visualização mais profunda dos
fenômenos quânticos envolvidos na dinâmica entre portadores
elétricos e ópticos na cavidade ativa de tais dispositivos e,
consequentemente, da geração de fótons em dispositivos fotônicos.
Palavras-Chave—Alargamento espectral, desvio de frequência,
laser semicondutor, processamento digital de sinais, ruído de fase.

I. I NTRODUÇÃO
ENTRE os fatores delimitantes para o projeto e
avaliação do desempenho de enlaces ópticos modernos,
especialmente aqueles baseados na recepção coerente de
sinais, deve-se destacar o impacto do ruído de fase e,
consequentemente, da largura de linha da fonte luminosa
empregada, tanto na transmissão do sinal como na recepção
por batimento heteródino [1], [2]. Dada a complexidade
envolvida no fenômeno de emissão coerente de fótons,
processo intrinsecamente dependente de uma dinâmica
acoplada entre portadores elétricos e ópticos na cavidade
ativa de uma junção semicondutora heterogênea, tem-se forte
influência de inúmeros efeitos não lineares e fenômenos
quânticos, os quais impactam diretamente a qualidade da
emissão eletromagnética do dispositivo [3]. A largura de linha
de tal sinal é uma métrica comumente empregada na avaliação
da pureza espectral do laser empregado, uma vez que ela
engloba em um único parâmetro a influência dos diversos
fenômenos degradantes inerentes à operação do dispositivo.
Fisicamente, as distorções de fase e de frequência
da portadora eletromagnética, as quais estão ligadas ao
alargamento de seu espectro, são marcadas por rápidas
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variações, geralmente aleatórias, de uma portadora luminosa
com frequência de algumas centenas de tera-hertz. Dessa
forma, a sua caracterização direta era inviável até o início
dessa década, dada a dificuldade de converter tais sinais para
o domínio elétrico e analisá-los isoladamente. Até então,
o método estabelecido para a mensuração da largura de
linha de uma portadora óptica era baseado no batimento
do próprio sinal a ser estudado com uma segunda parcela
sua descorrelacionada. Sendo então, após sua fotodetecção,
caracterizado em um analisador de espectros elétrico [4]
através do seu modelamento com distribuições conhecidas. O
processo de descorrelacionamento, fundamental para garantir
a validade da caracterização, pode ser alcançado através
do atraso temporal de uma parcela do sinal através de
sua propagação por carretéis de fibra com comprimento
suficiente, resultando em seu batimento auto-homódino [5], ou
por moduladores acústico-ópticos em montagem estabilizada,
resultando em seu batimento auto-heteródino [6]. Entretanto,
o advento de conversores analógico para digital (ADCs
– Analog-to-Digital Converters) ultrarrápidos nas últimas
décadas, juntamente com o amadurecimento de técnicas
de recepção coerente, através do batimento heteródino do
sinal a ser caracterizado com um oscilador local, permitiu
que as distorções de fase e frequência da portadora óptica
fossem convertidas para o domínio elétrico e armazenadas
em memórias de altíssima velocidade. Com tais sinais no
domínio digital, a aplicação de técnicas de processamento
digital de sinais (DSP – Digital Signal Processing) permite
uma caracterização mais profunda de tais distorções. A partir
destas, torna-se possível inferir e interpretar o impacto de
fenômenos quânticos e efeitos não lineares no ruído de fase e
no alargamento espectral da emissão eletromagnética analisada
[7], [8], [9].
O presente artigo é complementar ao trabalho anteriormente
publicado pelos autores no periódico Journal of Lightwave
Technology [10]. Propõe-se, em comparação com o trabalho
prévio, uma fundamentação teórica abrangente da natureza
do alargamento espectral de uma portadora luminosa,
contextualizando seu impacto na caracterização apresentada, e
uma discussão aprofundada de pontos específicos do algoritmo
desenvolvido, destacando seus princípios operacionais e
limitações, baseando-se fundamentalmente nos resultados já
previamente publicados.
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II. E MBASAMENTO T EÓRICO
A emissão coerente de fótons por um laser semicondutor
baseia-se fundamentalmente em dois processos físicos
distintos, os quais estão intrinsecamente ligados às suas
propriedades construtivas e à polarização direta de sua
junção semicondutora heterogênea [3]. Em primeiro lugar,
faz-se necessária a criação de uma cavidade ativa capaz
de fornecer ganho óptico ao sinal por ela propagante. Para
isso, a polarização direta da junção semicondutora deverá
criar um estado de inversão populacional, na qual portadores
elétricos são excitados a bandas de maior nível energético.
Uma vez que tais portadores encontram-se em um estado
de desequilíbrio, qualquer perturbação incita o seu retorno
para o seu estado fundamental, de forma que a diferença
energética entre tais estados será dispersa pela emissão de um
fóton. Como a frequência do fóton gerado está diretamente
ligada à energia da partícula, o comprimento de onda da
luz emitida será proporcional ao gap energético criado na
junção semicondutora [3]. Ademais, para que tal emissão
ocorra de forma coerente, uma segunda condição deve ser
atendida, garantindo que a emissão estimulada (na qual os
fótons gerados terão as mesmas características de frequência,
fase e direção da partícula responsável pelo seu decaimento)
seja predominante em relação à emissão espontânea. Para
isso, deve-se criar uma condição de realimentação positiva da
portadora gerada pelo laser, o que é alcançado através de faces
semi-refletoras em suas extremidades (criadas pela clivagem
do próprio cristal semicondutor) e por padrões de interferência
construtiva e destrutiva do sinal ressonante em sua cavidade,
permitindo alta seletividade do comprimento de onda emitido.
Entretanto, tal processo é caracterizado por uma
dependência entre o índice de refração da cavidade ativa do
laser com a densidade populacional de portadores elétricos
e ópticos nessa região. Uma vez que o tamanho óptico do
guia de onda formado na junção semicondutora é diretamente
proporcional ao seu índice de refração, qualquer variação
nas condições operacionais dos dispositivos, decorrente de
instabilidades externas ou internas, irá decorrer em alterações
nos modos propagantes da cavidade de Fabry-Perot formada
na cavidade ressonante do laser [3]. Como resultado, o
comprimento de onda dominante na emissão eletromagnética
do laser sofrerá variações, as quais resultam no seu
alargamento espectral e em distorções de frequência, como o
gorjeio (chirp). Quando operando em modo de onda contínua,
supõe-se que o laser esteja sob condições operacionais
controladas. Entretanto, dada a complexidade dos fenômenos
físicos envolvidos, processos como esse são responsáveis
por uma deriva de frequência lenta, em comparação com os
demais fenômenos aqui analisados.
Variações mais rápidas e bruscas ocorrem devido a um
segundo tipo de fenômeno, o qual está ligado a flutuações
quânticas na região ativa do laser, conhecido como forças de
Langevin [3]. As equações de taxa que regem a operação
de lasers semicondutores apresentam um acoplamento entre
a quantidade de fótons emitida, a quantidade de portadores

elétricos em estado de inversão populacional em sua região
ativa e a fase dos fótons emitidos. Decorrente de tal correlação,
qualquer variação na condição operacional do laser é refletida
em instabilidades e fontes de ruído nas demais, conferindo
grande complexidade para estudos acerca de tal fenômeno
físico. As forças de Langevin podem ser interpretadas como
fontes de ruído, intrinsecamente ligadas a flutuações aleatórias
nas equações de taxa do laser, sendo decorrentes dos processos
de recombinação de elétrons e da geração de fótons na
cavidade ressonante do laser. De maneira resumida, variações
na equação de taxa relativa à quantidade de elétrons na região
ativa do laser estão ligadas ao ruído balístico (shot noise)
do dispositivo, enquanto variações na quantidade de fótons
emitidos e na sua fase estão predominantemente ligadas à
recombinação espontânea dos portadores elétricos [3].
De maneira geral, tanto variações na fase como na
frequência da portadora óptica contribuem diretamente para
variações da largura de linha do laser, uma vez que pode-se
definir que variações de frequência são iguais à derivada
temporal primeira das variações de fase. Dessa forma, pode-se
afirmar que os fatores de maior impacto para o alargamento
espectral do laser são justamente a dependência do índice
de refração efetivo, da região ativa do dispositivo, com a
densidade de portadores em tal região e as forças de Langevin,
que introduzem flutuações aleatórias na fase de sua emissão
luminosa. Tal condição é formalizada pela equação (1) [3]:


Rsp 1 + βc2
= 1 + βc2 ∆f0 ,
(1)
∆f =
4πP
onde a largura de linha da portadora eletromagnética, ∆f ,
é função da quantidade de fótons gerados por emissão
espontânea, Rsp , da razão entre a parte real e imaginária da
suscetibilidade do meio de propagação, βc , e da quantidade
total de fótons emitidos pelo laser, P . Estima-se que a
contribuição da variação do índice de refração efetivo da
região ativa do laser em função de variações na densidade
populacional do dispositivo seja igual a 1 + βc2 [11], enquanto
∆f0 dá a largura de linha do dispositivo sob influência
exclusiva das forças de Langevin [3].
Em termos práticos, a corrente elétrica resultante da
fotodetecção coerente de tal sinal, i(t), pode ser descrita pela
equação (2) [10]:
i(t) = Gpd sen [(ωif + ∆ωif (t))t + φoc (t) − φlo (t)] ,

(2)

onde Gpd é o ganho do fotodetector, ωif é a frequência
angular de batimento, φoc é a fase da portadora luminosa a
ser caracterizada e φlo é a fase do oscilador local. Pode-se
assumir que variações lentas na frequência de ambos os sinais
luminosos irão se refletir em variações, dadas por ∆ωif , na
frequência intermediária de batimento. Enquanto variações
aleatórias mais rápidas estarão representadas por fontes de
ruído presentes nas fases, φoc e φlo , de ambos os sinais. Com
tal base teórica, o algoritmo proposto em [10], e discutido na
seção subsequente, deve separar tais variações e caracterizá-las
individualmente, de forma a permitir a inferência da largura
de linha do dispositivo sob análise.
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Fig. 1. Montagem experimental empregada na caracterização da largura de linha e do ruído de fase em lasers semicondutores operando em modo de onda
contínua (adaptado, com permissão, de [10]).

III. A NÁLISE DA T ÉCNICA
A técnica aqui discutida [10] pode ser implementada através
da montagem experimental apresentada na Fig. 1, na qual
propõe-se a caracterização de um laser semicondutor através
do seu batimento heteródino com uma segunda fonte operando
como oscilador local. Antes de serem combinadas através de
um acoplador óptico, ambas as fontes tem sua polarização
ajustada por controladores de polarização óptica (OPCs –
Optical Polarization Controllers), de forma a maximizar a
eficiência do batimento decorrente da sua fotodetecção. O
sinal em frequência intermediária, já no domínio elétrico, é
amplificado por um amplificador de transimpedância integrado
ao fotodiodo, sendo adquirido por um osciloscópio de tempo
real. Esse equipamento realiza a conversão do sinal do
domínio analógico para digital com alta taxa de amostragem
(nominalmente 160 GSa/s) e armazena os sinais adquiridos
em tempo real (até 40 MSa em intervalos contínuos de
250 µs), disponibilizando-os para posterior processamento a
ser realizado em algoritmo offline.
O algoritmo desenvolvido, discutido em detalhes em [10],
propõe o emprego da técnica denominada “interpolação
harmônica”, a qual é exemplificada na Fig. 2, para rastrear e
quantificar as distorções de fase e de frequência da portadora
óptica, em frequência intermediária, sob caracterização. Nela,
Desvio Fase

1

1

0

0

-1

-1
8500

8750

Tempo (ps)

Experimental
Tendência

0,10

Desvio Médio Quadrático (rad)

Exp.

Desvio de Fase (rad)

Amplitude Normalizada

Interp. Harm.

a partir de alguns pontos de referência extraídos do sinal
de batimento (notadamente os seus pontos de cruzamento
com zero), cria-se um sinal senoidal ideal (i.e., sem
a influência de fontes de ruído ou distorções externas),
o qual é programado para acompanhar as variações de
fase da portadora óptica sob caracterização. Sempre que
uma variação brusca ocorre no sinal sob análise, como
exemplificado na Fig. 2 pelo sinal experimental próximo
a 8750 ps, a interpolação harmônica perde sua sincronia.
Nesses instantes, as amostras correspondentes são marcadas
e salvas como possíveis eventos de perda de coerência da
portadora óptica, os quais serão posteriormente analisados.
De maneira geral, tais eventos são resultantes de semiciclos
com lentas variações em sua frequência (cerca de 95 % dos
casos), comportamento potencialmente ligado a instabilidades
decorrentes da dependência entre a densidade populacional na
região ativa do laser e o índice de refração efetivo de sua
cavidade ressonante, como discutido na Seção II. Entretanto,
em menores proporções, o sinal em frequência intermediária
sofre bruscas variações, como aquela apresentada na Fig. 2
(4 %), ou semiciclos são perdidos (1 %). Tais ocorrências,
potencialmente ligadas a fenômenos quânticos, como spectral
hole burning e emissões adiabáticas [12], podem estar
relacionadas às forças de Langevin, discutidas na Seção II.

1,5

9000

Fig. 2. Interpolação harmônica (Interp. Harm.) da portadora óptica em
comparação com a referência experimental (Exp.) visando a caracterização
de seu ruído de fase (adaptado, com permissão, de [10]).
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Fig. 3. Desvio de fase médio quadrático de um laser com cavidade externa
integrada (IECL) para segmentos de sinal com diferentes durações (adaptado,
com permissão, de [10]).
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(a) Resultados relativos à caracterização de um laser DBF e um laser
ECL, ambos com potência óptica de saída de 0 dBm.
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(b) Resultados relativos à caracterização de um laser IECL operando com
três diferentes potências ópticas de saída.

Fig. 4. Largura de linha aparente, em função do tamanho dos segmentos nos quais o sinal experimental foi dividido, convergindo para o valor real da largura
de linha de três fontes ópticas de diferentes arquiteturas e com variações em sua corrente de polarização (adaptado, com permissão, de [10]).

heteródino de duas fontes ópticas, cada qual com diferentes
contribuições de ruído de fase e frequência. Dessa forma, a
largura de linha, mensurada por tal técnica, é na verdade a
soma da largura de linha de ambas as fontes [13]. Na prática,
tal limitação pode ser desconsiderada ao empregar-se como
oscilador local uma fonte óptica com largura de linha ordens
de grandeza menor do que a do laser a ser caracterizado,
tornando possível desconsiderar sua contribuição no resultado
final. Outra abordagem possível, especificamente para quando
deseja-se caracterizar lasers com largura de linha estreita,
é o emprego de duas fontes idealmente idênticas sob as
mesmas condições operacionais, dessa forma a largura de linha
resultante será o dobro da relativa individualmente a cada
laser. Outra observação importante diz respeito ao tamanho
dos segmentos nos quais o sinal experimental é dividido para
Experimental
Tendência

100

Largura de Linha (kHz)

Ademais, a partir da comparação entre a fase do sinal de
interpolação harmônica e o experimentalmente adquirido, é
possível realizar a extração de informações sobre o ruído de
fase desse segundo. Demonstra-se tal possibilidade também
na Fig. 2, na qual ocorre um pico de desvio de fase de
aproximadamente 1 rad, devido à brusca variação apresentada
pelo sinal experimental. Através da avaliação do desvio de
fase total de segmentos de sinal com duração crescente, como
apresentado na Fig. 3, se faz possível inferir o tamanho
de bloco no qual o desvio de fase médio quadrático será
igual a 1 rad, o qual, teoricamente, é igual ao inverso da
largura de linha do laser caracterizado [4]. No caso específico
apresentado na Fig. 3, uma projetação linear da caracterização
realizada permite extrapolar que tal desvio de fase médio
quadrático seria atingido por segmentos de sinal com duração
de 50 µs, equivalendo a uma largura de linha de 20 kHz, a
qual é condizente com os resultados apresentados na Fig. 5.
Ao plotar histogramas com o desvio de frequência do
sinal completo amostrado dividido em tais segmentos, se
faz possível determinar a largura de linha aparente do sinal
nessas condições, através da mensuração do seu ponto de
queda de 3 dB. Conforme o tamanho dos segmentos é
aumentado progressivamente, as rápidas variações induzidas
por oscilações drásticas provenientes de diferentes fontes de
ruído tendem a ter seu impacto reduzido na mensuração da
largura de linha, uma vez que a sua média tende a ser nula
para um conjunto amostral suficientemente grande. Dessa
forma, o aumento da duração dos segmentos, nos quais o
sinal experimental em frequência intermediária é dividido,
faz com que a largura de linha mensurada no histograma
relativo à tal duração tenda a convergir para a largura de linha
real do dispositivo caracterizado, como apresentado na Fig. 4.
Entretanto, algumas observações importantes são necessárias
acerca da validade de tais procedimentos. Em primeiro lugar,
o sinal experimentalmente adquirido é relativo ao batimento

50
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Potência Óptica de Saída (mW)

5,0

Fig. 5. Largura de linha em função da sua potência óptica de saída para o
laser IECL caracterizado (adaptado, com permissão, de [10]).
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que a largura de linha mensurada convirja para o resultado
real. Como é possível observar na Fig. 4(a), para lasers
com menor pureza espectral, como é o caso do laser com
realimentação distribuída (DBF – Distributed Feedback Laser)
e com cavidade externa (ECL – External Cavity Laser),
segmentos com duração acima de 500 ns são suficientes
para que se tenha uma mensuração precisa da largura de
linha do dispositivo. Entretanto, para os casos de largura
de linha estreita, como é o caso do laser com cavidade
externa integrada (IECL – Integrated External Cavity Laser)
apresentado na Fig. 4(b), nem mesmo segmentos com 5000 ns
foram capazes de atingir tal condição, fazendo com que os
resultados provenientes da aplicação de tal técnica tenham a
sua precisão reduzida. Idealmente, há uma quantidade mínima
de segmentos nas quais o sinal experimental deve ser dividido
para que os histogramas tenham amostras suficientes para a
determinação da largura de linha aparente do dispositivo. Uma
vez que a memória do equipamento de captura dos dados é
limitada e que há a necessidade de emprego de altas taxas
de amostragem para a precisa caracterização do ruído de
fase do sinal, há uma limitação fundamental para a operação
de tal técnica. A superação de tal limitação se dá, única e
exclusivamente, pelo aumento da memória de alta velocidade
responsável pelo armazenamento dos pontos digitalizados,
permitindo que um maior tempo amostral seja adquirido.
Dado o custo ainda proibitivo para algumas aplicações, a
superação de tal limitação depende de uma popularização de
equipamentos capazes de amostrarem sinais em altas taxas.
Na Fig. 5, tem-se uma visão mais generalizada da
variação da largura de linha, mensurada pela presente
técnica, em função das condições operacionais do laser IECL
caracterizado. Como anteriormente destacado, essa fonte laser
é a de menor largura de linha dentre as disponíveis, não
tendo havido amostras experimentais suficientes para que sua
largura de linha convergisse completamente, como apresentado
na Fig. 4(b). Isso acarreta uma menor precisão nas medidas
aqui discutidas. Todavia, mesmo com tal limitação, percebe-se
claramente uma tendência de redução da largura de linha do
dispositivo conforme sua potência óptica de saída aumenta.
Tal resultado é coerente com a teoria clássica de lasers [3],
uma vez que maiores correntes de polarização resultam no
estreitamento do modo dominante propagante na cavidade
ativa do laser (modelado de acordo com uma distribuição
lorentziana) e um distanciamento e diminuição da potência
dos picos de relaxação residuais. Ademais, percebe-se que,
quando o laser opera próximo à sua saturação, a curva
apresentada na Fig. 5 sofre uma inflexão, com o realargamento
da largura de linha do laser mesmo para potências de
saída mais altas, fenômeno esse já anteriormente verificado
experimentalmente por outros grupos de pesquisa [3]. Apesar
de já ser um comportamento bem caracterizado, ainda não
há uma explicação teórica consensual, podendo estar ligado
a interações entre os modos de propagação na cavidade do
laser [14], ganho óptico não linear [15], spectral hole burning
[12] e fontes de ruído com característica 1/f [2] ou, ainda,
advindas da corrente de polarização do dispositivo.

IV. C ONCLUSÃO
A técnica aqui discutida, apresentada inicialmente pelos
autores em [10], possibilita uma caracterização profunda da
natureza do ruído de fase e de frequência da portadora
óptica no domínio do tempo, analisando como tais fenômenos
irão impactar na mensuração de sua largura de linha e
eventos de perda de coerência. Através de tal técnica,
o impacto de fenômenos não lineares em uma portadora
óptica foi visualizado diretamente, permitindo uma análise
sobre sua natureza e fornecendo informações relevantes para
estudos acerca de tal assunto. Ademais, as ferramentas
computacionais desenvolvidas abrem a possibilidade de
realizar-se a caracterização de outros fenômenos lineares e
não lineares degradantes inerentes a operação de dispositivos
fotônicos, como o tremor temporal (jitter) e o gorjeio (chirp).
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Projeto e Análise de um Arranjo Linear de Antenas
Utilizando a Curva Fractal de Koch
Elder Eldervitch Carneiro de Oliveira, Marcelo da Silva Vieira, Pedro Carlos de Assis Júnior, Rodrigo César
Fonseca Silva e Ana Maria Duarte Batista

Resumo—Uma antena é um dispositivo capaz de captar e
transmitir ondas eletromagnéticas pelo espaço livre. A geometria
fractal aplicado em projetos de antenas nos permite obter
dispositivos com dimensões reduzidas e comportamento
multibanda. O projeto do arranjo de antenas proposto foi
auxiliado pelo Ansoft DesignerTM. O arranjo de antenas fractal foi
construído e alimentado pela técnica de linha transmissão em
microfita (TLM). Posteriormente o arranjo teve seus parâmetros
de espalhamento medidos com um analisador de redes vetorial
modelo N5230A. Uma discussão a respeito dos resultados
simulados e medidos foram apresentados e discutidos,
apresentando uma boa concordância entre eles.
Palavras-Chave—Arranjo de Antenas, Fractal de Koch,
Miniaturização, Micro-ondas.
Abstract—An antenna is a device capable of capturing and
transmitting electromagnetic waves through free space. The
fractal geometry applied in antenna designs allows us to obtain
devices with reduced dimensions and multiband behavior. The
proposed antenna array design was aided by Ansoft DesignerTM.
The fractal antennas array was constructed and powered by the
microstrip transmission line technique (TLM). Subsequently, the
array had its scattering parameters measured with a vector
network analyzer model N5230A. A discussion of the simulated
and measured results was presented and discussed, presenting a
good agreement between them.
Keywords—Antenna array, Koch fractal, Miniaturization,
Microwave.

I.

INTRODUÇÃO

Uma antena sempre foi um requisito primordial em todos os
tipos de sistema de comunicação, seja na transmissão ou
recepção dos sinais elétricos [1]. Com o advento das tecnologias
nos diversos serviços e setores de telecomunicações e seu
crescimento considerável nas últimas duas décadas,
principalmente no uso das tecnologias de comunicação sem fio,
exemplo das tecnologias de terceira (3G), quarta (4G) e mais
recentemente quinta geração, o chamado 5G (ainda em fase
experimental na maior parte do mundo), passou-se a investir
cada vez mais em dispositivos compactos, leves, com um custo
acessível e sem perda de desempenho. Nesse contexto, as
antenas planares surge como uma solução interessante para
aplicações em altas frequências, em virtude de suas
características atrativas, requisitos fundamentais aos
dispositivos modernos. A utilização da geometria fractal aliado
a projetos de antenas vem suprir parte dos requisitos primordiais
nos sistemas de comunicação sem fio moderno, em virtude de
sua geometria proporcionar um comportamento multibanda para

a antena, além de ser possível reduzir as dimensões da antena
em virtude do aumento de seu comprimento elétrico
proporcionado pela utilização de um fractal em seu projeto [2].
Normalmente, antenas planares como é o caso de uma antena de
microfita, apresenta baixo valor de diretividade para uma
comunicação a longas distâncias. Diante desse fato, a junção de
dois ou mais elementos irradiantes (patches), formando uma
grande rede de alimentação denominada arranjos de antenas,
surge como uma solução plausível e eficiente em projeto de
antenas, com o intuito de maximizar as características de
radiação do disposto proposto [3].
A seção II descreve o processo de geração da curva fractal
de Koch de nível 2. Na seção III é descrito o projeto do arranjo
proposto. Os resultados simulados e experimentais são
apresentados na Seção IV. A seção V apresenta as conclusões
desse artigo.
II.

GEOMETRIA FRACTAL – GERAÇÃO DA CURVA DE KOCH

A geometria fractal remete a uma figura, estrutura ou mesmo
uma forma irregular, capaz de ser subdividida indefinidamente,
na qual uma parte dessa subdivisão é uma réplica idêntica ao
todo [2]. O termo e por consequência a geometria fractal foi
inicialmente proposta pelo matemático e pesquisador Benoit
Mandelbrot na década de 1970, onde sua principal contribuição
foi o estudo e descrição de um vasto grupo de formas complexas
que possuem auto similaridade em sua estrutura geométrica, e
cujas dimensões são fracionárias [2]. Os percussores no estudo
e implementação da geometria fractal em projeto de antenas
foram Puente [4] e Cohen [5]. A principal motivação para a
implementação dessa geometria em projeto de dispositivos de
micro-ondas se da por duas características intrínsecas dessa
geometria, são elas: i) a propriedade de auto similaridade, o qual
é responsável pelo comportamento multibanda da antena, e ii) a
propriedade de preenchimento do espaço, o qual é responsável
pelo aumento do comprimento elétrico da antena e por
consequência, consegue-se uma redução considerável nas
dimensões do dispositivo.
Aliado a isso, diferentes curvas fractais podem ser obtidas
por diferentes técnicas, dentre as quais se destaca o método IFS
(Iterative Function System) para geração de curvas fractais.
Nesse artigo em especial optamos por utiliza essa técnica por
motivos de simplicidade na geração das curvas. A transformação
usada, qi : 2 → 2, para a obtenção da curva de Koch de nível
2 por meio do método IFS é dada pela equação (1), [6]. A Figura
1 ilustra os passos envolvidos no processo de construção da
curva fractal de Koch de nível 2 a partir dos lados de um
quadrado (forma inicial da curva).
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1  cos( i )  sen( i )   x   ei 
qi ( x, y )  
     
3  sen( i ) cos( i )   y   fi 



Fig. 1. Diferentes níveis da curva de Koch.

III.

ESTRUTURA DO ARRANJO DE ANTENAS DE NÍVEL 2
PROPOSTO

As dimensões do arranjo de antenas proposto foram
calculadas por meio de modelos matemáticos aproximados por
meio das equações (2) – (5). Em seguida, estas dimensões
iniciais foram otimizadas pelo simulador Ansoft DesignerTM para
análise precisa do comportamento eletromagnético das antena
[7]. A estrutura projetada denominada de AKR2 foi baseada na
curva fractal de Koch de nível 2 e foi excitada por linha de
microfita, conforme Figura 2, para uma frequência de
ressonância (Fr) em 2,44 GHz, com aplicação direta na banda
ISM (Industrial Sientific and Medical).
Fig. 2. Arranjos de antenas fractal: a) AKQ0 [8], b) AKQ1 [8] e c) AKR2.
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Em que, c é a velocidade da luz, W e L são as dimensões do
patch irradiante e ΔL é um ajuste para compensar o efeito de
borda [3]. O cálculo do inset-fed (y0) foi calculado por meio da
equação (6) [9].

Uma excitação da antena foi realizada pela técnica de linha
de transmissão em microfita, usando um conector SMA de 50 Ω
[1]. O comprimento da linha de alimentação (L0) foi considerado
¼ do comprimento de onda na frequência de operação de 2,44
GHz. Um protótipo de arranjo foi construído, simulado e medido
(ver Figura 3), onde foi utilizada uma placa de circuito impresso
de fibra de vidro (FR4), com as seguintes características:
espessura (h = 1,5 mm), permissividade elétrica (εr = 4,4) e
tangente de perda (tanδ = 0,02).
Para a construção do arranjo de nível 2, partiu-se
inicialmente de dois projetos executados anteriormente, onde na
ocasião foram projetados dois arranjos de antenas, um de nível
0 e o outro de nível I, denominados respectivamente de AKQ0 e
AKQ1, conforme mostrado em [8]. A distância (d) entre os
centros dos dois elementos radiantes foi de 59,0 mm o que
corresponde a aproximadamente 0,5 do comprimento de onda
guiado (λg), essa distância mínima entre eles tem por finalidade
evitar o acoplamento mútuo [8].
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coeficiente de onda estacionária (VSWR), obtidos por meio de
ensaios de laboratório no Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia da Paraíba (IFPB) por um analisador de redes
vetorial modelo N5230A.
A perda de retorno (RL) no terminal de entrada da antena é
definida como sendo a relação, em dB, entre as potências
incidente e refletida nesse termina, onde a mesma pode ser
expressa em termos no coeficiente de reflexão (S11), conforme
equação (8).

𝑅𝐿 = −20𝑙𝑜𝑔 |𝑆11 |

Fig. 3. Arranjos de antenas fractal nível 2 (AKR2).

As dimensões do arranjo da figura 3 estão mostradas na
Tabela I.
TABELA I.

DIMENSÕES DO ARRANJO AKR2 E AKR2 MINI PROPOSTO

Parâmetro
L
d
L0
W0
e
b
c
a
k

Dimensão
(AKR2)
28,7 mm
59,0 mm
8,37 mm
3,12 mm
55,9 mm
4,0 mm
27,1 mm
17,4 mm
3,19 mm

Dimensão
(AKR2 mini)
21,1 mm
43,3 mm
6,15 mm
2,29 mm
41,0 mm
2,94 mm
19,9 mm
12,79 mm
2,34 mm

Baseado no projeto inicial do arranjo proposto e por meio do
cálculo do fator de compressão (CF), dado na equação (7), as
dimensões do arranjo AKR2 (ver Tabela I) foram
redimensionada com a finalidade de projetar um novo arranjo de
antenas patch fractal de nível 2 com dimensões reduzidas,
denominado AKR2 miniaturizado (AKR2 mini) para 2,44 GHz,
pois com o aumento do comprimento elétrico da estrutura,
conseguimos uma redução nas dimensões do arranjo. As
dimensões desse novo arranjo projetado (AKR2 mini) com
dimensões reduzidas também são mostradas na Tabela I.
Baseado na equação (7) para o cálculo do fator de compressão,
nós conseguimos uma redução do tamanho do arranjo AKR2
mini de 26,5% quando comparado ao arranjo AKRQ0 [8].
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RESULTADOS SIMULADOS E MEDIDOS PARA O ARRANJO
PROPOSTO

Um protótipo de arranjo de antenas de microfita utilizando a
geometria fractal foi construído, conforme mostrado
anteriormente na Figura 3. Os primeiros resultados obtidos
foram simulados no software Ansoft DesignerTM que
implementa o método dos momentos (MoM) na análise da
estrutura projetada.
Com o intuito de validar o modelo do arranjo proposto, a
estrutura foi analisada experimentalmente e teve seus mais
diversos parâmetros de espalhamento investigado, dentre eles: a
Frequência de ressonância (Fr), perda de retorno (RL), Largura
de banda (BW), largura de banda percentual (BW%) e

(8)

A Figura 4 ilustra os resultados obtidos para a perda de
retorno simulado e medido para o arranjo AKR2. É possível
observar uma boa concordância entre os resultados com baixas
perdas de retorno (RL < -13 dB), o que caracteriza um bom
casamento de impedância para essa estrutura. A estrutura
apresentou ainda uma frequência de ressonância medida igual a
1,65 GHz e uma estreita largura de banda igual a 25 MHz.

Fig. 4. Resultados de perda de retorno para o arranjo AKR2 proposto.

Por sua vez, o coeficiente de onda estacionário é um
parâmetro que mede o a quanto de energia está voltando na linha
de transmissão sob a forma de onda estacionária, e a mesma
pode ser dada como sendo a relação entre os coeficientes de
reflexão das ondas incidentes e refletidas sobre um terminal,
conforme mostra a equação (9).

𝑉𝑆𝑊𝑅 =

1 + |𝑆11|
1 − |𝑆11|

(9)

A Figura 5 ilustra o resultado medido do coeficiente de onda
estacionária (VSWR) para o arranjo de antenas AKR2, onde
podemos constatar um valor medido de 1,4. Valor este abaixo
da condição limite de funcionamento, que corresponde a um
VSWR igual a 2.
Uma característica intrínseca da geometria fractal é que a
mesma quando aplicada a uma estrutura dessa natureza faz com
que ocorra um aumento do comprimento elétrico da estrutura,
ocasionado assim uma diminuição na sua frequência inicial de
projeto.
Dessa forma, se faz necessário reprojetar o arranjo para
operar na frequência inicialmente desejada, que é a de 2,45 GHz,
para que isso ocorra, foi aplicado um valor percentual de
redução, neste caso foi 26,5% em suas dimensões, obtido pelo
cálculo do fator de compressão, conforme equação (7).
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Fig.5. Resultado experimental do coeficiente de onda estacionária
(VSWR) para o arranjo de antenas AKR2.

Fig. 8. Impedância de entrada medida na carta de Smith para o arranjo
AKR2 mini, na frequência de 2,45 GHz.

A Figura 6 seguinte ilustra o resultado de perda de retorno
para o arranjo reprojetado para a frequência de projeto que é de
2,44 GHz. Uma boa concordância entre os resultados simulado
e medido foi alcançada, onde o novo arranjo reprojetado
apresentou uma frequência de ressonância medida de 2,45 GHz.
Esse arranjo ainda apresentou uma baixa perda de retorno (RL <
-25 dB) caracterizando um bom casamento de impedância para
estrutura, além de apresentar uma largura de banda (BW) de 80
MHz, superior ao primeiro arranjo com 100% de suas dimensões
físicas.

Fig. 8. Resultado de VSWR para o arranjo miniaturizado.

Fig. 6. Resultado de perda de retorno para o arranjo AKR2 mini.

O resultado medido da impedância de entrada para o arranjo
AKR2 mini é mostrado na Figura 8, onde o valor obtido foi de
43,58 Ω. Por sua vez, o resultado medido do coeficiente de perda
estacionária para o arranjo miniaturizado AKR2 mini foi 1,1 e
pode ser visto na Figura 7. A Figura 9 ilustra um comparativo
dos diagramas de radiação 2D, no Plano H, para os arranjos de
antenas AKR2 e AKR2 mini, propostos neste artigo quando
comparado ao arranjo AKQ0 convencional [8].
Fig. 9. Resultado simulado dos diagramas de radiação 2D (Plano H) para o
arranjo de antenas AKR2, AKR2 mini e AKQ0 [8].
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Desse resultado podemos observar que não houve
deformações nos diagramas, onde todos se mostraram bastante
diretivos, apenas os diagramas dos arranjos fractais AKR2 e
AKR2 mini se mostraram bem semelhantes e com um leve
deslocamento para a direita em relação ao diagrama do arranjo
AKQ0. Todos os resultados se encontram resumidos na Tabela
II.
TABELA II.

RESULTADOS DOS ARRANJO AKR2 E AKR2 MINI PROPOSTO

Arranjo AKR2
Parâmetro

Sim

Med

Fr

1,57
GHz
15 MHz
0,95%
—
-14,5

1,65
GHz
25 MHz
1,51%
1,4
-16,0

Bw
Bw%
VSWR
RL (dB)

Arranjo AKR2
mini
Sim
Med
2,44
GHz
60 MHz
1,43%
—
-29,5

2,46
GHz
80 MHz
3,25%
1,1
-26,5

futuros trabalhos nessa linha de pesquisa. Como trabalho futuro,
pretende-se investigar e construir novos dispositivos utilizando
outras curvas fractais e comparar seus resultados com outros
artigos relacionados, verificando sua contribuição em termos de
eficiência e capacidade de redução de suas dimensões, além de
melhoramento em sua largura de banda. Dessa forma, pretendese investigar o comportamento desse arranjo, verificando a sua
viabilidade e/ou aplicabilidade em sistemas de comunicação
sem fio, potencializando assim suas características de radiação,
que exijam baixo perfil e sem perda de desempenho.
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Finding repeater placement for P2P wireless links
with NLOS in extremely mountainous regions
Alvaro Javier Ortega

Abstract— A backhaul network consisting of p2p microwave
links is the most cost-effective solution for rural Internet access,
however, it can be a challenging design because the extreme
mountainous geographical conditions make the links have Nonline out sight (NLOS) and be necessary the use of repeaters.
Many relays can be implemented to overcome this difficulty. To
the best of my knowledge, it does not exist an approach to finding
the suboptimal repeaters placement in a computational way.
This paper proposes the form to construct a cost function that
represents the problem described before, and a genetic algorithm
is implemented to find its local minimum at different scenarios.
Keywords— Wireless backhaul network, rural zones, repeaters
placement, digital elevation map.

I. I NTRODUCTION
Developed and undeveloped countries are concerned about
providing Internet in rural zones [1]–[3]. In this kind of
scenarios, a traditional optical fiber backhaul network is too
costly [4], also the required installation routes are long and
intricate, and some sites may be very difficult to reach.
For this reason, wireless alternatives are implemented. Many
approaches to the wireless backhaul for rural Internet access
have been proposed. Most of them use point to point radio
(p2p) links based on WiFi [5]–[7], WiMAX [8], or proprietary
technologies [9]. These works concentrate on describing specific implemented solutions, but they do not address the network
design problems, nor optimization procedures. In [10] a tool
for incremental planning of wireless networks is presented,
but is limited to network expansion rather than initial design.
Other solutions for rural scenarios are mesh networks, which
can be implemented with WiFi or WiMAX stardards [11]–
[13], and Satellite options can be considered as well.
In rural scenarios is difficult to design wireless backhaul
networks because line of sight (LOS) between nodes is not
always achievable. LOS is reached in a radio link if there are
no obstacles in the straight line between the antenna sites and
the first Fresnel zone is cleared. Most of WiFi-based p2p links
work in the 5 GHz U-NII bands in order to avoid interference
at 2.4 GHz, and to take advantage of a smaller Fresnel
zone clearance. In practice higher towers are used at the link
endpoints to obtain the first zone clearance. However, it can
be a challenge because the extreme mountainous geographical
conditions (i.e., extremely hilly terrain characterized by strong
changes in terrain height over small areas) make the links
have Non-line out sight (NLOS) and be necessary the use of

repeaters. Many relays can be implemented to overcome this
difficulty.
The designer has to be concerned about in finding the
repeaters placement such that minimize: relays number, tower
heights and links distances. To the best of my knowledge, it
does not exist an approach to find the repeaters placement in a
computational way. This paper proposes the form to construct
a cost function that represents the problem described before.
A digital elevation map is used to simulate the rural scenarios.
Clearly this problem cannot be solved deterministically. In
adition, the complexity of this problem is proportional to
nc !, where nc represents the number of cadidate positions
of repeaters, it is discussed with more detail in the Section
III, therefore, with the aim to find a suitable solution a
heuristic method is implemented in different scenarios. The
most popular heuristic to resolves NP-hard problems is the
Genetic Algorithm (GA), for that reason it was chosen to deal
this problem [14].
The remainder of this paper is organized as follows: Section
II describes a criterion to establish if a link is feasible or
not; Section III presents my approach to find the suboptimal
repeaters placement; Section IV contains numerical results
at different scenarios; and finally, in Section V appropriate
conclusions wrap up this paper.
II. C RITERION OF LINK FEASIBILITY
Link feasibility can be approached in terms of antenna
types, gain, opening angle, etc., however, it can be addressed
in a simpler way. For establishing the link connectivity, a
criterion of LOS is described in the subsection II-A. On the
other hand, the wireless link performance is related directly by
the received signal power, therefore, in order to increase this
power, the link distance has to be decreased, thus a distance
constraint is defined in the subsection II-B.
A. Criterion of LOS

LOS is reached in a radio link if there are no obstacles in
the straight line between the antenna sites and the first Fresnel
zone is cleared as stated before. In practice higher towers are
used at the link endpoints to obtain the first zone clearance.
The general equation for calculating the Fresnel zone radius
at any point P in between the endpoints of the link is the
following:
s
Alvaro Javier Ortega, Center for Studies in Telecommunications, Pontifical
nλd1−P dP −2
Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio), Rio de Janeiro - RJ, Brazil,
(1)
Fn (P ) =
d1−P + dP −2
E-mails: javier.ortega@cetuc.puc-rio.br.
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Algorithm 1 Searching towers heights to obtain LOS using a
finite set of tower heights available
1:

2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:

towersheights function
Inputs: n1 , n2 , M
Output: hn1 , hn2 .
starting O =
p = elevationprofile(n1 , n2 , M)
Compute f ∈ Rnp , fk = F1 (k), k = 1, ..., np
for i = 1, ..., m
for j = 1, ..., m
l = straight line connecting p1 + hi and pnp + hj
c=l−f
if ck > pk , k = 1, ..., np
O = O ∪ [hi , hj ]
end
end
end
if O =
[hn1 , hn2 ] = [103 , 103 ]
else
[hn1 , hn2 ] = arg min (hi + hj )
hi ,hj ∈O

end
19: return hn1 , hn2
18:

where Fn (P ) is the n-th Fresnel zone radius, d1−P is the
distance of one end from P , dP −2 is the distance of P from
the other end, and λ is the wavelength of the transmitted signal.
Let hn1 and hn2 be the towers heights at the link endpoints
such that LOS is reached. To limit the search of these values
a finite set of tower heights available H = {h1 , h2 , ..., hm } is
defined and the best option from it is found thought exploring
brute force.
Algorithm 1 presents a way to find hn1 and hn2 values
through the description of the towersheights function, which
depends on both (i) the link endpoints, ni ∈ R2 , i = 1, 2,
that are given by its corresponding latitude and longitude; and
(ii) the digital map M [15], such as the one presented in the
Figure 1. At the beginning of the algorithm a set of candidate
heights of towers, O, is defined as an empty set. Then, the
elevationprofile function extracts the elevation profile, p ∈
Rnp , between the endpoints, n1 and n2 , from the digital map
M, i.e., this function extracts the heights on a straight line
connecting n1 and n2 from M. np is the number of heights
samples in this straight line. We compute the first Fresnel zone
radius at all points between the link endpoints according to (1)
and we array a vector f ∈ Rnp with theses values. We generate
the different straight lines, l ∈ Rnp , such that connects the
heights of link endpoints plus his respectively height tower
using H. If the curve, c = l − f , is greater than the elevation
profile, p, then we update O adding the new candidate heights
of towers. Finally, we select the couple of towers heights such
that sum between them be minimum. If the set of candidate
heights of towers is empty we chose an value to hn1 and
hn2 absurdly high, thus, when it comes time to perform the
optimization this going to help us to avoid repeaters positions
with NLOS.

Figure 2 presents the elevation profile of a link with LOS
and NLOS using the Algorithm 1.

Fig. 1: A scenario for backhaul network design in Nariño,
Colombia. Altitude over the sea level (in meters) is represented
by colors, showing the tremendous terrain elevation changes
and the difficult for designing p2p links.

B. Distance constraint
Another important constraint in designing wireless backhaul
networks is link distance because the following reasons:
•

•

•
•

The free-path loss is proportional to the square of distance
and the communication quality depends directly on the
received signal power.
The access points used in p2p links cannot operate with
high transmit power due to the constraint hardware and
the policies of use of radio spectrum frequency.
The alignment of the higher directivity antennas at long
distance can be difficult to reach.
In order to decrease the search space.

Using the link distance constraint, dmax , is possible limits
the search space of the repeaters position to an elliptic region.
Consider the geometry of an ellipse shown at the Figure 3
and an unfeasible link that just needs a repeater to obtain
connection between the endspoints, n1 and n2 . Taking the
link endpoints as the ellipse focus, we can obtain the following
relations:
•
•
•
•

fei = ni , i = 1, 2
r = repeater position
dmax = c + a
dc = d1 + d2

It lets define the points at the ellipse zone as a set of
candidate positions of repeaters, C = {c1 , c2 , ..., cnc }. For
the cases where more than one repeater are needed, we use
the next approximation to construct the elliptical constraint,
dc ≈ (nr + 1)dmax , where the nr is the repeater number to
be found.
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Fig. 3: Geometric of an ellipse
(a) Link with NLOS

than a relay, so, if we consider nr repeaters to be found, we
have to test all combinations of nr elements into a set of
nc !
nc elements times the permutation of nr , i.e.,
nr !,
(nc − nr )!
which is computationally prohibitive. Therefore, heuristic techniques must be implemented.
B. Genetic algorithm

(b) link with LOS, hn1 = 1 and hn2 = 1

Fig. 2: Elevation profile of links with NLOS and LOS using
the Algorithm 1

III. D ESIGN OF THE PROBLEM FUNCTION
A backhaul network consistent of p2p microwave links is
the most cost-effective solution for rural Internet access as
stated before. This section describes a design methodology
for such network in mountainous regions, motivated by the
need of many developing countries. Subsection III-A is dedicated to detail the construction of the cost function and the
implemented heuristic method is described in the Subsection
III-B.
A. Cost function construction
Consider two nodes, n1 and n2 , be the endpoints of an
unfeasible link in a rural scenario, which is defined by a digital
map M [15] (see Figura 1) . Algorithm 2 describes the cost
function which takes into account own parameters that we
want to minimize, link distances and towers heights, for the
case of searching of one repeater position, r. Many scenarios
causes that the unfeasible link does not realizable with just
one repeater, therefore a similar algorithm to Algorithm 2 with
more repeaters into account have to be implemented.
Note that if we want to find the optimum repeater position,
we have to explore all elements of the set C, i.e., test nc
candidate repeater positions. However, typically we need more

Genetic Algorithms are search and optimization techniques
inspired by two biological principles namely the process of
natural selection and the mechanics of natural genetics. GAs
manipulates not just one potential solution to a problem but a
collection of potential solutions. This is known as population.
The potential solution in the population is called ”chromosomes”. These chromosomes are encoded representations of
all the parameters of the solution [14]. Each chromosome is
compared to other chromosomes in the population through
an awarded fitness rating that indicates how successful a
chromosome is. The GA uses genetic operators or evolution
operators such as crossover and mutation for the creation of
new chromosomes from the existing ones in the population.
The selection mechanism for parent chromosomes takes the
parent fitness into account. This will ensure that the better
solution will have a higher chance to procreate and donate
their beneficial characteristic to their off spring. How well
an individual performs a task is measured and assessed by
the objective function. The objective function assigns to each
individual a corresponding value called its fitness. The fitness
of each chromosome is assessed and a survival of the fittest
strategy is applied [14]. In this project, the cost function
described before is the objective function and the element
index of the candidate set, C, is taken as chromosome, i.e,
each chromosome ∈ {1, 2, ..., nc }.
IV. N UMERICAL RESULTS
This section presents some simulations results of the proposed method. All implemented scenarios belong to NariñoColombia, because this region belongs to the most mountainous zone in all South America (i.e, the Andes mountains),
therefore it gives us a big challenge at the design. The
number of repeaters is limited to 2, Nr = 2. The frequency
transmission is 5 GHz. The set of tower heights available
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

Algorithm 2 Description of the cost function to a repeater
1:
2:

3:

4:

5:

Inputs: r
Output: cost
Find distances
dn1 −r = distance between n1 and r in km
dr−n2 = distance between r and n2 in km
Dtotal = dn1 −r + dr−n2
Find towers heights
[hn1 , hr1 ] = towersheights(n1 , r, M)
[hr2 , hn2 ] = towersheights(r, n2 , M)
hr = the largest elements taken from hr1 or hr2
Htotal = hn1 + hr + hn2
Ideal values
Dideal = distance between n1 and n1 in km.
Hideal = 0
Cost value
p function
cost = (Dtotal − Dideal )2 + (Htotal − Hideal )2

is H = {0, 1, 2, ..., 10}. Table I resumes the main settings
parameters of the GA to the two objective functions.
TABLE I: GA’s main settings to searching of
Population size
CrossoverFraction
Generations
StallGenLimit

a repeater
50
0.7
1000
105

two repeaters
150
0.7
3000
105

Figure 4 shows the found solution to the challenging scenario given in the Figure 1, where the blue markets represent
the repeaters positions. To this scenario two repeaters were
necessary. Another scenario with similar complexity is presented in the Figure 5. From all results is very easy to note
that the algorithm searches effectively the shortest route to
connect the links endpoints. Table II contains the description
of interest points of the above designs in terms of latitude,
longitude and needed tower height.
TABLE II: Description of p2p wireless link designs
Interest points
n1
r1
Design 1
r2
n2
n1
r1
Design 2
r2
n2

Latitude
1.6279
1.7149
1.7466
1.7419
1.2301
1.2237
1.2848
1.3821

Longitude
-77.4589
-77.4447
-77.3998
-77.335
-77.2873
-77.3224
-77.2322
-77.1566

Tower height
8
1
1
8
1
1
1
1

V. C ONCLUSIONS
This paper proposes a new and unique method to find the
suboptimal repeaters placement to connect rural zones using
p2p wireless links in a computational way. In the simulations
were chosen some very mountainous scenarios to make the
backhaul design challenge.
The results show that the proposed method can give good
solutions to make workable an infeasible link; nevertheless, it

does not mean that we can obtain the final design through this
tool. We must be aware that the digital map just represents
an approximation of the real scenario because of its limited
resolution (the new data have been released with a 1 arcsecond, or about 30 meters [15], which, although it can be
improved using interpolation still remain inaccurate) and data
acquisition time (many changes could have happened in the
interest region e.g., landslides or growth of large trees which
are not in the database).
On the other hand, to avoid prohibitive places as private
zones or very difficult to reach, we must penalize this points
adding a big value at his cost function result or removing them
from the set C.
Given that the GA difficultly can reproduce the same results,
each execution of the algorithm gives a new possible design,
this is very useful since several design alternatives can be
obtained and thus, the network designer must select which
is the better realizable backhaul from them.
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(a) 3D visualization of the wireless links conecction design
(a) 3D visualization of the wireless links conecction design

(b) Elevation profile from n1 to n2 with relays
(b) Elevation profile from n1 to n2 with relays

(c) Elevation profile from n1 to n2 without relays

(c) Elevation profile from n1 to n2 without relays

Fig. 5: Design 2

Fig. 4: Design 1

25
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Estimativa dos Parâmetros do Ruı́do Impulsivo
Gerado Laboratorialmente Utilizando o Método dos
Momentos
Hugerles S. Silva, Wamberto J. L. de Queiroz, Danilo B. T. de Almeida, Herbet F. do S. Sousa e George V. R.
Xavier

Resumo— Neste artigo, um modelo apropriado para
caracterização matemática do ruı́do impulsivo em ambientes
industriais e laboratoriais é descrito. Além disso, equações para
estimação dos parâmetros do ruı́do impulsivo a partir do método
dos momentos (MOM), cujas expressões obtidas estão em sua
forma fechada também foram apresentadas. Curvas da função
densidade de probabilidade (fdp) teórica do modelo de ruı́do
e o histograma das amostras obtidas durante os experimentos
foram traçadas. Gráficos da variância das estimativas em função
do número de amostras são também apresentados neste estudo.
Resumo— Estimação, Ruı́do Impulsivo, Método dos Momentos.
Abstract— In this paper, an appropriate model for mathematical characterization of impulsive noise in industrial and
laboratory environments is described. In addition, equations
for estimation of impulse noise parameters from the Moment
Method (MOM), whose expressions obtained in their closed form
were also presented. Curves of the theoretical probability density
function (fdp) of the noise model and the histogram of the samples
obtained during the experiments were plotted. Graphs of the
variance of the estimates as a function of the number of samples
are also presented in this study.
Keywords— Estimation, Impulsive Noise, Method of Moments.

I. I NTRODUÇ ÃO
O ruı́do que afeta um determinado sistema de comunicação
sem fio é usualmente modelado como sendo ruı́do aditivo
gaussiano branco (AWGN). No entanto, em diversos ambientes, a exemplos dos ambientes fabris e laboratoriais, os sistemas de comunicação sem fio também estão sujeitos ao ruı́do
impulsivo [1], [2], [3]. As fontes geradoras desse tipo de ruı́do
nestes ambientes são numerosas [1] e podem comprometer
seriamente o desempenho do enlace de comunicação.
Desde os estudos pioneiros sobre ruı́do impulsivo apresentados por Middleton, em 1951, diversos trabalhos têm surgido
com alguns modelos, a exemplo dos de Middleton classe
A e B [4], alfa estável [5], Ghosh [6], entre outros, para
caracterização matemática do ruı́do impulsivo em diversos
ambientes. Neste artigo, o modelo de ruı́do adotado para
caracterização do ruı́do impulsivo é baseado no trabalho
de Araújo [7], que descreve um modelo de ruı́do chamado
Hugerles S. Silva, Wamberto J. L. de Queiroz, Danilo B. T. de
Almeida, Herbet F. dos S. Sousa e George V. R. Xavier, Universidade
Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Grande-PB, Brazil, E-mails:
{hugerles.silva, danilo.almeida, herbet.sousa, george.xavier}@ee.ufcg.br,
wamberto@dee.ufcg.br.

ruı́do impulsivo gaussiano duplamente gatilhado (G2 AWGN)
binário e multinı́vel. Este modelo de ruı́do engloba, como
casos especiais, outros modelos mais simples que dependendo
da aplicação podem ser utilizados. Além disso, sua função
densidade de probabilidade (fdp) é escrita como uma mistura Gaussiana, capaz de caracterizar ruı́do proveniente de
múltiplas fontes.
O modelo G2 AWGN é apropriado para modelar situações
em que o processo de transmissão é afetado por ruı́dos provenientes de alguns equipamentos tiristorizados, cujo o chaveamento pode gerar distúrbios na rede e emissão do ruı́do, como
ocorre em alguns ambientes industriais e laboratoriais [8].
Neste trabalho, o modelo G2 AWGN foi utilizado para caracterizar matematicamente o ruı́do impulsivo presente em dois
experimentos realizados no Laboratório de Alta Tensão (LAT)
na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).
A abordagem utilizada neste artigo para caracterizar estatisticamente o ruı́do consistiu no uso de uma técnica para estimar,
a partir do Método dos Momentos (MOM), os parâmetros da
função densidade de probabilidade do ruı́do impulsivo, cujas
equações apresentadas foram obtidas em sua forma fechada.
A partir disso, foi possı́vel traçar a fdp teórica do modelo e
o histograma das amostras obtidas durante os experimentos.
Além disso, gráficos da variância dos parâmetros estimados
em função do número de amostras são também apresentados
neste estudo.
Além desta seção introdutória, o artigo está dividido
em mais cinco seções. Na Seção II é descrito o modelo
matemático do ruı́do G2 AWGN. Na Seção III são colocadas
as equações para a realização das estimativas dos parâmetros
da fdp do ruı́do G2 AWGN. A Seção IV descreve os experimentos realizados no LAT. A Seção V apresenta a análise dos
resultados para as avaliações numéricas realizadas e, por fim,
a Seção VI expõe as conclusões.
II. M ODELO DO RU ÍDO I MPULSIVO
O modelo do ruı́do impulsivo η(t) pode ser escrito como [7]
η(t) = ηg (t) + C1 (t)C2 (t)ηi (t),

(1)

em que ηi (t) representa um processo aleatório gaussiano
branco com variância σi2 , o termo C(t) representa um processo
aleatório definido em tempo contı́nuo que assume valores
discretos, o termo ηg (t) representa o ruı́do de fundo permanente caracterizado por um processo gaussiano branco com
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variância σg2 e o produto C1 (t)C2 (t)ηi (t) caracteriza o ruı́do
ηi (t) gatilhado pelos processos C1 (t)C2 (t).
Como o gatilhamento de ηi (t) é duplo, o ruı́do é denominado ruı́do impulsivo gaussiano duplamente gatilhado
(G2 AWGN) e os sinais C1 (t) e C2 (t) são funções auxiliares
que caracterizam os surtos e pulsos, respectivamente, e pertencem ao conjunto discreto {0,1}. A função C1 (t) é dada
por
∞
∑
C1 (t) =
mk PR1 (t − kT1 ),
(2)
k=−∞

em que mk é o k-ésimo bit do alfabeto {0,1} com distribuição
de probabilidade p(mk = 1) = p1 e p(mk = 0) = 1−p1 . O
pulso PR1 (t) assume amplitude unitária em 0 ≤ t ≤ βT1 ,
com β assumindo valores entre zero e um. O sinal C2 (t) assume os valores zero e um de forma aleatória e é representado
por
∞
∑
C2 (t) =
ml PR2 (t − lT2 ),
(3)

tem-se
ηk = E[η k ]

(

k

(

2 2 (1 − αp βp1 p2 ) 2 k
√
+
(σg ) 2 Γ
π

k+1
2
k+1
2

)
)
,

(7)

em que Γ(·) representa a função Gama.
Para k = 2,
η2 = αp βp1 p2 (σg2 + σi2 ) + (1 − αp βp1 p2 )σg2 .

(8)

Para k = 4,
η4 = αp βp1 p2 (σg2 + σi2 )2 + 3(1 − αp βp1 p2 )(σg2 )2 .

(9)

Para k = 6,

l=−∞

em que ml é o l-ésimo bit do alfabeto {0,1} com distribuição
de probabilidade p(ml = 1) = p2 e p(ml = 0) = 1 − p2 . O
pulso PR2 (t) assume amplitude unitária em 0 ≤ t ≤ αp T2 ,
com αp assumindo valores entre zero e um.
A partir do modelo de ruı́do impulsivo apresentado em (1),
modelos mais simples de ruı́do impulsivo podem ser descritos.

k

k
2 2 αp βp1 p2 2
√
(σg + σi2 ) 2 Γ
=
π

η6 = 15αp βp1 p2 (σg2 + σi2 )3 + 15(1 − αp βp1 p2 )(σg2 )3 . (10)
Se
u = σg2 + σi2

(11)

III. E STIMAÇ ÃO DOS PAR ÂMETROS DO RU ÍDO I MPULSIVO

v = σg2 σi2 ,

(12)

A estimativa dos parâmetros do ruı́do impulsivo pode ser
realizada a partir do uso do método dos momentos. Este
método é baseado nos momentos teóricos e amostrais das
variáveis aleatórias envolvidas [9]. Para o modelo geral do
ruı́do impulsivo G2 AWGN apresentado na Equação (1), a
função densidade de probabilidade (fdp) de η(t) é dada por [7]
[
]
αp βp1 p2
η2
fη(t) (η) = √
exp −
2(σg2 + σi2 )
2π(σg2 + σi2 )
[
]
(1 − αp βp1 p2 )
η2
√
+
exp − 2 .
(4)
2σg
2πσg2

por substituição nas Equações (8), (9) e (10), é possı́vel
escrever

Após simplificações matemáticas, o k-ésimo momento dessa
fdp pode ser escrito como
(
)
k
k
2 2 αp βp1 p2 2
k+1
√
E[η k ] =
(σg + σi2 ) 2 Γ
2
π
(
)
k
2 2 (1 − αp βp1 p2 ) 2 k
k+1
2
√
+
,
(5)
(σg ) Γ
2
π

e

u=

(6)

(13)

η4
,
3

(14)

e
v = η2 u −

em que η2 , η4 e η6 são, respectivamente, os momentos
amostrais de ordem dois, três e quatro.
As equações para estimação dos parâmetros σg2 e σi2 podem
ser obtidos a partir das Equações (11) e (12), dadas por

σi2 =

u+

√

u2 − 4v
2

(15)

e
σg2 =

Definindo o momento amostral da fdp dada na Equação (4)
como ηk , expresso matematicamente por [9]
N −1
1 ∑ k
ηk =
η [n],
N n=0

η6 − 5η4 η2
5η4 − 15η22

v
.
σi2

(16)

O parâmetro αp βp1 p2 pode ser estimado a partir da
Equação (8), definido como

em que η[n] é a n-ésima amostra de um conjunto de N
amostras do ruı́do η, e igualando-o ao momento téorico E[η k ],

αp βp1 p2 =
27

η2 − σg2
.
σi2 − σg2

(17)
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IV. E XPERIMENTOS R EALIZADOS NO LAT
Para emular as condições de ruı́do impulsivo em laboratório,
dois experimentos distintos foram realizados no Laboratório de
Alta Tensão da Universidade Federal de Campina Grande.
O primeiro experimento consiste na captura de Emissões
Eletromagnéticas Transitórias (EET) radiadas pelo estabelecimento de arco elétrico, originado no interior da câmara de
extinção de um disjuntor de alta tensão. As EET capturadas
podem ser caracterizadas como ruı́do impulsivo, com inúmeros
surtos de alta intensidade e curta duração. Os pulsos de maior
intensidade são originados nos instantes de ignição e extinção
do arco elétrico, em regiões em que o espectro de frequência
atinge valores de até 800 MHz [10]. Os sinais adquiridos por
osciloscópio neste experimento foram detectados com uso de
uma antena direcional log-periódica com largura de banda de
10-2.000 MHz.
Para o segundo experimento, foram geradas descargas parciais em uma cuba de acrı́lico preenchida por óleo mineral
isolante. As descargas parciais são descargas de baixa intensidade localizadas em regiões do material isolante com intensas
concentrações de campo elétrico [11]. Além da baixa intensidade, estas descargas possuem um comportamento aleatório
caracterı́stico e ocorrem de modo pulsado em diferentes instantes de tempo. Logo, a partir do segundo experimento
foi possı́vel gerar sinais com caracterı́sticas de um ruı́do
impulsivo com surtos de baixa intensidade e de curta duração
distribuı́dos ao longo do tempo. As ondas eletromagnéticas
irradiadas provenientes dos pulsos de descargas parciais foram
capturadas a partir de uma antena de microfita desenvolvida
por Xavier et al [12] e com largura de banda de 2901250 MHz.
A seguir, tem-se a descrição detalhada dos arranjos experimentais utilizados na detecção dos sinais mencionados.

a um osciloscópio. Para a aquisição dos sinais, o osciloscópio
foi configurado a adquirir 5×106 amostras em 2 ms, resultando
em uma taxa de amostragem de 2, 5 × 109 amostras por
segundo.
Na Figura 1 é apresentado o diagrama esquemático de
montagem do aparato de ensaio.

Fig. 1. Esquema de ensaio de arco elétrico. 1 – Banco de resistores; 2 –
Bateria estacionária; 3 – Disjuntor de alta tensão; 4 – Antena direcional; 5 –
Osciloscópio (Adaptado de [13]).

B. Descargas Parciais em Óleo Isolante
O diagrama esquemático do arranjo experimental utilizado
para a geração dos pulsos de descargas parciais é apresentado
na Figura 2.

A. Arco Elétrico em Disjuntores
Embora o disjuntor objeto de ensaio seja de alta tensão,
o foco do ensaio é estimular o arco elétrico originado pelo
seccionamento de circuitos a alta corrente. Para a realização do
ensaio de arco elétrico em disjuntores, foi utilizado, portanto,
um sistema de injeção de corrente contı́nua a baixa tensão
(12 V). Para tanto, foi empregado um sistema de injeção de
corrente desenvolvido por Souza, Oliveira e Costa [13].
O sistema de injeção de corrente de teste é realizado a partir
da associação de uma bateria estacionária (12 V/220 Ah) em
série com um banco de resistores ajustável (0,040 Ω-1,2 Ω). O
arranjo bateria/resistor é capaz de estabelecer corrente elétrica
de até 300 A a um dos polos do disjuntor.
Na realização dos ensaios, o polo do disjuntor foi energizado
e acionado para realizar, em sequência, as operações de
fechamento e abertura de seus contatos. A princı́pio, realizouse o fechamento dos contatos para que fosse estabelecida corrente elétrica de 300 A no polo do disjuntor. Posteriormente,
procedeu-se com a abertura dos contatos, processo no qual
um arco elétrico é originado pelo seccionamento da corrente
elétrica.
As EET, radiadas pela presença de arco elétrico originado,
foram captadas com o uso de uma antena direcional conectada

Fig. 2.
Diagrama esquemático do arranjo utilizado para a medição de
descargas parciais.

O procedimento experimental adotado para a geração das
descargas consistiu no aumento gradativo da tensão, por meio
do transformador elevador, até que pulsos de descargas parciais fossem originados na cuba com óleo mineral isolante e
detectados pela antena de microfita posicionada na distância
limite do campo distante calculado para a antena utilizada (1
metro). Para a aquisição dos sinais captados, a antena foi
conectada a um osciloscópio configurado para adquirir um
total de 2×106 amostras em uma janela de 20 ms, equivalente
a aproximadamente um ciclo do sinal de tensão aplicada. Com
isso, a taxa de amostragem resultante foi de 100×106 amostras
por segundo. Na Figura 3 é apresentada a antena utilizada
para a captura das ondas eletromagnéticas provenientes das
descargas geradas no objeto teste analisado (cuba de óleo).
O objeto de teste utilizado consiste em eletrodos do tipo
plano-plano e distanciados 3 cm entre si imersos em óleo
mineral isolante, conforme apresentado na Figura 4.
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Fig. 3.

Antena utilizada: a) Vista frontal, b) Vista posterior.
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Fig. 5.
Dados coletados durante o experimento do arco elétrico em
disjuntores.

Fig. 4.

Objeto de teste utilizado para a geração de descargas parciais.

O uso da configuração plano-plano proporciona a
intensificação do campo elétrico nas regiões próximas aos
eletrodos, facilitando o inı́cio da formação de descargas parciais.
Aplicando o procedimento prático descrito no objeto de
teste da Figura 3, foi detectado o inı́cio da atividade de
descargas parciais para a aplicação de 24,2 kV na saı́da
do transformador elevador de tensão. Os sinais obtidos das
descargas são apresentados e submetidos à análise paramétrica
na seção seguinte.
V. A N ÁLISE DOS R ESULTADOS
Nas Figuras 5 e 6 são apresentados, respectivamente, os
sinais dos dados coletados dos experimentos realizados no
Laboratório de Alta Tensão da Universidade Federal de Campina Grande, descritos na Seção IV. Verifica-se em ambas
as curvas a presença de um ruı́do de baixa amplitude, denominado ruı́do de fundo, que pode ser caracterizado por
uma distribuição gaussiana de média µ1 e variância σg2 .
Este ruı́do é sobreposto a outro ruı́do de maior amplitude,
com caracterı́stica impulsiva, podendo também ser modelado
pela distribuição gaussiana, porém com média µ2 e variância
σg2 + σi2 .
Nas Figuras 7 e 8 são apresentadas, respectivamente, a
curva da fdp teórica do modelo de ruı́do impulsivo descrito
pela Equação (1), com os parâmetros σg2 , σi2 e o produto
αp βp1 p2 estimados pelo método MOM; e o histograma das
amostras coletadas durante a realização dos dois experimentos
no LAT. Ao observar as Figuras 7 e 8, verifica-se que o modelo
de ruı́do impulsivo duplamente gatilhado apresentado neste
artigo tem boa aderência aos dados experimentais obtidos
nos dois experimentos realizados. No entanto, uma melhor
aderência da curva da fdp teórica aos dados coletados é obtido
no experimento do arco elétrico em disjuntores. Isso ocorre

Fig. 6. Dados coletados durante o experimento de descargas parciais em
óleo isolante.

devido ao número de amostras coletadas neste experimento ser
maior que as coletadas no experimento de descargas parciais
em óleo isolante. Na Tabela I são apresentados os dados
dos parâmetros estimados com o uso do MOM, para os dois
experimentos realizados no LAT.
TABELA I
PAR ÂMETROS ESTIMADOS COM O M ÉTODO MOM PARA OS DOIS
EXPERIMENTOS .

Parâmetro Estimado
σi2
σg2
αp βp1 p2

Exp. Arco Elétrico
0,2871
0,0002
0,0002

Exp. Descargas Parciais
0.0017
0.0001
0,0023

Na Figura 9 são apresentados gráficos da variância das
estimativas em função do número de amostras coletadas no
experimento. Verifica-se em ambas as curvas que a variância
dos parâmetros estimados σi2 , σg2 e αp βp1 p2 tendem a zero à
medida que o número de amostras aumenta, indicando assim
um bom desempenho do estimador proposto pelo método
MOM. Nota-se também, ao observar a Figura 9, que a
variância do parâmetro αp βp1 p2 é muito baixa, mesmo para
um número de amostras pequeno.
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Fig. 7. Curva da fdp teórica e histograma das amostras coletadas durante o
experimento do arco elétrico em disjuntores.

da função densidade de probabilidade (fdp) teórica do modelo
de ruı́do e o histograma das amostras obtidas durante dois
experimentos no Laboratório de Alta Tensão da Universidade
Federal de Campina Grande foi realizada. Percebeu-se que o
modelo proposto apresenta boa aderência aos dados coletados
nos experimentos.
Além disso, curvas da variância dos parâmetros estimados
em função do número de amostras foram traçadas. Verificou-se
que à medida que o número de amostras aumenta a variância
tende à zero, indicando um bom desempenho do estimador
proposto.
Como trabalhos futuros, os autores pretendem utilizar o
algoritmo de Maximização da Esperança (EM) para realizar
a estimativa dos parâmetros da fdp do modelo de ruı́do
impulsivo.
AGRADECIMENTOS

30

20

Os autores deste trabalho agradecem a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel Superior (CAPES) e
ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientı́fico e Tecnológico (CNPq) pelo apoio financeiro.

15

R EFER ÊNCIAS
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VI. C ONCLUS ÕES
Neste artigo foi apresentado um modelo apropriado para
caracterização matemática do ruı́do impulsivo em ambientes
laboratoriais. Além disso, expressões fechadas para estimação
dos parâmetros do ruı́do impulsivo a partir do método dos
momentos (MOM) também foram descritas.
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P-DSDV: um protocolo de roteamento eficiente para
um backbone ad hoc móvel
Joilson Alves Junior e Emilio C. G. Wille

Resumo—As Redes Ad Hoc Veiculares (VANETs) vehicleto-vehicle (V2V) fazem parte dos Sistemas Inteligentes de
Transporte Terrestre e possuem como propósito a comunicação
entre veículos para fornecer segurança e entretenimento a seus
ocupantes. Nestas redes, os principais desafios da comunicação
estão relacionados à falta de conectividade entre os veículos e ao
baixo desempenho dos protocolos de roteamento. Este trabalho
propõe um novo protocolo de roteamento chamado P-DSDV, que
em conjunto com um backbone móvel formado pelos ônibus
do transporte público, pode minimizar os efeitos da falta de
conectividade e melhorar o desempenho da rede. Experimentos
de simulação comprovam que o conjunto P-DSDV/backbone pode
aumentar a taxa de entrega e a vazão dos pacotes de dados.

Palavras-Chave - VANETs, V2V, protocolos, roteamento, PDSDV, conectividade, ônibus, backbone.
I. I NTRODUÇÃO
As redes veículares (Veicular Ad Hoc Networks (VANETs))
são redes ad hoc móveis em que a comunicação é estabelecida
entre veículos [1]. Quando a topologia da rede é totalmente
dinâmica, a comunicação é conhecida como V2V (Vehiculeto-Vehicle). Entre os principais objetivos das VANETs estão
o aumento da segurança em rodovias, disseminação de
informações sobre condições de tráfego e entretenimento [2].
Redes V2V são redes móveis auto organizáveis e auto
gerenciáveis com controle descentralizado. Elas caracterizamse por serem construídas em qualquer lugar, pois independem
da existência de infraestrutura fixa [3]. Os nós de tais redes se
comunicam uns com os outros por meio de sinais de radio frequência. Como o alcance dos sinais de rádio é limitado,
cada nó só pode se comunicar diretamente com nós que
estiverem dentro do raio de alcance de seus sinais.
Para transmitir informações para outros nós que estão além
do seu raio de alcance, os nós devem cooperar entre si agindo
como roteadores, repassando as informações do nó origem ao
nó destino [4]. Para que a informação possa ser transmitida do
nó de origem até o destino, a rede deve possuir conectividade,
ou seja, os nós da rede devem ser capazes de encontrar outros
nós dentro do raio de alcance de seus sinais, de tal forma
que a origem e o destino sempre encontrem uma rota para se
comunicar.
As VANETs V2V são caracterizadas pela alta mobilidade
dos nós (veiculos), pela circulação dos nós na rede ser escassa
ou desequilibrada e por estarem limitadas pela orientação
das autoestradas ou das vias urbanas [1]. Nestas redes, os
principais desafios da comunicação estão relacionados à falta
J. Alves Jr. and E.C.G. Wille, Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR), Av. Sete de Setembro 3165, 80230-901, Curitiba (PR), Brazil. Email: joilson@utfpr.edu.br, ewille@utfpr.edu.br.

de conectividade entre os veículos e ao baixo desempenho dos
protocolos de roteamento.
Atualmente, muitos estudos mostram que a utilização de
infraestrutura fixa (normalmente criada por meio de pontos
de acesso ou estações base) com protocolos clássicos pode
prover conectividade e viabilizar a utilização das VANETs
[5]. No entanto, o custo da infraestrutura para construção e
manutenção destas redes é muito elevado, o que as torna
impraticáveis na maioria das vezes [6]. Além disso, os
protocolos clássicos apresentam dificuldades para lidar com
a falta de conectividade.
Os protocolos de roteamento classicos para redes V2V
normalmente são classificados em dois grupos: proativos e
reativos. Os protocolos proativos mantêm informações sobre a
topologia da rede continuamente atualizadas em suas tabelas
de roteamento, independente do uso das rotas armazenadas
[7]. Os protocolos reativos não mantêm informações de
roteamento atualizadas, eles descobrem rotas apenas quando
um nó de origem precisa transmitir pacotes de dados para
um nó de destino [8]. O procedimento de descoberta de
rotas pode resultar na formação de uma ou mais rotas entre
um nó de origem e um nó de destino. Os protocolos que
descobrem apenas uma rota, como o Ad-hoc On-demand
Distance Vector (AODV) (proativo) [8] e o DestinationSequenced Distance Vector Routing Protocol (DSDV) (reativo)
[7], são classificados como protocolos de rota única. Já os
protocolos que descobrem mais de uma rota, como o Ad
hoc On-demand Multipath Distance Vector Routing (AOMDV)
(proativo) [9], são classificados como protocolos de múltiplas
rotas.
O alvo deste trabalho consiste em manter as VANETs
conectadas sem a utilização de infraestrutura fixa, aumentando
o desempenho da rede com custo reduzido. Para isso, será
utilizado um protocolo de roteamento classico melhorado e
um backbone ad hoc móvel (BMVA).
Conforme apresentado em [10] e [11], o BMVA é uma rede
de transporte de dados ad hoc móvel, formada pelos ônibus
da rede pública de transporte coletivo urbano, cuja função é
prover conectividade e favorecer a troca de mensagens entre os
veículos em uma determinada região. Uma rede de transporte
coletivo urbano é um conjunto interligado de rotas ou vias
em que circulam ônibus que transportam passageiros. Nestas
redes, podem existir diversos tipos de ônibus e vias, sendo que
o BMVA foi criando considerando os ônibus expressos que
circulam em vias exclusivas. Tais vias possuem duplo sentido,
permitem ultrapassagem e geralmente ligam os principais
bairros ao centro da cidade [13]. A rede de transporte de dados
é formada pelos ônibus que estão em frequente movimento
por toda extensão das vias expressas, sendo desta forma
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independente de infraestrutura fixa. Esta rede além de permitir
a troca de informações entre os próprios ônibus, busca a troca
de informações entre veículos separados por até dezenas de
quilômetros. A Figura 1 ilustra a topologia da rede.

Figura 1: Topologia da rede de transporte de dados [10].
Para que a rede de transporte de dados possa ser utilizada
para conectar veículos distantes, os ônibus que a compõe
devem permanecer conectados durante o maior tempo, ou seja,
devem possuir um elevado grau de conectividade. O trabalho
realizado em [10] mostrou, por meio de estudos experimentais
com dados reais, que o grau de conectividade no BMVA pode
ser superior a 99%. O grau de conectividade é definido como o
percentual de tempo em que a distância inter-veicular assume
valor menor ou igual ao raio de transmissão do sistema sem
fio.
O BMVA possui a capacidade de prover infraestrutura
e aumentar a conectividade da rede. Porém, ele pode ser
melhor explorado pelos protocolos de roteamento classicos, os
quais devem reconhecê-lo e utilizá-lo com a maior frequência
possível. Desta maneira, este trabalho propõe a construção
de um novo protocolo de roteamento, chamado de Priority
Destination-Sequenced Distance Vector Routing Protocol (PDSDV), o qual tem a capacidade de atuar em conjunto com
o BMVA, minimizando os efeitos da falta de conectividade e
melhorando o desempenho da rede. O P-DSDV é uma versão
melhorada do protocolo DSDV [7].
O P-DSDV possui a capacidade de construir rotas realizando
uma decisão custo e benefício entre diferentes métricas, como
por exemplo, o número de saltos para o destino e o número
de ônibus pertencentes à rota. Neste protocolo, as mensagens
trafegam por rotas que possuem um equilíbrio entre estas duas
métricas, apresentando desta forma um melhor desempenho.
Além disso, este novo protocolo contribui significativamente
para a integração de tecnologia entre protocolos de roteamento
e o BMVA, tendo em vista que ele é reativo (outros protocolos
testados com o BMVA são proativos [11], [12]).
O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma:
a Seção II exibe o protocolo proposto; a Seção III mostra a
avaliação do protocolo proposto utilizando um simulador de
rede; e por fim a Seção IV apresenta a conclusão.
II. P ROTOCOLO PROPOSTO
O P-DSDV é uma modificação do protocolo DSDV. Ele
foi desenvolvido para atuar em conjunto com o BMVA no
momento em que os nós estão descobrindo as rotas, possuindo

assim a capacidade de construí-las realizando uma decisão
custo e benefício entre as métricas número de saltos para
o destino e número de ônibus expressos pertencentes a rota.
Neste protocolo, as mensagens trafegam por rotas que possuem
um equilíbrio entre estas duas métricas, apresentando desta
forma um melhor desempenho (maior conectividade e maior
confiabilidade). A modificação foi realizada principalmente no
processo de manutenção/atualização das rotas do DSDV.
O DSDV é um protocolo tipo Distance-Vector [7], ao qual
são acrescentados números de sequência. No DSDV, os nós
da rede mantém uma tabela de rotas com todos os destinos
disponíveis, o número de saltos para alcançar o destino e o
número de sequência associado. O número de sequência é
usado para distinguir rotas velhas de novas, evitando assim a
formação de laços (loops). A manutenção das tabelas de rotas é
feita por meio do envio periódico de mensagens de atualização,
informando se ocorreram alterações nas tabelas de roteamento.
Quando os nós recebem as mensagens de seus vizinhos, eles
comparam o número de sequência recebido com o número
de sequência das suas próprias tabelas. Se este número for
maior (mais recente), a atualização é feita independente de
outros parâmetros. Se os números forem iguais, é utilizada a
rota com a menor métrica (menor número de saltos para o
destino) [7].
O recebimento de mensagens com o mesmo número de
sequência é comum, uma vez que todos os nós fazem a difusão
das mensagens de atualização por broadcast.
A. Processo de manutenção/atualização das rotas do P-DSDV
O processo de manutenção de rotas do P-DSDV é
semelhante ao do DSDV, os nós enviam periodicamente a
seus vizinhos mensagens de atualização contendo informações
sobre suas tabelas de rotas (variáveis com o endereço do
nó destino, número de saltos, número de sequência, etc). A
tabela de rotas do P-DSDV possui uma nova variável, chamada
cont bus, cuja função é armazenar a quantidade de ônibus
pertencentes ao BMVA que cada uma das rotas possui. A
estrutura das tabelas de roteamento do DSDV e do P-DSDV
é ilustrada na Tabela I.
Tabela I: Estrutura das tabelas de roteamento do DSDV e do
P-DSDV.
DSDV
Destino
Próximo
Métrica (Número de saltos)
Número de sequência

P-DSDV
Destino
Próximo
Métrica (Número de saltos)
Número de sequência
cont bus

Deste modo, quando as mensagens de atualização estiverem
sendo enviadas pela rede, elas também irão conter a variável
cont bus, a qual será incrementada em uma unidade toda vez
que o nó receptor verificar que a mesma está vindo de um
ônibus pertencente ao BMVA. O método de incremento da
variável cont bus ocorre da seguinte maneira: o nó recebe
a tabela de seu vizinho, verifica se o vizinho é um ônibus
do BMVA, atualiza a variável cont bus (incrementa em uma
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unidade se necessário), grava as informações na sua tabela de
roteamento e reenvia a tabela com as informações atualizadas
para seus vizinhos. Assume-se que todos os nós da rede sabem
identificar, por meio de um identificador único (ID), quem são
os ônibus pertencentes ao BMVA.
Convencionalmente, no momento em que os nós recebem
as mensagens de atualização de rotas, comparam os números
de sequência (aqueles que possuem em suas tabelas com
os que estão vindo nas mensagens de atualização), e se
estes números forem iguais, a rota com a menor métrica
(menor número de saltos para o destino) é utilizada. Porém,
com a nova tabela de roteamento, quando os números de
sequência forem iguais, o protocolo P-DSDV irá tomar uma
decisão baseado em uma nova métrica (mr (z)) que leva em
consideração o número de saltos e o número de ônibus do
BMVA. O objetivo da nova métrica é encontrar rotas com bom
desempenho, dado que o BMVA é um backbone confiável
e o número de saltos é importante para o desempenho de
protocolos de roteamento. Assim, será selecionada a rota que
apresentar o menor valor para Equação 1

mr (z) = nhops + z.(nhops − nb ),

Tabela II: Exemplo da aplicação da métrica mr (z).
Rota
Via nó D
Via nó G
Via nó J

nhops
4
3
4

nb
1
0
2

z
1.5
1.5
1.5

mr (z)
8.5
7.5
7

e compara os resultados. Como a rota via nó G apresenta o
resultado com menor valor, ela é selecionada (a rota antiga é
excluída da tabela, a rota nova é adicionada e uma mensagem
de atualização de rotas é enviada imediatamente para os nós
vizinhos). Por fim, o nó E recebe a mensagem de atualização
via nó J (Fig. 2(C)), e novamente aplica a Equação 1 para a
rota existente na tabela e a rota nova. Neste caso, a nova rota
é a que apresenta a melhor métrica (menor valor para Equação
1). Desta forma, a rota utilizada para que o nó E encontre o
nó A é via nó J (E− > J− > I− > H− > A).

(1)

onde nhops é o número de saltos para uma rota qualquer, nb é
o número de nós pertencentes ao BMVA e z é uma variável de
controle não negativa. Observa-se que (nhops −nb ) é o número
de nós comuns (veículos que não pertencem ao BMVA). A
variável z está associada a uma punição aplicada às rotas que
tiverem um número maior de nós comuns. Assim, em função
do valor de z, o protocolo poderá utilizar rotas mais curtas e
menos confiáveis (com um número menor de nós pertencentes
ao BMVA) ou rotas mais longas e mais confiáveis (com um
número maior de nós pertencentes ao BMVA).

Figura 2: Exemplo da aplicação do processo de atualização de
rotas executado pelo protocolo P-DSDV.

B. Análize da métrica mr (z)
A métrica mr (z) visa atender todos os cenários topológicos
possíveis, a saber: existir somente nós comuns nas rotas; existir
somente nós do BMVA nas rotas; existir nós comuns e nós do
BMVA em todas as rotas (rotas mistas); existir rotas somente
com nós do BMVA e rotas mistas; existir rotas somente com
nós do BMVA e rotas somente com nós comuns.
A Figura 2 ilustra um exemplo do processo de atualização
de rotas executado pelo protocolo P-DSDV. Neste exemplo,
o nó E, após receber várias cópias de uma mensagem de
atualização com o mesmo número de sequência, deve ser capaz
de selecionar a rota mais apropriada. Considerou-se z = 1.5.
A Tabela II mostra os valores da Equação 1 para as três
rotas descritas na Figura 2 (via nó D, G e J). Como pode ser
notado, a rota em que mr (z) assume o menor valor é a rota
via nó G.
Como pode ser observado na Figura 2, inicialmente o nó A
envia uma mensagem de atualização, a qual chega ao nó E
via nó D (Fig. 2(A)). Na sequência, o nó E recebe uma nova
mensagem, porém via nó G (Fig. 2(B)). Ao receber está nova
mensagem, o nó E aplica a Equação 1 para ambas as rotas

III. AVALIAÇÃO DO P-DSDV
A avaliação do P-DSDV utilizando um simulador de rede
consiste em verificar o quanto o conjunto P-DSDV/BMVA
pode melhorar métricas de desempenho como a taxa de entrega
e vazão. Para isso, o conjunto foi avaliado por meio de
simulações usando o Network Simulator (NS) versão 2.35
[15] e o gerador de mobilidade veicular VanetMobiSim [14].
As avaliações de desempenho foram feitas por meio de
comparações entre as seguintes situações: sem o BMVA e
DSDV original (sem BMVA); com o BMVA e DSDV original
(com BMVA); com o BMVA e P-DSDV (P-DSDV/BMVA).
A. Ambiente de simulação
As simulações de rede buscam examinar a proposta em
dois cenários. Conforme ilustrado na Figura 3, em todos os
cenários a rede criada para as simulações é uma área retangular
de 2000m x 500m dividida em quatro regiões: 1, 2, 3 e 4,
com cinco veículos comuns distribuídos na região 1 e cinco
veículos na região 3. Os veículos da região 1 se comunicam
aleatoriamente com os veículos da região 3, fazendo com que
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as mensagens passem necessariamente pelas regiões 2 e 4. As
regiões 1, 2 e 3 são áreas comuns de uma cidade, e a região
4 representa as vias expressas do BMVA.
No Cenário 1, o alvo é investigar o comportamento da rede
com a variação no número de veículos comuns. Assim, a rede
possui 15, 25, 35, 45 ou 55 veículos distribuídos pelas regiões
1, 2, e 3 (veículos adicionais aos cinco já existentes nas regiões
1 e 3). Neste cenário, os veículos comuns transmitem seus
sinais de radiofrequência em um raio de 300m [16] e os ônibus
do BMVA em um raio de 500m (considerou-se um alcance
maior, pois não há obstáculos entre os ônibus). No Cenário 2,
o escopo é investigar o comportamento da rede com a variação
do raio de alcance dos ônibus do BMVA, portanto os veículos
comuns transmitem os sinais de radiofrequência em um raio
de 300m e os ônibus do BMVA em um raio de 100m, 300m e
500m. Para o Cenário 2 existe um número fixo de 35 veículos
distribuídos pelas regiões 1, 2, 3.

seguintes métricas: Taxa de entrega de pacotes (TEP): é a razão
entre os pacotes de dados entregues ao destino pela quantidade
de pacotes de dados enviados pela origem, para cada origem e
destino; Vazão dos dados (VDD): é a razão entre quantidade
de dados transferidos entre dois nós pelo intervalo de tempo
em que permanecem conectados, para cada origem e destino.
B. Resultados de simulação
As Figuras 4 e 5 apresentam os resultados obtidos para a
taxa de entrega e a vazão versus o número de veículos na rede
(Cenário 1). É possível notar que a taxa de entrega e a vazão
apresentam resultados superiores na maioria das vezes em que
o BMVA é utilizado (com 15, 25, 35 e 45 veículos), sendo
que a maior diferença é para 15 veículos, fato que demonstra
a importância do BMVA em redes com pouca conectividade.
Os resultados são significativamente melhores onde o
conjunto P-DSDV/BMVA é utilizado, com destaque para o
aumento da taxa de entrega e da vazão independentemente
do número de veículos comuns. Este fato decorre da
confiabilidade do BMVA, independentemente do número de
veículos, o que proporciona condições para que o P-DSDV
possa priorizar rotas com melhor desempenho. Além disso,
em alguns casos, o P-DSDV/BMVA com z = 0.5 apresenta
melhores resultados em relação a z = 1.5, o que significa que
as rotas curtas com a presença de ônibus do BMVA tendem
a ser melhores (valores maiores para z foram testados sem
apresentar melhorias adicionais de desempenho). Além disso,
nota-se que a redução do desempenho global (a partir de 25
veículos) é um comportamento padrão do protocolo DSDV.

Figura 3: Topologia do cenário de simulação.
As simulações são realizadas por 600 segundos e todos os
resultados apresentados são médias de 35 simulações com o
mesmo modelo de tráfego, mas com diferentes cenários de
mobilidade. Para estas simulações o intervalo de confiança
considerado é de 95%. Os parâmetros configurados nas
simulações estão resumidos na Tabela III.
Tabela III: Parâmetros para simulação.
Parâmetros
Simulador
Protocolo de roteamento
Área de simulação
Número de veículos
Densidade no BMVA
Modelo de mobilidade
Raio de alcance dos veículos
comuns
Raio de alcance dos ônibus do
BMVA
Velocidade
máxima
dos
veículos comuns
Velocidade máxima do BMVA
Padrão de tráfego
Conexões simultâneas
Tempo de simulação
Modelo de propagação de
rádio
Especificações da camada
MAC/PHY

Valores(s)
NS-2 (2.35)
DSDV, P-DSDV
2000m X 500m
15,25,35,45,55
7 Ônibus/km
VanetMobiSim
300m
500m
40km/h
54km/h
UDP/CBR com 4 mensagens/s
5
600s
twoRay ground
IEEE 802.11p [17]

O conjunto BMVA/P-DSDV foi avaliado com base nas

Figura 4: Cenário 1 - Taxa de entrega dos pacotes.
As Figuras 6 e 7 apresentam os resultados obtidos para
a taxa de entrega e a vazão versus o raio de alcance dos
ônibus do BMVA (Cenário 2). Como o objetivo é verificar
o comportamento da rede com a variação do raio de alcance
dos ônibus do BMVA, não foram realizadas simulações sem
o BMVA. É possível notar que a taxa de entrega e a vazão
aumentam com o acréscimo do raio dos ônibus do BMVA. Este
fato pode ser observado pois quanto maior o raio de alcance,
maior é a conectividade no BMVA e, consequentemente, maior
o aproveitamento do P-DSDV na seleção das rotas. Entretanto,
onde o conjunto P-DSDV/BMVA foi utilizado, os resultados
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Figura 5: Cenário 1 - Vazão dos dados.
foram ainda melhores (a taxa de entrega e a vazão aumentam
quando comparadas aos demais casos).

os efeitos da falta de conectividade e melhorar o desempenho
da rede. O BMVA é uma rede de transporte de dados móvel,
formada pelos ônibus expressos da rede de transporte coletivo
urbano, cuja função é prover conectividade e favorecer a troca
de mensagens entre os veículos em uma determinada região.
O P-DSDV é um protocolo de roteamento capaz de explorar
a conectividade fornecida pelo BMVA, de modo a aumentar
o desempenho da rede. Ele foi desenvolvido para atuar
em conjunto com o BMVA no momento em que os nós
estão descobrindo as rotas, possuindo assim a capacidade de
construí-las levando em consideração a quantidade de ônibus
expressos e o número de saltos para o destino que cada rota
possui. Com o P-DSDV, os pacotes trafegam principalmente
por rotas conectadas e confiáveis. Um conjunto de simulações
envolvendo a modificação de parâmetros como o número de
veículos comuns e o raio de transmissão do sistema sem fio
mostrou o desempenho superior da proposta P-DSDV/BMVA.
Trabalhos futuros incluem o desenvolvimento e análise de
um conjunto mais extenso de simulações com o objetivo de
verificar mais profundamente o efeito do parâmetro z no
desempenho do protocolo proposto.
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Figura 6: Cenário 2 - Taxa de entrega dos pacotes.

Figura 7: Cenário 2 - Vazão dos dados.
IV. C ONCLUSÃO
Este trabalho apresentou o P-DSDV, um novo protocolo de
roteamento que, em conjunto com o BMVA, pode minimizar
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Resumo—Sinais ópticos em modulação DPSK são analisados
após amplificação por amplificadores ópticos a semicondutor
(SOA) tipo linear e não-linear. A operação linear é dependente
da característica de cada modelo de SOA, sendo alguns menos
lineares que outros, dependendo de sua potência óptica de
saturação (quanto menor a Psat, menos linear). Para potências
ópticas de entrada moderadas (Pin = -17, -13 e -10 dBm) do
sinal DPSK em 8 Gbps, o SOA operou em regime quasi-linear,
e a penalidade é determinada principalmente pela OSNR do
sinal na entrada do amplificador. Assim, uma penalidade de
aproximadamente 1,5 dB (Pin = -17 dBm) é obtida, com potência
recebida de -2 dBm. Uma Pin de 0 dBm penalizou fortemente o
sinal DPSK usando-se SOA tipo não-linear, devido à sua Psat de
apenas 6 dBm. Um desempenho melhor do que o back-to-back
(btb), foi obtido com SOA mais linear, o qual não saturou seu
ganho mesmo tendo uma alta Pin (2 dBm) em sua entrada. Isso
se deve à sua alta Psat, maior do que 16,5 dBm.
Palavras-Chave—Amplificador óptico a semicondutor, sinal
DPSK, ruído de fase, efeitos não-lineares.

I. I NTRODUÇÃO
ISTEMAS ópticos coerentes modulados em fase assim
como o amplificador óptico a semicondutor (SOA
- Semiconductor Optical Amplifier), já há alguns anos,
tornaram-se novamente atraentes em comunicações ópticas.
Na década de 80 e início dos anos 90, por exemplo,
pesquisas mostraram que o sinal óptico modulado em fase PSK
(Phase-Shifit Keying - modulação por deslocamento de fase)
poderia aumentar a distância de transmissão sem regeneração
do sinal óptico e usando um laser oscilador local (LO Local Oscillator) na recepção coerente, a sensitividade do
receptor diminuiria em até 20 dB, comparado ao convencional
sistema de modulação de intensidade e detecção direta (IMDD
- Intensity Modulation and Direct Detection) [1], [2]. Uma
desvantagem do sistema PSK encontra-se na complexidade
do receptor coerente para recuperar a portadora. No caso de
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recepção homódina, para recuperar a portadora é utilizado
um laço de travamento de fase óptica (OPLL - Optical
Phase-Locked Loop) para sincronizar a fase do sinal com a
fase do LO, o qual é difícil de implementar [3]. No caso
de recepção heteródina, uma frequência intermediária (FI) é
obtida após o batimento do sinal e o laser LO. Para obter o
sinal em banda base é utilizado um laço de travamento de
fase de micro-ondas [3]. Com o advento de amplificadores
ópticos no começo da década de 90, principalmente o EDFA
(Erbium Doped Fiber Amplifier - amplificador óptico a fibra
dopada com érbio), o interesse no sistema PSK declinou, pois
o EDFA podia amplificar vários canais periodicamente por
longas distâncias e também ser usado como pré-amplificador
no receptor [3].
As pesquisas sobre o SOA começaram logo após a invenção
do laser semicondutor em 1962 e, na década de 80 iniciaram-se
suas aplicações práticas, principalmente devido aos avanços
na modelagem e arquitetura do dispositivo, dando origem aos
SOAs de onda viajante (Traveling-Wave SOA - TW-SOA).
Isso foi possível depois do desenvolvimento das camadas
anti-refletivas, que evitam a realimentação do sinal óptico na
região ativa do SOA. Comparado ao SOA, o EDFA possui
maior ganho em sua banda de amplificação, menor figura de
ruído, menor perda de inserção, insensibilidade à polarização,
banda de amplificação mais plana, etc. Entretanto, o SOA pode
ser inserido em circuitos integrados devido ao seu pequeno
tamanho e, modernamente, possui menor custo [4].
Nos últimos anos, com o aumento no uso de diversos
serviços via Internet, o tráfego de informação aumenta mais do
que a capacidade de transmissão pela fibra óptica, aumentando
a demanda por largura de banda por serviço, que por sua vez,
causa o aumento da ocupação da largura de banda disponível
nas fibras [5]. Como consequência desse drástico aumento
do tráfego de informações, esforços vêm sendo realizados
para fazer face aos desafios atuais e futuros das necessidades
mundiais. Em especial, destacam-se as aplicações das redes
ópticas passivas (Passive Optical Networks - PON). É nesse
contexto que o SOA e os sinais modulados em fase voltaram
a despertar o interesse na comunidade científica.
De fato, pesquisas vêm mostrando a versatilidade do SOA,
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Fig. 1. Diagrama esquemático da montagem experimental utilizada na caracterização do sistema óptico NRZ-DPSK amplificado pelo SOA.

pois este dispositivo pode ser utilizado em diversas funções
nas redes ópticas, além de ser utilizado para amplificação
em redes PON e redes ópticas metropolitanas de -̃ 20
km de alcance. Destaquem-se, também, as aplicações tipo
conversão de comprimento de onda [6], a regeneração
totalmente óptica de sinal IM-DD [7], de sinal modulado
em fase como o DPSK (Differential Phase-Shifit Keying)
[8], também conhecido como DBPSK (Differential Binary
PSK) [9], o QPSK (Quadrature Phase-Shifit Keying) [10]
e o DQPSK (Differential Quadrature Phase-Shifit Keying
[11]; de sinal QAM (Quadrature Amplitude Modulation) [12],
o roteamento de comprimento de onda [13], porta lógica
[14], etc., favorecendo o surgimento das redes totalmente
ópticas (All-Optical Networks - AON) e, assim, aumentando
a velocidade de processamento e de transmissão de dados nas
redes ópticas e evitando os chamados "gargalos", causados
pelo uso de componentes eletrônicos nas redes atuais. Essa
flexibilidade no uso SOA se deve principalmente aos efeitos
não-lineares que ocorrem em sua região ativa, provenientes da
saturação do seu ganho óptico. Entretanto, esses efeitos afetam
o desempenho do sinais ópticos supracitados, introduzindo
ruído de fase não-linear à fase do sinal, através da auto
modulação de fase (Self-Phase Modulation – SPM) e
modulação cruzada de fase (Cross-Phase Modulation – XPM);
ruído de intensidade à amplitude do sinal, através da emissão
espontânea amplificada (Amplified Spontaneous Emission ASE) e compressão do ganho através da modulação cruzada
de ganho (Cross Gain Modulation – XGM).
Em sistemas WDM (Wavelength Division Multiplexing multiplexação por divisão em comprimento de onda), o efeito
não-linear de batimento de quatro ondas (Four Wave Mixing
- FWM) causa interferência (crosstalk) entre os canais de
diferentes comprimentos de onda. A intensidade desses efeitos
não-lineares é dependente da potência do sinal óptico na

entrada do SOA, a qual é responsável pela saturação de
seu ganho óptico. Comparado ao convencional OOK (On-Off
Keying), de forma geral, o interesse novamente em sinais
modulados em fase como o DPSK e DQPSK deve-se pela sua
robustez à filtragem óptica estreita e aos efeitos não-lineares
SPM, XPM e XGM [9]. Outra vantagem desses sinais é a
melhora na sensitividade no receptor (3 dB a mais do que o
OOK) [15].
Esse trabalho tem o objetivo de avaliar o desempenho
do sinal óptico DPSK em 8 Gb/s amplificado pelo SOA,
em relação à variação da potência óptica de entrada (Pin)
no amplificador, a qual é a responsável pela saturação do
ganho do SOA (no caso de alta Pin) e, consequentemente,
determinando se o dispositivo está em regime de ganho linear
ou não-linear. Para analisar a degradação do sinal DPSK
causada principalmente pela saturação do ganho do SOA, não
foram utilizadas taxas maiores como as atuais (25, 40 e 100
Gb/s) utilizadas em redes ópticas. Em altas taxas, ou seja,
tempo de bits muito curtos (poucos ps), os efeitos não-lineares
afetam menos os sinais ópticos e, a OSNR requerida torna-se
mais importante no desempenho do sinal modulado em fase
ou fase/amplitude (QAM) [12], [16].
II. M ETODOLOGIA
A Fig. 1 mostra o desenho esquemático em diagrama de
blocos para a realização dos experimentos no laboratório de
comunicações ópticas e micro-ondas (LAPCOM). O laser
CW é um laser com cavidade externa integrada (Integrated
External Cavity Laser - IECL) em 1550 nm, potência de
saída de 10 dBm e largura de linha de 10 kHz [17]. Para
evitar reflexões do sinal óptico utiliza-se um isolador na
saída do IECL e, maximiza-se a modulação óptica com o
controle de polarização na entrada do modulador DQPSK.
Os sinais elétricos NRZ modulantes foram gerados por um
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Q=

I1 − I0
σ1 + σ0

(1)

onde I1 e I0 são os níveis médios das correntes para os bits
"1s" e "0s", e σ1 e σ0 são os desvios padrões de tais bits.
Para gerar o sinal DPSK a partir do modulador DQPSK, o
modulador DQPSK foi colocado em ponto de operação de um
modulador PSK, ou seja, manteve-se apenas o braço superior
com sinal elétrico modulante. Com isso, apenas a fase do
sinal óptico no braço superior era variada de 0 ◦ ou 180 ◦ e
o sinal óptico no braço inferior manteve-se constante (CW).
Portanto, o sinal resultante analisado foi um sinal "pseudo"
DPSK, uma vez que não havia um codificador de sinal DPSK,
mas a recepção era realizada por um DI, comumente usando
em receptores DPSK.
III. R ESULTADOS
Os resultados são mostrados na Fig. 3 para o SOA InPhenix,
na Fig. 4 para o SOA CIP e Fig. 5 para o SOA Corning.
Os diagramas de olho (1, 2, 3, 4 e/ou 5) foram colocados
ao lado dos gráficos e servem para dar uma ideia qualitativa

Sinal

gerador de pulsos PRBS (Keysight N4903B) com taxa máxima
de operação de 12,5 Gb/s. Para compensar as perdas de
inserção no modulador DQPSK, fez-se necessário o uso de
um pré-amplificador EDFA, visando-se a máxima potência de
entrada (Pin) no SOA. O filtro óptico passa-banda (FOPB)
filtra o ruído ASE fora da banda do sinal óptico e o
atenuador óptico variável (VOA) permite escolher a potência
Pin desejada.
Para o SOA, foram escolhidos três tipos de modelos visto
na Tabela I: InPhenix - modelo IPSAD1503 tipo linear, CIP modelo NL-OEC-1550 não-linear e Corning - modelo DSOA
tipo linear. As correntes de polarização (Bias) utilizadas no
experimento em cada modelo de SOA foram: InPhenix = 150
mA; CIP = 100 mA e Corning = 400 mA. Essas correntes
correspondem a um ganho de -̃10 dB e, dessa forma, analisar
o desempenho do sinal em função da Pin no amplificador.
As potências de entrada (Pin) para se observar a intensidade
da saturação no SOA foram: -17 dBm, -13 e -10 dBm
(moderadas) e, 0 e 2 dBm (altas). Em cada modelo de SOA
são utilizadas diferentes conjuntos de Pin, sendo mostrados
na Tabela I. No caso do SOA Corning, não foram utilizadas
potências menores do que -10 dBm, pois apenas potências
muito altas saturam esse amplificador (Psat = 16,5 dBm).
O VOA na entrada do interferômetro de atraso (Delay
Interferometer - DI) foi utilizado para variar a potência
óptica (-10 a -2 dBm) do sinal recebido no fotodetector
(LabBuddy - banda de operação de 34 GHz). O sinal
DPSK, modulado em fase, foi convertido em sinal modulado
em amplitude através de recepção por interferometria com
atraso (DI), utilizando-se um interferômetro específico para
esta função. Após fotoconversão, o sinal foi analisado pelo
osciloscópio (Keysight DSO-X 96204Q - banda de 63 GHz e
160 Gsamples/s), obtendo-se o diagrama de olho e o fator de
qualidade (fator Q) (visto na Fig. 2) na saída do DI. O fator
Q é dado por [18]:


I1
P(1/0)

P(0/1)

I0
(a)


Probabilidade
(b)

Fig. 2. Figura representando o cálculo do fator Q realizado pelo osciloscópio:
(a) diagrama de olho do sinal recebido e (b) densidade de probabilidade
Gaussiana dos bits recebidos "1" e "0" (adaptado e redesenhado de [17]).

do sinal óptico naquele ponto da curva, mostrando assim, a
distorção imposta ao sinal após ser amplificado por cada SOA.
Como esperado, o fator Q piora quando a potência do sinal
no receptor é menor. Nesse caso, a relação sinal/ruído óptico
(Optical Signal Noise Ratio - OSNR) é prejudicada em função
da atenuação do nível alto do sinal óptico, e assim, as curvas
tendem a um patamar de erro após uma potência de -9 dBm
no receptor. Desta forma, na Fig. 3, o fator OSNR manteve-se,
e uma maior penalidade (-̃ 1,5 dB) é encontrada para a menor
Pin de -17 dBm.
Na Fig. 4, o impacto dos efeitos não-lineares no sinal DPSK,
em função da saturação do ganho do SOA, fica evidenciado
quando a Pin é alta (0 dBm - curva azul), podendo ser visto
entre as potências recebidas de -2 a -8 dBm a alta penalidade
que o sinal sofreu. A Pin de 0 dBm é suficiente para saturar
o ganho do SOA CIP, uma vez que esse dispositivo apresenta
potência óptica de saturação de 6 dBm. O diagrama de olho 5,
mostra o impacto considerável dos efeitos não-lineares. Nesse
caso, uma penalidade de -̃ 1,5 dB foi encontrada para a menor
Pin de -17 dBm. Aqui, o resultado para a Pin de -13 dBm foi
melhor do que a Pin -10 dBm, comparado aos resultados da
Fig. 3, pois a Pin de -10 dBm estaria iniciando uma saturação
do ganho do SOA, uma vez que esse SOA é tipo não-linear
(Psat = 6 dBm). Portanto, o sinal com Pin -10 dBm foi mais
penalizado do que o sinal com Pin -13 dBm (vide diagramas
de olho).
Na Fig. 5, para a alta Pin de 2 dBm (curva cinza clara),
a distorção esperada não ocorre, pois o SOA Corning é o
SOA mais linear entre os três, tendo este dispositivo uma alta
potência óptica de saturação, maior que 16,5 dBm. Assim, a
Pin de 2 dBm não satura o ganho do SOA e devido à baixa
figura de ruído do SOA Corning, a OSNR é melhor do que o
btb (curva preta). Em relação à Pin de -10 dBm, a OSNR do
sinal na entrada do amplificador é o fator determinante, dando
um penalidade de aproximadamente de 1,5 dB (no ponto 2).
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Tabela I
PARÂMETROS CARACTERÍSTICOS DOS MODELOS DE SOA S / C ORRENTES UTILIZADAS E GANHOS OBTIDOS NO EXPERIMENTO .

SOA

Comprimento

Corrente de Bias Máxima

Ganho Máximo

Potência de Saturação

Corrente Utilizada

Ganho

InP henix

0,65 mm

350 mA

16 dB

5 dBm

150 mA

10 dB

CIP

2 mA

400 mA

30 dB

6 dBm

100 mA

10 dB

Corning

1,5 mm

500 mA

17 dB

16,5 dBm

400 mA

10 dB

1

3

1

1
1

4
3
2

2
2

2
3
3

4

Fig. 3. Resultados para o SOA InPhenix com corrente de bias de 150 mA e
potência de entrada (Pin) de -17, -13 e -10 dBm.

1

3
1
4

2

2
3
5

4

5

Fig. 4. Resultados para o SOA CIP com corrente de bias de 100 mA e
potência de entrada (Pin) de -17, -13, -10 e 0 dBm.

Fig. 5. Resultados para o SOA Corning com corrente de bias de 400 mA e
potência de entrada (Pin) de -10 e 0 dBm.

para saturar fortemente o ganho do dispositivo, ficando o
desempenho em relação a essas Pin limitado à OSNR do sinal
DPSK na entrada do SOA.
Para Pin alta (0 dBm ou maior), os resultados foram
dependentes da potência óptica de saturação de cada
amplificador. No caso do SOA CIP, a Pin de 0 dBm foi
suficiente para saturar o ganho do amplificador, penalizando
consideravelmente o sinal DPSK. Em relação ao Corning que
possui potência de saturação maior do que 16,5 dBm, a Pin 2
dBm não foi suficiente para saturar o ganho do SOA, e devido
à sua linearidade (pela alta potência de saturação) e baixa
figura de ruído, seu resultado foi melhor. Portanto, para se
trabalhar com o SOA em regime de ganho linear, é importante
levar em consideração as características do modelo empregado,
bem como a potência óptica do sinal DPSK na entrada do
amplificador.

IV. C ONCLUSÃO
Sinais ópticos com a informação codificada em sua fase são
suscetíveis ao ruído de fase não-linear gerado pelos efeitos
não-lineares SPM e XPM em SOAs, quando este opera em
regime de ganho não-linear. Para analisar este regime de ganho
não-linear, a saturação do ganho do amplificador foi avaliada
em função da potência óptica de um sinal DPSK em 8 Gb/s
na entrada do SOA. Operando o SOA com um ganho de
10 dB, ou seja, usando correntes abaixo da máxima para
não saturar o ganho do amplificador, as potências de entrada
(Pin) moderadas de -17, -13 e -10 dBm não foram suficientes
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Development of an Antenna Tracking Electronic
System for Digital Terrestrial TV based on Image
in Real Time
Carlos Alberto Ramirez Behaine and Bernardo Dambrós Neckel

Abstract— This development paper intends to assist the evolution of digital terrestrial TV signals in Brazil by increasing
the quality of reception in distant areas of large centers. Aiming
at this, we illustrate the construction of a cognitive tracking
electronic system in real time, suitable to receive the waves of
the signals of digital terrestrial TV, by rotations of the spatial axis
of an antenna based on image filtering. The antenna used is a logperiodic for the frequencies between 470 MHz and 890 MHz, and
the intelligent electronic used in the automation is based on the
non-coherent analysis of Composite Video Burst Signal (CVBS).
The results obtained with the tests of this project prove their
effectiveness, and the importance of the use of an antenna for
the tuning of the digital TV channels in Passo Fundo/RS, as well
as the functionality of the circuits designed for the automation
of the antenna.
Keywords— Cognitive receivers, Digital TV receivers, Antenna
tracking positioning.

I. I NTRODUCTION
The digital terrestrial TV transmission in Brazil has been
implemented gradually since 2007. This evolution is not
applying in all area of Brazil due to several reasons: because
of the expensive cost of the digital TV broadcast transmitters
system, the attenuation effect of propagation in extensive
areas and the lack of digital contents on the offer-demand
scenario for economic balance. Technically, the level of the
digital TV signals in some distant regions is not sufficient to
ensure a good quality in the Ultra-High Frequency band (UHF)
because of the effect of propagation loss when compared
with the Very High-Frequency band (VHF) utilized in the
old analog TV system. The digital TV modulation scheme
is the Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing
(COFDM), it has a wide frequency spectrum, which offers
code gain improvements when compared with the basic OFDM
scheme. Classical schemes of channel tuning and tracking
in receivers operate on high frequency space in order to
determinate optimal level of power, that is acceptable for flat
fading, but is not a suitable strategy in very selective channels
as occurring in distant terrestrial regions where the selective
frequency distortion and attenuation effect are strong even in
COFDM signals, producing unstable images in the receiver
that are not desirable.
There are many strategies in satellite TV receivers to
improve signal quality in signals utilizing tracking of antennas
Carlos Alberto Ramirez Behaine and Bernardo Dambrós Neckel¸ Electrical
Engineering, University of Passo Fundo (UPF), Passo Fundo-RS, Brazil, Emails: cramireb@hotmail.com, bernardoneckel@gmail.com.

for satellites based of maximum gain [1], Global Positioning
System (GPS) aide [2], controlling automated application [3]
and multiple selection of parameters: GPS, carrier frequency
and gain using phase look locked (PLL) in high frequency [4],
but is not widely utilized for terrestrial TV receivers. A novel
solution for antenna tracking analog terrestrial TV system
was proposed by analyzing the synchronization condition on
Composite Video Burst Signal (CVBS) [5]. The method that
utilizes CVBS shows superiority and effectiveness, however,
it was designed and tested for analog TV receiver and needs
complex coherent analysis and synchronization on the image,
becoming not suitable for practical implementation for the case
of unstable images in fuzzy space [6].
We propose an antenna tracking electronic system for digital
terrestrial TV based on non-coherent analysis on the image in
real time, that can be approached by simple filtering of CVBS
present in practical digital TV converters. The core of this
approach is cognitive in the sense of the filtering of the image
signal in the baseband. The tests of this project prove their
effectiveness for images that come from digital TV receivers.
The proposed implementation is explained step by step in this
paper on the next sections: materials and methods, results and
conclusions.
II. M ATERIALS AND M ETHODS
The proposed development is illustrated in a schematic
diagram expressed by four functional blocks as showed in the
Fig. 1 (a). The fundamental block is the antenna, the second
block is the digital TV converter receiver where the CVBS
is captured, the third block is the signal processing and the
fourth block is the mechanical device operator activated by an
electronic power interface. The second block, the digital TV
converter receiver, can be connected to digital standard TV
display or monitor by High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) as illustrated in the Fig. 1 (b).

Fig. 1.
Schematic diagram of the proposed development (a) and the
connectivity to standard TV display or monitor (b).
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A. Antenna Project
An antenna suitable for digital TV signals is the Logperiodic type, which classical project is clearly illustrated
in [7] as follows. The frequency spectral band for digital
terrestrial TV in Brazil is in UHF band, specifically between
470 MHz and 890 MHz, and then a Log-periodic antenna
dipole array was projected for this specific band. The Logperiodic antenna was projected for 9 dB of gain, with the α
apex half-angle parameter expressed in the Eq. (1)
(
)
1−τ
α = arctan
(1)
4σ
where σ is the relative spacing and τ is the scale factor
parameter. The frequency bandwidth of the project Bs is
related to
(
)
2
Bs = B 1.1 + 7.7(1 − τ ) cot (α)
(2)
where B is the ratio frequency of interest. The numbers of
dipoles elements N is calculated as
ln (Bs )
(3)
ln (1/τ )
For the specific UHF frequency band desired, B = 890
MHz / 470 MHz, σ = 0.171, τ = 0.918, then we utilize the
Eq. (3) N ≈ 13 dipoles for the array, also considering an input
impedance of 75 ohms for optimal matching with the digital
TV converter receiver. The antenna was built in the practice
with the dimensions of fabrication in millimeters illustrated in
the Fig. 2 (a), (b), (c), (d) and (e).
N =1+

B. Digital TV Converter Receiver
Since the antenna bandwidth is addressed to UHF TV
channels, we utilize a standard digital TV converter receiver
type intelBras CD636, which has a CVBS output and an
HDMI output interface. The CVBS output is a 1D signal
compressed that represent a 2D image. When the RF signal
received is lack of quality the CVBS is represented by a black
or freeze image during an interval of time. The CVBS can be
processed in the step C.
C. Signal Processing
The initial stage of processing is to capture the CVBS signal
from the hardware interface. The shape of CVBS in time is
illustrated in the Fig. 3 (a), where the negative level is only
for synchronization and positive level represent scales of colors
and luminance. The signal processing in real time proposed is
focused on non-coherent reception based on filtering on DC
level for intervals of time, in order to identify a black image.
A full black image in CVBS is represented as minimum DC
level in terms of voltage, and during a persistence of interval
of time, is a characteristic of lack of quality of the image, as
illustrated in the Fig. 3 (b). A superior level of voltage during
a window time is identified as a true value of cognitive image
signal, it is:
(4)
Jre = 0 if sa ≤ L
Jre = 1 if sa > sL + L

(5)

where sa is the mean of the DC signal filtered during an a
time of window analysis, L is a level threshold and sL is
the amplitude of Additive White Gaussian
√ Noise (AWGN)
estimated as standard deviation sL = σn2 during the zero
signal transmission. Then, Jre = 0 means not cognitive image
and Jre = 1 means a positive candidate for cognitive image.

Fig. 3. CVBS with image information (a) and CVBS with full black image
in term of volts versus time (b).

We project an envelope detector filter with gain for noncoherent analysis considering the discharge time of approximately 6 seconds. The envelope detector filter circuit is
illustrated in the Fig. 4 (a) and the result of s output signal
Fig. 2. Antenna dimensions in (mm) of the full upper view (a), top upper
view (b), bottom upper view (c), side view (d) and front view of basis (e).
is illustrated in the Fig. 4 (b) when the DC level is 1.33 V,
meaning the value of Jre = 1 with L = 0.5 V and sL = 0.1
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Fig. 6.

Fig. 4. Envelope detector filter circuit (a) and s output signal from envelope
detector filter circuit in term of volts versus time (b).

V. The analysis for persistence for the values of Jre = 0 or
Jre = 1 is done for a window of time higher than a typical
channel commutation, it is estimated at a = 500 ms.
We utilize a cortex M4F ARM micro-controller for analysis
of persistence on output signal filtered and for the operation of
the power activation of the stepper motor. The logic diagram
of the firmware developed is illustrated in the Fig. 5. The
logical micro-controller signals are coupling through an optical
interface (4N25 devices) and the power activation interface
is in Darlington configuration (ULN2803 devices) [8]. The
circuit of the power pulse interface for the stepper motor that
is coupled to an antenna for rotation is illustrated in the Fig.
6, where the logic sequence is represented by the input set
(PB0, PB1, PB2, PB3) and the power pulses activation are
represented by the output set (B1, B2, B3, B4).

Fig. 5.

Logic diagram of the firmware developed.

Power pulse interface for the stepper motor.

D. Mechanical Device Operator
We utilize a direct mechanical coupling between the stepper
motor and the antenna. The characteristics of the stepper motor
are: National Electrical Manufactured Association (NEMA)
type 23 - 19 kgf, angle of precision 1.8◦ , number of step
positions 200, nominal voltage 6 V and nominal current 1.2
A. The rotation of 360◦ is achieved in 8 seconds.
III. E XPERIMENTAL R ESULTS
We utilize the standard set of coordinates for test that
represent the north, south, east and west. The location of the
test was the Communication Laboratory in the University of
Passo Fundo/RS-Brazil, where a non-directive antenna (halfwavelength dipole antenna) was utilized as reference utilizing
several resonance frequencies (512 MHz, 596 MHz, 680 MHz,
764 MHz and 848 MHz). The antenna of reference only can
tuning one channel (RBS channel frequency 591.25 MHz) and
the proposed antenna electronic tracking system can tuning all
digital TV channels available in the region, this was achieved
with the tracking at 46.8◦ northeast direction as illustrated in
the Fig. 7. The digital TV image channels in Passo Fundo are
illustrated in the Fig. 8 (a), (b), (c), (d) and (e), which are
tracked utilizing the electronic system developed illustrated in
the Fig. 8 (f).

Fig. 7.
Proposed antenna electronic tracking system for full channels
reception in 46.8◦ north east direction.
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A comparative test was done for the half-wavelength dipole
antenna without tracking positioning (as reference) and the
proposed antenna tracking electronic system, in two environments of receptions: laboratory outdoor and laboratory
indoor. The comparative results, in terms of a number of
image channels tuned, are illustrated in the Tab. I. Such results
suggest that the proposed antenna tracking electronic system
achieve a better performance in term of the number of image
channels tuned (5 and 5) than the reference (1 and 0).

IV. C ONCLUSIONS
The proposed antenna tracking electronic system was developed considering signals in the UHF spectrum for digital
TV signals through a suitable antenna, also it was developed
analyzing CVBS with cognitive meaning utilizing filtering
in baseband. The results obtained with the tests of this
project, suggest the effectiveness of an antenna with cognitive
electronic positioning capabilities in real time, for digital TV
channels in Passo Fundo/RS-Brazil.
ACKNOWLEDGEMENTS
The authors would like to thank the Laboratory of Communication (LACOM) and the Laboratory of Electronic Maintenance of the University of Passo Fundo (UPF) / RS- Brazil.
R EFERENCES

Fig. 8. Digital TV image channels: RBS (a), BAND (b), Record (c), Rede
Vida (d), SBT (e), tracked utilizing the electronic system developed in (f).

[1] A. Gonzales, R. Ayala, T. Mendez, and R. Rodriguez, “Control System
for the antenna positioning,” 7th WSEAS international conference on
applied informatics and communication. pp 390–392, August 2007.
[2] M. Kim, J. Kim, and O. Yan, “Precise attitude control system design
for the tracking of parabolic satellite antenna,” International Journal of
Smart Home, August 2013.
[3] R. S. Anggara, H. Wijanto, D. Prasetyo, and B. Syihabuddin, “Automated Ground Station with Customized Rotator for Antenna Pointing
using Compass Sensor,” IEEE International Conference on Electrical
Engineering and Computer Science, November 2014.
[4] A. S. de Jesus et al., “Sistema Automático de Apontamento de Antena
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TABLE I
C OMPARATIVE RESULTS .
Location

Feature

Laboratory
Outdoor

Number
of
image
channels
tuned
Number
of
image
channels
tuned

Laboratory
Indoor

Halfwavelength
dipole
antenna
without
tracking

Proposed
antenna
tracking
electronic
system

1

5

0

5
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Implementação de Sistema de Cancelamento Adaptativo
de Ruído utilizando um Algoritmo VSS-NLMS Robusto
Rafael Rodrigo Pertum e Eduardo Vinicius Kuhn
Resumo—Este artigo apresenta a implementação de um
sistema de cancelamento adaptativo de ruído utilizando um
algoritmo VSS-NLMS (variable step-size normalized least-meansquare) com elevada imunidade ao ruído de medição. Tal
implementação é realizada na placa de desenvolvimento CortexFM4 Starter da Cypress Semiconductors, a qual possui recursos
para aquisição e síntese de sinais de áudio. Resultados
experimentais e de simulação atestam a validade da
implementação
proposta.
Ainda,
avaliações
subjetivas
preliminares confirmam a eficácia do sistema em termos de
atenuação de ruído.
Palavras-Chave—Algoritmo
VSS-NLMS,
adaptativo de ruído, filtragem adaptativa.

cancelamento

Abstract—This paper presents the implementation of an
adaptive noise cancelling system using a variable step-size
normalized least-mean-square (VSS-NLMS) algorithm with high
immunity against the measurement noise. Such an
implementation is carried out in the Cortex-FM4 Starter kit from
Cypress Semiconductors, which has acquisition and synthesis
resources for audio signals. Experimental and simulation results
validate the proposed implementation. Moreover, preliminary
subjective assessments confirmed the effectiveness of the system
in terms of noise attenuation.

II. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA
Nesta seção, a topologia de um sistema de ANC e as
expressões do algoritmo VSS-NLMS introduzido em [4] são
brevemente revisitadas.
A. Topologia de um sistema de ANC
Em um sistema de ANC (conforme ilustrado na Fig. 1), um
algoritmo adaptativo [empregando um sinal de referência
x(n) e o sinal de erro e(n)] ajusta os coeficientes de uma
estrutura de filtragem de forma a produzir uma estimativa
dˆ (n) do ruído d (n) que corrompe o sinal de interesse s(n).
Então, realizando a subtração entre o sinal corrompido por
ruído (observado na entrada primária) e a estimativa do ruído,
obtém-se o sinal de erro como
e(n) = s(n) + d (n) − dˆ (n).
(1)
Note que, conforme o algoritmo adaptativo converge para a
solução em regime permanente [isto é, dˆ (n) ≅ d (n)], o sinal
de erro tende para o sinal de interesse [isto é, e(n) → s (n)],
produzindo assim a atenuação do ruído na saída do sistema
(como desejado).

Keywords— VSS-NLMS algorithm, adaptive noise canceling,
adaptive filtering.

Fonte de
sinal

Entrada
primária

s ( n) + d ( n)
+

−

I. INTRODUÇÃO
Atualmente, sistemas de cancelamento adaptativo de ruído
(ANC, adaptive noise cancelling) vêm sendo amplamente
utilizados em diversas aplicações práticas, tais como na
atenuação de interferência da rede elétrica em equipamentos
biomédicos, bem como na supressão de ruído em aparelhos
auditivos, celulares e de áudio-conferência [1]-[3].
Especificamente, busca-se nessas aplicações mitigar o ruído
que degrada o sinal de interesse, visando assim facilitar a
interpretação da informação desejada e/ou melhorar a
qualidade da comunicação. Para tal, já que as fontes de ruído
podem variar com o tempo, técnicas de filtragem adaptativa
são consideradas para sintetizar (em tempo real) uma
estimativa do ruído que corrompe o sinal de interesse. Dentre
os algoritmos comumente utilizados, destacam-se o algoritmo
LMS (least-mean-square), NLMS (normalized LMS) e os
algoritmos VSS-NLMS (variable step-size NLMS) [2], [3].
Em particular, é apresentado em [4] um algoritmo VSS-NLMS
baseado na autocorrelação do erro, o qual apresenta elevada
imunidade ao ruído de medição, robustez às variações na
potência do sinal de entrada e simplicidade de implementação
(em termos de complexidade computacional e número de
parâmetros). Nesse contexto, o presente trabalho de pesquisa
tem por objetivo i) realizar a implementação prática de um
sistema de ANC utilizando o algoritmo de [4]; e ii) avaliar o
desempenho da implementação proposta frente a atenuação de
ruído.
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Fig. 1. Topologia geral de um sistema de ANC.

B. Algoritmo VSS-NLMS
Para uma estrutura transversal de filtragem, a equação de
adaptação dos coeficientes do algoritmo VSS-NLMS é
expressa como [4]
x ( n )e ( n )
(2)
w ( n + 1) = w ( n) + µ( n) T
x (n) x( n) + ε
onde µ(n) denota o passo de adaptação variável,
w (n) = [ w0 (n) ⋯ wM −1 (n)]T , o vetor de coeficientes do filtro
adaptativo de ordem M , x(n) = [ x(n) ⋯ x(n − M + 1)]T , um
vetor contendo as amostras mais recentes da entrada de
referência, ( ⋅ )T , o operador de transposição e ε, um
parâmetro de regularização. No algoritmo considerado, a regra
de ajuste do passo de adaptação é dada por

µ(n) =
com

p 2 ( n)
q 2 ( n)

p(n) = βp(n − 1) + (1 − β)e(n)e(n − 1)

(3)
(4)

e

q (n) = βq(n − 1) + (1 − β)e 2 (n)
(5)
sendo 0 ≪ β < 1 um parâmetro de suavização (para mais
45detalhes sobre o funcionamento do algoritmo, veja [4]).

1 de 2

XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

//produto interno entre w[] e x[]
arm_dot_prod_f32(w,x,M,&d_chapeu);
//cálculo da energia de x[]
arm_power_f32(x,M,&energia);
//determinação do erro
e=d-d_chapeu;
//cálculo de p
p=beta*p_anterior+(1-beta)*e*e_anterior;
//cálculo de q
q=beta*q_anterior+(1-beta)*(e*e);
//determinação de mu
mu=(p/q)*(p/q);
//cálculo do fator de adaptação
arm_scale_f32(x,(mu/energia)*e,fator,M);
//atualização dos coeficientes do filtro adaptativo
arm_add_f32(w,fator,w,M);

Fig. 2. Trecho de código da implementação proposta do sistema de ANC.

IV. RESULTADOS ALCANÇADOS
No intuito de avaliar a implementação proposta para o
sistema de ANC, comparações de desempenho entre
resultados experimentais (provenientes da placa de
desenvolvimento) e de simulação (obtidos via MATLAB®)
são apresentadas. Particularmente, sinais de áudio são
sintetizados com o auxílio do MATLAB® a fim de emular
aqueles observados na entrada primária e de referência do
sistema. Para tal, gera-se um ruído branco gaussiano com
média zero e variância 10−2 (entrada de referência), o qual
após ser filtrado por uma planta obtida de [7, Modelo 6] é
adicionado ao sinal de fala fornecido em [8, Voz feminina 1]
(entrada primária) resultando em uma SNR (signal-to-noise
ratio) de 0,3 dB. Esses sinais servem como entrada para o
sistema implementado tanto em MATLAB® quanto na placa
de desenvolvimento (o canal esquerdo da line-in é usado para
entrada de referência e o direito para entrada primária).
Finalmente, é realizada a aquisição do sinal de erro observado
na saída do sistema, produzindo assim os resultados
experimentais e de simulação.
Para o algoritmo VSS-NLMS considerado, os valores dos
parâmetros são M = 128, β = 0,99 e ε = 1. Além disso, as

variáveis do sistema são inicializadas como w (0) = 0,
µ(0) = 0 e p(0) = q(0) = 0. A avaliação de desempenho do
sistema de ANC é realizada através da métrica NRR (noise
reduction ratio) expressa em dB, a qual é definida como
2
 kL + L −1 [e(n) − s (n)] 
NRR(k ) = 10 log10  ∑
 , k = 0,..., K − 1 (6)
d 2 ( n)
 n = kL

onde L = 160 caracteriza o tamanho do quadro de observação
utilizado para calcular a média temporal e K = 345, o número
de quadros. Os resultados obtidos são ilustrados na Fig. 3, na
qual se observa semelhança entre os resultados experimentais
e de simulação1; consequentemente, ratifica-se a validade da
implementação proposta. Ainda, destaca-se que avaliações
subjetivas preliminares atestam a eficácia do sistema na
atenuação do ruído (veja exemplo dos áudios em [9]).
20
10

NRR (dB)

III. IMPLEMENTAÇÃO PROPOSTA
Na implementação do sistema de ANC, foi utilizada uma
placa de desenvolvimento Cortex-FM4 Starter da Cypress
Semiconductors, a qual possui um microcontrolador ARM®
Cortex-M4 S6E2CC operando à 200 MHz [5]. Essa placa de
desenvolvimento conta com um codec (coder-decoder)
Wolfson® WM8731 responsável por realizar a interface entre
entrada/saída de áudio (disponíveis através de conectores do
tipo P2 estéreo) e o microcontrolador por meio do protocolo
de comunicação I2S (inter-IC sound). Salienta-se que os sinais
de áudio (fala) envolvidos foram digitalizados com uma
frequência de amostragem de 8 kHz e cada amostra quantizada
em 16 bits. Além disso, a placa de desenvolvimento possui um
dispositivo específico para depuração via USB (universal
serial bus), permitindo assim acompanhar a execução do
código bem como acessar as variáveis de interesse
armazenadas na memória.
Para o desenvolvimento do código, foi considerada a IDE
(integrated development environment) Keil µVision® MDK
(microcontroller development kit) fornecida pela ARM® [6].
Essa IDE permite a programação em assembly, linguagem C
(adotada aqui) e C++. Adicionalmente, a IDE oferece suporte
à biblioteca CMSIS-DSP (Cortex microcontroller software
interface standard – digital signal processing), na qual são
encontradas funções já otimizadas para realizar operações de
processamento de sinais em microcontroladores Cortex-M
(veja um trecho do código desenvolvido na Fig. 2). Tal IDE
possibilita ainda compilar, gravar e depurar o código de forma
integrada com a placa de desenvolvimento utilizada sem a
necessidade de qualquer outra ferramenta externa, o que
auxilia sobremaneira durante a implementação (concepção,
teste e otimização).

0
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Fig. 3. Curvas de NRR obtidas a partir do resultado de simulação (linha cinza)
e do resultado de experimental (linha escura tracejada).

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo, foi apresentada a implementação de um
sistema de cancelamento adaptativo de ruído com um
algoritmo VSS-NLMS de elevada imunidade ao ruído de
medição. Para tal, a placa de desenvolvimento Cortex-FM4
Starter da Cypress Semiconductors foi utilizada, a qual possui
recursos importantes para a aquisição e síntese de sinais de
áudio. Adicionalmente, a IDE Keil µVision® MDK foi
considerada por oferecer bibliotecas e recursos importantes
para o desenvolvimento. Comparações de desempenho através
de curvas de NRR (noise reduction ratio) obtidas a partir de
resultados experimentais e de simulação confirmam a eficácia
da implementação proposta em termos de atenuação de ruído.
Visando dar continuidade ao presente trabalho de pesquisa,
pretende-se conduzir avaliações subjetivas mais extensas,
incluir uma planta na entrada de referência para emular
imperfeições na aquisição dos sinais, bem como construir um
arranjo de microfones para integrar ao sistema.
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Análise da Qualidade de Áudio no Serviço Móvel
Aeronáutico
Rodrigo Luiz Frigotto e Alexandre de Almeida Prado Pohl

Resumo— Até chegar ao controlador de tráfego aéreo os
sinais de áudio podem sofrer diferentes degradações, tais como
interferências, problemas de cobertura, compressão, entre outros.
Neste trabalho é realizado um estudo de qualidade de áudio
nas comunicações aeronáuticas, utilizando avaliação subjetiva.
Para tal, foi estabelecida uma base de sinais de voz gravadas
em estúdio, e estes sinais submetidos a diferentes degradações
presentes nos meios de comunicação utilizados no controle de
espaço aéreo. Em seguida os sinais foram avaliados por seres
humanos, com emprego de métodos normatizados, de maneira a
encontrar o ı́ndice de qualidade médio (MOS). Métodos objetivos
de avaliação, tais como o PESQ e SESQ também foram avaliados
e comparados com os resultados da avaliação subjetiva.
Palavras-Chave— Serviço Móvel Aeronáutico, Qualidade de
Áudio, Análise subjetiva de áudio, Controle de Tráfego Aéreo
Abstract— From the airplane until reaching the air-traffic controllers, audio signals may suffer different kinds of degradation.
Radio interference, range and compression are among the most
common sources of degradation. In this work the audio quality
in aeronautical communications is analysed, using standard
subjective tests. For this purpose, a voice database was prepared,
with audio signals being recorded in a professional studio. These
signals were latter submitted to different degradations of the
communication means used in airspace control and, next, were
evaluated by human subjects in order to express the mean opinion
score (MOS). Objective evaluation methods, such as PESQ and
SESQ, were also evaluated and compared with results of the
subjective evaluation.
Keywords— Aeronautical Mobile Service, Audio Quality Assessment, Subjective Audio Analysis

I. I NTRODUÇ ÃO
As comunicações aeronáuticas para fins de controle de
tráfego aéreo são realizadas entre as aeronaves e os centros
de controle, torres e estações de aeroportos localizados no
solo. Dentre as comunicações utilizadas no Serviço Móvel
Aeronáutico (SMA), padronizadas pela Organização Internacional de Aviação Civil (ICAO), a de maior importância para a
segurança da aviação é a comunicação por áudio, por onde
são fornecidos procedimentos e informações importantes e
realizadas as coordenações necessárias para organizar o espaço
aéreo. Através do SMA são passadas instruções de navegação,
como nı́vel de vôo (altitude), emitidos alertas e informações
de tráfegos conflitantes.
Rodrigo Luiz Frigotto¸ Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e
Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA II) e Alexandre de Almeida Prado
Pohl, CPGEI, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba - PR,
Brasil. E-mails: rodrigorlf1@fab.mil.br, pohl@utfpr.edu.br. Este trabalho foi
parcialmente financiado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo
(DECEA)

As comunicações por áudio ocorrem por meio de transmissão e recepção analógica, na faixa de 117 a 137 MHz,
em AM, em half-duplex através de estações de comunicação
que podem distar a mais de 1000 km do Centro de Controle.
Os sinais precisam ser encaminhados ao Centro de Controle
onde controladores de vôo fazem as coordenações necessárias,
passando por diferentes equipamentos e sistemas e sofrendo
alterações ao longo do percurso.
Nesses sinais podem ser observados diferentes formas de
degradação, por exemplo, as relacionadas à propagação de
rádio-frequência, interferências com outros transmissores locais ou por descargas atmosféricas, entre outros. Na estação
de comunicação remota podem ocorrer problemas relacionados aos equipamentos de recepção tais como a saturação
de receptores, atenuações de sinal por mal contato elétrico,
entre outros. Além disso, ao serem transmitidos ao Centro de
Controle, dependendo do meio que transportará o sinal, este
passará por conversões analógico-digital e digital-analógico,
compressões e outros tratamentos que possivelmente podem
causar degradações ou adicionar artefatos indesejados.
Os requisitos de comunicação para os serviços de controle
de tráfego aéreo são definidos num documento, o Anexo 10
da ICAO, que determina que, para a avaliação de qualidade
de áudio das comunicações aeronáuticas, devem ser atendidos
aos requisitos da União Internacional de Telecomunicações
(ITU). Devido ao grande número de fatores degradantes que
os sinais de áudio podem sofrer, e ao aumento do tráfego aéreo
registrado nos últimos anos, a avaliação da qualidade de sinais
de áudio nas comunicações aeronáuticas ganhou relevância.
A avaliação da qualidade de sinais de áudio é um assunto
importante na área de telecomunicações e é considerada uma
análise subjetiva, pois depende do julgamento de indivı́duos
(usuários) de um determinado serviço. Os testes de análise
subjetiva utilizados para levantamento de qualidade de áudio
consistem na aplicação de um trecho de áudio de referência
a um grupo de pessoas que avaliam a qualidade do sinal
em termos de inteligibilidade. Outra possibilidade é o uso
de métodos objetivos de análise, que utilizam modelos matemáticos para avaliar a qualidade de áudio. Essa técnica
apresenta baixo custo por não necessitar das pesquisas de
opinião e, quando automatizada, pode ser utilizada para o monitoramento em tempo real da qualidade do serviço prestado.
Neste trabalho, foi realizado um experimento subjetivo de
qualidade de áudio levando em consideração os requisitos
da ITU-T P.800 - Methods for Subjective Determination of
Transmission Quality [1]. Esta norma, considerada referência
na execução de testes subjetivos foi utilizada, por exemplo,
em estudos recentes como o de Moller [2], Salehi [3], e
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outros, que incluem pesquisas de métodos de análise objetiva
de qualidade de áudio, e utilizam os resultados de testes
subjetivos tanto para treinamento quanto para a validação dos
resultados obtidos por meio de análises objetivas.
No estudo apresentado neste trabalho, os sinais foram
gravados por um grupo de locutores em um estúdio, tratados
e organizados de maneira que pudessem ser utilizados nos
experimentos. Os sinais foram então degradados de diferentes
maneiras, representando situações comuns de comunicação de
ATC (Controle de Tráfego Aéreo), e posteriormente avaliados
por um grupo de pessoas, a fim de se determinar o MOS (Mean
Opinion Score), um ı́ndice de 1 a 5 que representa a qualidade
percebida de um determinado trecho de áudio.
Em seguida, os dados obtidos no experimento subjetivo
foram utilizados para a avaliação de métodos objetivos existentes, entre eles o método objetivo sem referência SESQ
(Single-Ended Speech Quality Assessment), definido na norma
ITU-T P.563 (Single-ended method for objective speech quality assessment in narrow-band telephony applications [4])
e o método com referência PESQ (Perceptual Evaluation of
Speech Quality), definido na norma ITU-T P.862 (Perceptual
evaluation of speech quality (PESQ): An objective method
for end-to-end speech quality assessment of narrow-band
telephone networks and speech codecs [5]). A partir dos
resultados obtidos foi realizada uma análise comparativa e
de desempenho dos métodos objetivos de análise aplicados
à sinais degradados pelos meios utilizados nas comunicações
aeronáuticas.

piloto sintoniza uma das frequências atribuı́das ao setor em
que se encontra, conforme obtido nas cartas de vôo, aciona
o comando de liberação da portadora (PTT) e inicia a fala.
O sinal é transmitido em VHF pelo transceptor de bordo e
recebido através de uma estação em terra, que será sensibilizada e encaminhará a transmissão ao operador responsável.
No caminho inverso, caso um ATCO tente comunicação com
uma aeronave, o mesmo aciona o PTT e o sinal é transmitido
em VHF através de uma ou mais estações em terra.
A solução técnica para prestação do SMA envolve
vários equipamentos e sistemas, entre eles: sistemas de
irradiação, receptores/demoduladores de VHF, distribuidores
gerais (DG), equipamentos pertencentes às operadoras de
telecomunicações, central de áudio, gravadores, entre outros.
Os sinais recebidos são todos encaminhados aos centros de
controle, através de diferentes canalizações disponı́veis, entre
estas: satélite, radio-enlaces, comunicações contratadas, em
banda base (sinais analógicos), etc.
Para o caso de TWR e APP, próximos aos aeródromos,
geralmente é utilizada apenas uma estação de transmissão/recepção em solo para a prestação do SMA. Porém,
os setores do ACC abrangem um extenso volume de espaço
aéreo controlado e, devido às limitações tecnológicas e fı́sicas
das radio-comunicações, normalmente são necessárias duas ou
mais estações de radiodifusão em solo para garantir a cobertura
necessária.
Considerando a maior dificuldade para obter sinais gravados
nas aeronaves, foi testado um método de análise objetiva sem
referência, que teria sua aplicação facilitada no SMA.

II. C ONTEXTUALIZAÇ ÃO
O SMA consiste em prover um meio de comunicação entre
as aeronaves que trafegam em determinado espaço aéreo e um
controlador de tráfego aéreo (ATCO) situado em um órgão
de controle de tráfego aéreo. Os agentes do SMA, conforme
definido pela ICAO e suas respectivas funções são: Torre
(TWR), que prestam serviços de navegação de aeronaves em
processos de pouso e decolagem, em trânsito nos pátios e
pistas dos aeródromos; Centro de Controle de Aproximação
(APP), responsável pela prestação de serviços de navegação
em instantes posteriores à decolagem e que precedem o pouso,
com área de cobertura de aproximadamente 40 milhas náuticas
de distância do aeródromo; Centro de Controle de Área
(ACC), que prestam serviços de navegação para aeronaves
em rota, entre as áreas de atuação dos APP. A Figura 1
apresenta a disposição dos agentes do SMA e suas regiões de
responsabilidade, conforme definição da ICAO. Quando uma

III. E NSAIOS E T ESTES

De maneira resumida, as etapas e atividades realizadas neste
estudo são descritas na Figura 2. Primeiramente foi realizado o
levantamento dos materiais, infraestrutura e recursos humanos
necessários, com suas devidas especificações técnicas mı́nimas
como: salas e equipamentos de gravação, aeronaves para teste,
definição de critérios de inclusão e exclusão de pessoas, entre
outros. Em seguida, foram solicitadas as devidas autorizações
junto à Aeronáutica e aprovados os procedimentos junto ao
Comitê de Ética de Pesquisa da instituicão, considerando que
a pesquisa envolveu seres humanos.
Uma etapa preliminar importante foi a validação das salas
de gravação e reprodução de áudios, essencial para a realização
do ensaio subjetivo conforme as recomendações da ITU-T
P.800. Na ocasião foram realizadas medições de ruı́do (exigido
ruı́do médio de, no máximo, 30 dBA, com distribuição de espectro homogêneo). Também necessitou ser realizado o ensaio
de tempo de reverberação, sendo utilizado para tal o parâmetro
RT60, definido pela norma ISO 3382-2, que, para ambas as
salas, deveria possuir valor inferior a 500 ms. Realizada a
validação das salas, o estudo procedeu com a gravação de
sinais de áudio (voz) de referência, que seriam, posteriormente
degradados. Para tal, 8 locutores foram selecionados (sendo
4 femininos e 4 masculinos) e reproduziram, no total, um
conjunto com 153 frases aleatórias em português, 153 em
Fig. 1. Representação dos agentes do SMA.
inglês, 48 frases comuns de ATC em português e 48 em inglês.
aeronave necessita entrar em contato com um controlador, o Os dois grupos de frases de 153 elementos foram elaborados e
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Fig. 3. Diagrama simplificado de sistema sob teste, grupos G14 e G4A,
entre Aeronave CARAVAN e console do ACC, na frequência 127,5 MHz,
transmissão através do DTCEA-CT.

Fig. 2.

Diagrama com objetivos e etapas do estudo.

gravados em conformidade com as recomendações da norma
ITU-T P.800.
Foram selecionados os sinais que possuı́am duração entre 2
a 3 segundos, nı́vel de sinal de áudio entre -30 dB a -20 dB do
nı́vel de saturação e gravados com equipamentos profissionais
com taxa de amostragem de 192 kHz e resolução de 24 bits. Os
sinais de áudio selecionados foram normalizados a -26 dB em
relação ao nı́vel de saturação, etapa identificada no diagrama
como “pré-processamento”. Para as medições e normalizações
de nı́vel dos sinais de áudio foi utilizado o método definido
na recomendação ITU-T P.56.
Em seguida, os sinais normalizados foram organizados em
25 grupos balanceados formados por 8 frases, sendo 2 de cada
narrador, com 2 mulheres e 2 homens por grupo. Foram elaborados também 8 grupos de sinais de áudio contendo frases
de ATC. Cada um dos 33 grupos recebeu um tipo diferente
de degradação. Foi elaborado um tom de calibração de 1kHz
com nı́vel médio de -26,0 dB, que foi utilizado durante as
sessões de ensaio subjetivo para calibrar os equipamentos de
reprodução.
A. Degradações Controladas
Conforme recomendado na norma utilizada, 10 grupos foram submetidos a condições de degradação controlada. Foram
utilizadas as técnicas da MNRU (Modulated Noise Reference
Unit), definida pela norma ITU-T P.81, que consiste num
sistema capaz de realizar adição de certa quantidade de ruı́do
de maneira controlada em um sinal de áudio, nos grupos G1 a
G8. Em outro grupo (G9) foi aplicada a codificação PCM definida na recomendação ITU-T G.711 e a codificação ADPCM
(Adaptative diferential pulse code modulation), definida na
norma ITU-T G.726, foi aplicada ao grupo G10. O grupo G25
não recebeu nenhum tratamento após a normalização.

aos meios utilizados nas comunicações ATC. Foram realizados
testes em comunicações terra-terra (entre consoles do ACC e
entre um ACC e um APP), terra-ar (entre um ACC e uma
aeronave) e ar-terra (no sentido da aeronave para um ACC).
Foram também testadas situações de comunicação terra-ar com
transmissão simultânea a partir de 2 e 3 estações terrenas,
condição a que se denomina “clı́max”, no jargão aeronáutico.
Foram realizados testes em vôo com a Aeronave Cessna
Gran Caravan, nos nı́veis de 90 a 100 (9.000 a 10.000 pés),
correspondendo aos grupos G16, G17, G18, G5A e G6A e
8 testes com a Aeronave Embraer Legacy 500, no nı́vel 250
(25.000 pés), para os grupos G19, G20, G21, G22, G23, G24,
G7A e G8A. Para todos os casos foram registradas as posições
das aeronaves, frequências utilizadas e equipamentos/meios de
comunicação utilizados.
O diagrama da Figura 3 representa um exemplo de teste
realizado de comunicação ar-terra. Neste caso, os grupos
G14 e G4A foram transmitidos, a partir de uma interface
especialmente montada para a aplicação, por um reprodutor de
áudio acoplado ao transmissor de bordo da Aeronave Caravan.
Os sinais foram recebidos através da estação terrena localizada
no DTCEA-CT (Estação terrena em Curitiba) e encaminhados
ao CINDACTA II por meio de canalização contratada, onde foi
então gravado com taxa de amostragem de 44kHz e resolução
de 16 bits. A Figura 4 mostra as condições encontradas para
os testes G23 e G8A. Neste caso a aeronave orbitava região
próxima a Pico do Couto - RJ e os sinais de áudio foram
transmitidos a partir do ACC em Curitiba e encaminhados,
simultaneamente, para as estações terrenas de Pico do Couto
(PCO), Varginha (VARG) e Piedade (PIE). Para as duas
primeiras estações a canalização utilizada foi o sistema Telesat,
um enlace satelital operado pelo DECEA. Para a estação de
PIE os sinais foram transmitidos através de enlace contratado
junto à operadora comercial. Os sinais foram transmitidos de
maneira simultânea pelas três estações e recebidos e gravados
na Aeronave.
C. Avaliação Subjetiva e Objetiva

B. Testes dos Meios de Comunicações Aeronáuticas
Esta etapa consistiu na realização dos experimentos em
campo, a fim de degradar os sinais gravados submetendo-os

Foi então organizado um experimento subjetivo a fim de
avaliar a qualidade de áudio nas situações testadas. Foram
selecionados 32 avaliadores que preencheram os requisitos
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TABELA I
VALORES DE MOS OBTIDOS NO EXPERIMENTO SUBJETIVO EM FUNÇ ÃO
DA CONDIÇ ÃO DE DEGRADAÇ ÃO APLICADA .

Fig. 4. Diagrama simplificado de sistema sob teste, grupos G23 e G8A,
entre console do ACC e aeronave do GEIV. Transmissão através das estações
VHF de Pico do Couto, Varginha e Piedade, frequência 125,35 MHz.

previstos em norma e foi planejado um experimento subjetivo
padronizado do tipo ACR (absolute category rating), dividido
em 4 sessões de aproximadamente 16 minutos, em que os
sinais são aplicados a avaliadores não treinados para detectar
degradações de sinais de áudio. As listas de reprodução para
as sessões subjetivas foram organizadas de forma balanceada,
utilizando o mesmo número de frases masculinas e femininas,
em inglês e português e frases tı́picas e de vocabulário ATC.
Cada sessão continha sinais de cada um dos grupos degradados, que foram apresentados em ordem aleatória, a fim de se
considerar os efeitos da ordem de apresentação e cansaço do
avaliador. Nas sessões foram apresentados os procedimentos e
realizado um treinamento preliminar com 4 grupos de sinais de
áudio. Os dados foram coletados em formulários compilados
a fim de se obter o MOS de cada grupo. A avaliação subjetiva
foi realizada em estúdio profissional com ambientes e equipamentos de caracterı́sticas técnicas superiores ao exigido pela
ITU-T P.800.
Os valores de MOS obtidos para cada uma das condições
são mostrados na Tabela I. A Figura 5 apresenta os valores de
MOS em ordem decrescente para todas as situações avaliadas.
Os grupos com identificações terminadas em “A”contém frases
tı́picas de ATC e, por isso, foram tratados separadamente.

Fig. 5. Valores de MOS por grupo/condição, conforme experimento subjetivo.
As barras de erro têm o comprimento do desvio padrão.

A análise dos dados levantados no experimento subjetivo
permitiu constatar que os principais problemas de qualidade de
áudio nas telecomunicações aeronáuticas estão relacionados à

Identif.
Grupo 25
Grupo 8
Grupo 7
Grupo 6
Grupo 10
Grupo 9
Grupo 5
Grupo 2A
Grupo 1A
Grupo 4
Grupo 12
Grupo 11
Grupo 3
Grupo 2
Grupo 8A
Grupo 5A
Grupo 19
Grupo 3A
Grupo 18
Grupo 22
Grupo 17
Grupo 1
Grupo 24
Grupo 4A
Grupo 16
Grupo 13
Grupo 21
Grupo 14
Grupo 7A
Grupo 23
Grupo 20

Condição
Áudio puro
MNRU Q=50
MNRU Q=35
MNRU Q=30
G.726 32 kbit/s
G.711 64 kbit/s
MNRU Q=25
ACC ACC
ACC APP TF1
MNRU Q=20
ACC ACC
ACC APP TF1
MNRU Q=15
MNRU Q=10
PCO VARG PIE 12535
ACC FL CT MDI
ACC PCO CAM 1336
ACC CAV 1275
FL ACC CT MDI
PCO VARG 12535
ACC FL MDI CT
MNRU Q=5
PCO PIE 12535
CAV ACC 1275
ACC FL CT
ACC CAV 1275
PCO PIE 1336
CAV ACC 1275
PCO CAM PIE 1336
PCO VARG PIE 12535
PCO CAM PIE 1336

MOS
4,969
4,969
4,938
4,875
4,813
4,500
4,469
4,438
4,375
4,375
4,281
4,031
3,625
3,094
2,969
2,938
2,906
2,844
2,844
2,656
2,594
2,438
2,406
2,344
2,344
2,125
2,031
1,938
1,844
1,563
1,531

D. Padrão
0,177
0,177
0,246
0,336
0,397
0,672
0,718
0,669
0,554
0,707
0,634
0,595
0,793
0,777
0,740
0,619
0,641
0,847
0,723
0,602
1,132
0,801
0,911
0,602
0,787
0,707
0,967
0,759
0,767
0,564
0,718

transmissão em VHF, sendo que nestas situações os valores de
MOS obtidos são inferiores a 2,50, representando qualidade de
áudio entre ruim e regular. Nenhum dos testes que envolveram
comunicações por radiofrequência obtiveram MOS superior a
3,0, que corresponderia à qualidade regular. As comunicações
terra-terra, tanto entre órgãos operacionais quanto entre consoles apresentou MOS superior a 4, correspondendo à qualidade
entre boa e excelente. Para situações de comunicação terra-ar
com clı́max entre duas estações, em que o sinal foi transmitido
simultaneamente por duas estações terrenas e captado da
aeronave, a média do valor de MOS foi de 2,47. Quando
foram usadas três estações o ı́ndice médio foi de 1,90, valor
que corresponde à qualidade entre ruim e péssima. Os diferentes meios de canalização empregados (meios contratados
ou satelitais próprios) tiveram pouca influência nos valores de
MOS obtidos.
Outro fato interessante de ser observado foi que quando os
sujeitos entrevistados foram submetidos a frases padronizadas
de ATC, os valores de MOS obtidos para as mesmas condições
de teste foram, em média, 0,42 superiores ao valores de MOS
das frases aleatórias padronizadas. E para a segurança da
aviação geral, a situação que apresentou maior melhora de
percepção foi a de clı́max com 3 estações, que passou de 1,90
para 2,58, passando de um ı́ndice entre péssimo e ruim para entre ruim e regular. Ressalta-se, portanto, a importância do uso
de vocabulários padronizados nas comunicações aeronáuticas.
Os mesmos sinais degradados e avaliados por sujeitos
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Fig. 6. Representação gráfica do PESQ em relação ao MOS, para todos os
grupos padronizados (sem vocabulário ATC).

Fig. 7. Representação gráfica do SESQ em relação ao MOS, para todos os
grupos padronizados (sem vocabulário ATC).

humanos foram avaliados por métodos objetivos padronizados.
Foram utilizados o método com referência do PESQ e o
método sem referência do SESQ, com os algoritmos fornecidos pela ITU após remoção dos cabeçalhos, down-sampling
com interpolação e aplicação de filtro anti-aliasing do tipo
FIR (função “Resample”do MATLAB) quando necessário. A
Figura 6 apresenta a dispersão das previsões do PESQ em
relação ao MOS obtido no experimento subjetivo e a Figura
7 a dispersão do SESQ.
Foi verificado que o PESQ apresentou ótimo desempenho na
avaliação das degradações ensaiadas, conseguindo prever, com
boa precisão, os valores de MOS percebidos pelos usuários,
obtendo coeficiente de correlação de Pearson superior a 0,92
e coeficiente de correlação de postos de Spearman superior
a 0,90 quando analisadas todas as condições de degradação.
Já o SESQ, embora a literatura apresente situações de bons
resultados sob determinadas condições, apresentou os coeficientes de Pearson e Spearman de 0,51 e 0,52, respectivamente,
correspondendo à correlação moderada entre o MOS e o valor
previsto pelo método.
Porém, quando foram analisadas isoladamente as
degradações dos sistemas de comunicações aeronáuticas,
somente o PESQ obteve desempenho adequado, registrando
ı́ndices de correlação de Pearson e de Spearman de,
respectivamente, 0,89 e 0,84. O SESQ registrou os ı́ndices de
0,29 e 0,28, indicando correlação fraca, conforme pode ser
observado na Tabela II. Destaca-se que o SESQ foi utilizado
em trechos de áudio com nı́vel ativo de fala inferior a 3 s,
situação não recomendada pela ITU-T P.563.

este trabalho se propôs a analisar os problemas de qualidade
de áudio nestes meios. As condições testadas representaram
diferentes cenários de comunicação empregados comumente
no controle de tráfego aéreo incluindo a comunicação entre
consoles do ACC, entre dois órgãos ATC e testes em vôo. Estes
percorreram aproximadamente 3.500 km em áreas e nı́veis de
vôo que apresentaram reclamações dos usuários e envolveram
7 estações terrenas de VHF, diferentes canalizações e situações
de uso. A realização dos testes necessitou de desenvolvimento
de equipamentos, metodologias especı́ficas, além de extensa
coordenação junto ao CINDACTA II, permitindo identificar
situações de maior degradação de qualidade do sinal.
Quanto à aplicação de métodos objetivos de avaliação aos
sinais degradados, foram testados os métodos do PESQ e
do SESQ, sendo o primeiro um método com referência e o
segundo sem referência e ambos utilizados comercialmente.
Somente o PESQ obteve desempenho satisfatório na previsão
do MOS, o que permitiria, até mesmo, emprego futuro em
aplicações de tempo real envolvendo comunicações ATC. A
base de dados será disponibilizada para pesquisadores interessados.

TABELA II

[1] ITU, ITU-T Rec. P.800 - Methods for Subjective Determination of Transmission Quality Telecommunications Standardization Sector. 1996.
[2] Moller, F. K. Non-Intrusive Estimation Model for the Speech-Quality
Dimension Loudness ITG-Fachbericht 267: Speech Communication.
pp 175-179 2016.
[3] Haniyeh Salehi, V. P. Nonintrusive Speech Quality Estimation Based on
Perceptual Linear Prediction IEEE Canadian Conference on Electrical
and Computer Engineering (CCECE). pp 1-4 2016.
[4] ITU, ITU-T Rec. P.563 - Single-ended method for objective speech
quality assessment in narrow-band telephony applications Telecommunications Standardization Sector. 2004.
[5] ITU, ITU-T Rec. P.862 - Perceptual evaluation of speech quality
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of narrow-band telephone networks and speech codecs Telecommunications Standardization Sector. 2001.

C ORRELAÇ ÃO ENTRE MOS E VALORES PREVISTOS DO PESQ E SESQ S OMENTE C OMUNICAÇ ÃO ATC E FRASES PADRONIZADAS DA ITU.
Técnica
PESQ
SESQ

C. Pearson (ρ)
0,891
0,288

C. Spearman (rs )
0,839
0,285

IV. C ONCLUS ÃO
Sendo essencial a inteligibilidade das comunicações aeronáuticas para as atividades de controle do espaço aéreo,
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Design of Elliptical Microstrip Patch Antennas for 5.8
GHz WLAN Applications
João Paulo Fernandes da Silva, Paulo Henrique da Fonseca Silva and Rômulo Rodrigues de Morais Bezerra

Abstract—This paper describes the design of three elliptical
microstrip patch antennas for 5.8 GHz WLAN applications.
These antennas have been fed by microstrip line using the
quarter-wave transformer matching technique and computeraided design tools were used to design elliptical patch shapes.
Simulation of proposed elliptical patch antennas was done
using commercial software Ansys DesignerTM and a vector
network analyzer was used for antenna measurements.
Comparisons between measured and simulated results were in
good agreement. Proposed elliptical patch antennas presented
gain above 6 dB and obtained bandwidths above 420 MHz are
enough to cover the WLAN 5.8 GHz bands.

II. This paper describes the development of three elliptical
patch antenna prototypes named EMPA 1, 2 and 3, designed
to cover WLAN 5.8 GHz bands such as 5150 – 5350 (for
indoor aplications), 5470 – 5725 (indoor/outdoor) and 5725 –
5850 MHz (indoor/outdoor), respectively [6]. These antennas
have been fed by microstrip lines using QWT impedance
matching technique and manufactured on Halogen Free
Multilayer Material MCL-BE-67G (Type H), dielectric
substrate. The obtained simulated and measured results are
presented and good agreement can be verified.
III. ANTENNA STRUCTURE

Keywords—Microstrip antenna, Elliptical patch, Quarter-wave
transformer, Bandwidth.

I. INTRODUCTION
An antenna is a structure that is the basic component of
any telecommunication system. It is designed to be simple,
small size, lightweight, low-cost and is used for low profile
applications such as high-performance aircraft, spacecraft,
satellite, and missile applications. Currently there are many
other government and commercial applications, just as mobile,
radio and wireless communications, that have suchlike
specifications. One kind of antenna that possesses almost all
of these desirable characteristics is the microstrip antenna [1],
[2].
Microstrip antennas are often referred as microstrip patch
antennas (MPA). The radiating patch element can assume any
shape, may be square, rectangular, circular, elliptical,
triangular, etc. Elliptical geometry has been used in patch
antennas for Wireless Local Area Networks (WLAN)
applications [3], in planar monopole patch antenna for
wireless communications [4], patch antenna for ultrawideband (UWB) aplications [5]. Elliptical Microstrip Patch
Antenna (EMPA) is being considered in this paper. The main
advantage of this geometry is due to its dual resonant
frequency, increasing the bandwidth, owing to two modes i.e.
even and odd mode [3]. There are many ways to feed a MPA
such as: microstrip-line, coaxial probe, aperture coupling, and
proximity coupling. The microstrip-line feed is one of most
popular because the easy of fabrication, impedance matching
and modeling. Despite that, it limits the bandwidth (typically
2–5%) for practical designs [1]. There are some impedance
matching techniques for a MPA structure fed by microstripline, just like recessed line (inset-feed), quarter-wave
transformer (QWT), tapered line, and displaced-line. The
QWT takes advantages once it does not need to change the
patch element perimeter in order to reach the impedance
matching.

A.

Elliptical Microstrip Patch Antenna

Beyond dual frequency, other advantages of elliptical
shape include flexible design, freedom to change the
dimensions as semi-major and semi-minor axis [7]. Figure 1
shows the geometry of elliptical patch antenna with a as semimajor and b as semi-minor axis lengths. The conducting patch
is impressed on dielectric substrate having h as the thickness
of the substrate and εr as the permittivity of dielectric substrate
and a finite ground plane on the other side.

Fig. 1. Patch radiating element.

In this paper, EMPA design has been considered and
constructed three of them, each one in order to cover each
band defined in IEEE 802.11a standard for WLAN. Antenna
prototypes were manufactured using a (MCL-BE-67G type
(H), Hitachi Chemical) halogen free multilayer material glassepoxy substrate of thickness, h = 1.5 mm, dielectric constant,
εr = 4.78 and loss tangent, δ = 0.019. The patches’ design
shape were obtained by a library MATLAB® code considering
the semi-major and the semi-minor axis approximated by a
ratio of the guided wavelength given by (1) and (2),
respectively. This code generates an elliptical shape converted
into a DXF file format that can be imported by Ansys
DesignerTM for further optimization of the design and
subsequent simulation analysis.

João Paulo Fernandes da Silva, Paulo Henrique da Fonseca Silva and
Rômulo Rodrigues de Morais Bezerra¸ Federal Institute of Paraíba (IFPB),
João Pessoa-PB, Brazil, E-mails: jpfs.ifpb@gmail.com, phdafs@gmail.com
and romulorodrigue@gmail.com. This work was partially supported by CNPq
under contract (308509/2015-3).
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TABLE I.

a ≈ (λg/2) – 1

DIMENSIONS OF THE PROPOSED EMPA (MM).

(1)

Antenna
Parameters

b ≈ (λg/4) – 0.5

(2)

Once the patch radiating element and the feed are on the
same plane, microstrip feeding is the best choice when the
matter is the easy of fabrication. The antenna and the feed are
considered as one structure as can be seen in Fig. 2 [8]. A
MPA is usually fed by 50 Ω transmission line, however the
impedance on the edge of the patch element has typical values
in a range of 150–300 ohms [1]. Thus, for having a good
impedance matching, a microstrip line feeding technique can
be applied. The QWT feeding technique is a good option
because it reaches the impedance matching simply adjusting
the line width (W1) in Fig. 2. This technique consists of a linesection with length equal to a quarter of guided wavelength
(λg/4) given by (3), being fr the resonance frequency and εreff
the relative effective permittivity [9]. The width of the quarterwave length transformer is given by (4), where Zin = 50 Ω and
ZL = Zant [8].

g =

3 108
f r  reff

(3)

Z 0 = Z in  Z L

(4)

The geometry of the proposed EMPA is in Fig. 2 and the
antenna parameters are on Table I.

W GP

#1

#2

#3

W0

2.74

2.74

2.75

W1

1.0

0.9

0.8

a

13.50

12.75

12.25

b

7.0

6.50

6.25

b/a

0.52

0.50

0.51

λg

29.6

28.0

26.8

λg/4

7.4

7.0

6.7

WGP

33

30

29

LGP

42

41

40

IV. SIMULATED AND MEASURED RESULTS
The analysis of addressed antennas was performed by
computational simulations in Ansys DesignerTM software,
running the moment method (MoM). To verify the simulated
results were fabricated three elliptical patch antenna
prototypes. The measured results obtained in GTEMA/IFPB
microwave measurements laboratory using a vector network
analyzer, Agilent N5230A are compared with simulated ones.
In the Figs. (3)–(5) are shown comparisons between simulated
and measured results of the reflection coefficient (|S11|
parameter, in dB) for the built antennas. Fig. 3 shows the
results of the EMPA 1, designed to cover the band 5150 –
5350 MHz in the IEEE802.11a standard for WLAN indoor
operations. Simulated and measured results for |S11|−10 dB
antenna bandwidth are in good agreement. However, the
mainly resonance frequency on measured result has moved to
the other side referred to the simulated one. This antenna had a
measured percentage bandwidth of 8.2%, covering the entire
band.

63,33 mm

LGP
λg /4

W1

λg /4
W0
Fig. 2. Proposed antenna geometry.

Fig. 3. Simulated and measured results for reflection coefficient of EMPA 1.

The Figure 4 shows the results of the EMPA 2, designed to
cover the band 5470 – 5725 MHz in the IEEE802.11a standard
for WLAN indoor/outdoor operations. On the band center, the
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TABLE II.

measured resonance frequency has moved down in 3.9 dB,
referred to simulated resonance, going to -18.9 dB increasing
the antenna efficiency. As well as EMPA 1, the mainly
measured resonance frequency has moved to the other side in
this antenna. The antenna had a measured bandwidth
percentage of 7.5%, sufficient to cover the whole band.

MEASURED AND SIMULATED RESULTS.

Result

2

3

BW (MHz), simulated

427

420

570

BW (MHz), measured

431

425

432

BW, error (%)

0.9

1.2

31.9

S11 (dB) at band center,

-14

-15

-17.5

-14

-18.9

-23

8.1

7.5

10.2

8.2

7.5

7.3

simulated
S11 (dB) at band center,
measured
BW (%) simulated
BW (%) measured

Fig. 4. Simulated and measured results for reflection coefficient of EMPA 2.

The Figure 5 shows the results of the EMPA 3, designed to
cover the band 5725 – 5850 MHz in the IEEE802.11a standard
for WLAN indoor/outdoor operations. On the band center, the
measured resonance frequency has moved down in 5.5 dB,
referred to simulated resonance, going to -23 dB, increasing
the antenna efficiency. Presenting similar behavior as the two
other antennas, the mainly measured frequency resonance also
moves to the other side referred to the simulated one. The
antenna had a measured bandwidth percentage of 7.3%, more
than enough to cover the entire band.

EMPA
1

Measured results obtained for the three EMPA input
impedance as a function of frequency plotted over Smith charts
are shown in Fig. 6. The impedance was taken considering the
best resonance on the band range. At the best resonant
frequencies, measured impedances were: 52.28 Ω to EMPA 1,
Fig. 6(a); 50.99 Ω to EMPA 2, Fig. 6(b); 47.00 Ω to EMPA 3,
Fig. 6(c.
The radiation patterns of directivity gain to the three
simulated antennas are shown in the Fig. 7. The radiation
parameters of Half Power Beamwidth (HPBW) and Front-toBack Ratio (F/B) were analyzed and the results are presented
in Table III. In compare with the others, the EMPA 3 has
better results, carrying the highest gain and a better directivity
in consequence. The radiation patterns practically remain
unchanged with the maximum gain in the broadside direction.
The simulations of all antennas were done considering finite
ground planes and there are backward leaked radiation lobes
present in the antenna radiation patterns.

Fig. 5. Simulated and measured results for reflection coefficient of EMPA 3.

Fig. 6.
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Measured EMPA input impedance plotted over Smith charts: a) EMPA 1, b) EMPA 2, c) EMPA 3

desirable WLAN band, with an increase in bandwidth
percentage in comparison with the typically MPA in 64% for
EMPA 1, 50% for EMPA 2 and 46 % for EMPA 3. EMPA 3
reached the highest bandwidth at 432 MHz followed by
EMPA 1 with 431 MHz and EMPA 2 with 421 MHz, each
bandwidth was enough to cover the bands used in
IEEE802.11a standard for WLAN applications.
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RADIATION PARAMETERS.
EMPA

Parameters

1

2

3

Gain (dBi)

6.4

6.5
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V. CONCLUSIONS
This paper presented the results of three EMPA designed
to cover the 5.8 GHz WLAN bands. Simulated and measured
results showed good agreement. The built antenna prototypes
presented a bandwidth at |S11|=−10 dB broader than the
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Aplicação de Estatı́sticas de Formantes e MVKD à
Comparação Forense de Locutor
Adelino Pinheiro Silva, Maurı́lio Nunes Vieira e Adriano Vilela Barbosa

Resumo— A comparação forense de locutor (CFL) consiste
no confronto entre caracterı́sticas de dois áudios, visando associar um indivı́duo conhecido as falas do áudio questionado,
que em geral, é oriundo de interceptações telefônicas e possui
codificação GSM, banda estreita e ruı́do de canal. Nesse cenário,
o presente trabalho busca explorar o potencial dos formantes
de trechos vozeados na CFL. Os experimentos utilizaram o
corpus CEFALA1 com seis nı́veis de ruı́do rosa emulando as
condições da CFL. A variável de avaliação foi a razão de
verossimilhança obtida por meio da densidade do núcleo de
multivariáveis (MVKD). A menor taxa de mesmo erro média
foi de 12,3% combinando frequência e banda dos formantes.
Palavras-Chave— Comparação Forense de Locutor, Análise de
Formantes, Densidade de núcleo de multivariáveis, Taxa de
mesmo erro.
Abstract— Forensic speaker comparison (FSC) consists of comparing an unknown audio recording to a known one with the aim
of determining whether both recordings come from the same
individual. The unknown recording comes from phone lawful
interception, which means it is narrowband, GSM-encoded and
corrupted by channel noise. This work examines the discriminating power of descriptive statistics computed from formants
in short segments of speech. In an attempt to emulate forensic
conditions, the recordings were contaminated with six levels of
pink noise. Comparisons were performed by a likelihood ratio
(LR) framework using the Multivariate Kernel Density (MVKD).
The best mean equal error rate (EER) obtained was 12.3%
combining formant frequency and band.
Keywords— Forensic Speaker Comparison, Formant analyze,
Multivariate Kernel-Density, Equal Error Rate.

I. I NTRODUÇ ÃO
Nas amostras confrontadas na prática da Comparação
Forense de Locutor (CFL), tem-se os áudios questionados,
vestı́gios de algum fato tı́pico, e o áudio padrão. Em regra,
áudio questionado é de autoria desconhecida e oriundo de
interceptação telefônica. Esse áudio é comparado com o
áudio padrão, que é fornecido espontaneamente por indivı́duo
suspeito. O áudio padrão é coletado em ambiente controlado por perito treinado utilizando procedimento operacional
padronizado.
Os áudios questionado e padrão não possuem similaridade
de contexto e, em muitos casos, o fornecedor do registro
padrão não deseja ser vinculado ao áudio questionado. Em
suma, a CFL busca evidências para confirmar ou refutar a
Adelino Pinheiro Silva, Intituto de Criminalı́stica da Polı́cia Civil de
Minas Gerais, Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica da
Universidade Federal de Minas Gerais e Centro Universitário Newton
Paiva. Maurı́lio Nunes Vieira e Adriano Vilela Barbosa, Departamento de
Eletrônica da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte-MG,
Brasil. E-mails: adelinocpp@yahoo.com, mauriolionunesv@gmail.com, adriano.vilela@cefala.org.

hipótese de que os áudios questionado e padrão são provenientes do mesmo indivı́duo.
A metodologia mais adotada para CFL combina análises
perceptuais e acústicas [1] e trabalhos mais voltados para
a área forense [2–4], apresentam estudos baseados em caracterı́sticas pragmáticas, e.g., frequência fundamental e formantes.
Nesse nicho, o presente trabalho busca explorar o potencial
de caracterı́sticas pragmáticas, em especial os formantes de
segmentos vozeados, representadas por estatı́sticas descritivas
em condições próximas às encontradas na prática forense,
i.e., em áudios com codificação GSM, banda estreita e ruı́do
de canal. A inferência é baseada no logaritmo da razão de
verossimilhança (LLR - log-likelihood ratio) calculada por
Multivariate Kernel-Density (MVKD).
O MVKD foi proposto por [5] e adaptado para a
comparação de locutores por [6]. Em suma, essa metodologia
mostra-se eficaz se poucas observações são disponı́veis por
amostra e quando essas observações são correlacionadas. Se
comparada a metodologia GMM-UBM (Gaussian Mixture
Model-Universal Background Model), a MVKD possui uma
acurácia inferior [6]. Entretanto, por não necessitar de etapas
de treinamento, o MVKD é difundido em aplicações de CFL,
como em [7].
Dentro desse contexto, o presente trabalho tem por objetivo
avaliar o potencial da medidas de formantes de segmentos
vozeados simuladas em canal GSM, com ruı́do rosa pelas
relação sinal-ruı́do (SNR - signal-to-noise ratio) de 25, 23,
20, 17, 15 e 12 dB. Basicamente o experimento compara as
caracterı́sticas da amostra de voz após um procedimento de
redução das observações por grandezas estatı́sticas descritivas.
O resultado da redução é utilizado para o cálculo do LLR
via MVKD. As grandezas estatı́sticas utilizadas para redução
de observações foram a média, mediana, desvio padrão, valor
de base, curtose, assimetria, moda e densidade modal. Estas
grandezas foram computadas nos moldes do experimento de
[4], que utilizou a frequência fundamental (F0 ) para realizar
a comparação dos locutores.
A Seção II apresenta o método para extração de caracterı́sticas, a base de dados utilizada e descreve detalhadamente
as condições em que o experimento supradescrito foi realizado.
A Seção III discute os resultados obtidos. AS conclusões e
propostas de continuidade são apresentadas na Seção IV.
II. C EN ÁRIO DE S IMULAÇ ÃO DAS C ONDIÇ ÕES F ORENSES
A. Cálculo dos Formantes
A extração dos formantes foi realizada a partir da análise
LPC composto pelo rastreamento dos picos do módulo de
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

TABELA I
D URAÇ ÃO ( EM SEGUNDOS ) DA AMOSTRA COMPLETA E DAS
SUBCATEGORIAS , COM OS VALORES M ÍNIMO , M ÉDIO E M ÁXIMO PARA O
TEMPO TOTAL DE ÁUDIO E PARA O TEMPO DE FALA ( I . E . EXCLUINDO
PAUSAS ).

mı́nimo

Amostra
FESP
TEXT
FRAS

médio

máximo

Total

Fala

Total

Fala

Total

Fala

202
55
51
42

112
31
36
33

273
116
66
56

171
78
46
43

412
208
132
99

251
144
70
56

Density). O procedimento MVKD é definido por [5] e permite
escrever a estatı́stica LR(~x) como
LR(~xQ ) =
p

p − 21 (ȳ1 −ȳ2 )T (D1 +D2 )−1 (ȳ1 −ȳ2 )
|C|mh
e
 q
×
−1
−1
2
−1
|D1 ||D2 ||D1 + D2 + h C |


m
P
−1
−1 −1
∗
T
2
−1
∗
1
(y
−x̄
)
((D
+D
)
+h
C)
(y
−x̄
)
−
i
i 
1
2

e 2

 i=1
,

m
P


− 1 (ȳl −x̄i )T (Dl +h2 C)−1 (ȳl −x̄i )
2
e
2


Q i=1
√ −1 −1
|Dl

l=1

H(z) com o refinamento das raı́zes de A(z) utilizando a
propriedade da integral de Cauchy [8].
O resultado da pesquisa de [1] mostra que os formantes em
vogais são muito utilizados como parâmetros na comparação
forense de locutores por vários profissionais.
Outra importância dos formantes reside na acústica de
vogais e ditongos [9] e na análise de longo termo dos formantes. A medida de formantes, entretanto, é muito sensı́vel
à codificação de canal telefônico, principalmente os formantes
F1 e F4 [10].
B. Base de Dados Utilizada
O Corpus Cefala-1 foi gravado em quatro capturas de
áudio e uma captura audiovisual. Três das capturas de áudio
foram realizadas utilizando uma placa M-Audio FireWire
modelo 1814, codificação PCM (Pulse Code Modulation)
com frequência de amostragem 44, 1 kHz e 16 bits para
caracterização da amplitude. A quarta captura de áudio foi
realizada pelo microfone externo (viva-voz) de um aparelho
celular marca Samsung modelo Galaxy S2 Lite GT-i9070 e
a captura audiovisual foi realizada por uma câmera GoPro,
modelo Hero 3 + Black Edition.
O protocolo utilizado possui três etapas distintas:
•

•

•

Etapa de fala espontânea, contendo pelo menos 2 minutos
de tempo de gravação. Nesta etapa solicitou-se ao sujeito
que realizasse uma declaração contı́nua sem interrupção
(referida como FESP na Tabela I);
Etapa de leitura de texto, momento em que é apresentado
ao sujeito um pequeno texto (referida como TEXT na
Tabela I); e
Etapa de leitura de frases, momento em que são apresentadas vinte frases de controle para pronúncia intervalada
(referida como FRAS na Tabela I).

Para fins ilustrativos, a Tabela I apresenta estatı́sticas do
tempo duração das amostras completas e das três subcategorias
(etapas) de acordo com o protocolo de coleta (fala espontânea,
leitura de texto e leitura de frases).

||Dl

(1)

+h2 C −1 |

onde m é o número de amostras que compõe o modelo de
fundo (UBM), ni o número de observações em cada amostra
do modelo de fundo, nl o número de observações nas amostras
padrão e questionada, p a dimensionalidade de cada amostra
(medição), xij são as medições que constituem as amostras de
fundo, yij são as medições que constituem as amostras padrão
e questionada, Dl são estimativas da matriz de covariância
de grupo escalonada pelo número de observações da amostra
padrão e questionada, U é a matriz de covariância de grupo
empı́rica, C é a matriz de covariância empı́rica entre as
amostras e h é o parâmetro de suavização do núcleo.
Os demais parâmetros são definidos [6] como:
y ∗ = (D1−1 + D2−1 )−1 (D1−1 ȳ1 + D2−1 ȳ2 ),

(2a)

ni
1 X
xij ,
x̄i =
ni j=1

(2b)

xij = (xij1 , ..., xijp )T , i ∈ {1, ..., m}, j ∈ {1, ..., ni },

(2c)

nl
1 X
ȳl =
ylj ,
nl j=1

(2d)

ylj = (ylj1 , ..., yljp )T , l ∈ {1, 2}, j ∈ {1, ..., nl },
U
Dl =
,
nl
ni
m
P P
(xij − x̄i )(xij − x̄i )T
U =

i=1 j=1
m
P

(2e)
(2f)

,

(2g)

(ni − 1)

i=1
m
P

C=

ni
m P
P

(x̄i − x̄)(x̄i − x̄)T

i=1

(m − 1)

−

(xij − x̄i )(xij − x̄i )T

i=1 j=1
m
P

,

(2h)

ni (ni − 1)

i=1
m

1 X
x̄i ,
x̄ =
m i=1

 1
p+4
4
− 1
h=
m p+4 .
2p + 1

(2i)

(2j)

D. Descrição das Comparações

Nesta etapa, foi planejado um experimento para avaliar o desempenho da comparação automática de locutores, utilizando a
metodologia MVKD, e as amostras do Corpus Cefala-1 obtidas
pelo aparelho celular.
C. Metodologia MVKD
Na preparação dos áudios, inicialmente foi realizada uma
O trabalho de Morrison [6] propõe a avaliação da razão de subamostragem para 8 kHz seguido da aplicação de um filtro
verossimilhança (LR Likelihood Ratio) por meio de densidade com largura de faixa entre 300 e 3500 Hz (simulando o canal
do núcleo de multivariáveis (MVKD - Multivariate Kernel telefônico). Cada amostra do corpus foi separada de acordo
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com sua etapa de coleta: a fala espontânea, leitura de texto e
leitura de frases isoladas.
A concatenação da etapa de leitura de texto com 66% da
etapa de fala espontânea originou o áudio padrão de cada
locutor, que foi codificado e decodificado pelo codec GSM
06.601 .
Os 34% restantes da etapa de fala espontânea com a etapa de
leitura de frases foram concatenados para criar o Áudio Teste.
Os Áudios Questionados foram gerados a partir dos Áudio
Teste. Tais amostras foram contaminadas por ruı́do Rosa com
SNR nos valores de 25, 23, 20, 17, 15 e 12 dB, resultando em
um total de 6 áudios contaminados para cada amostra. Após
a contaminação, os áudios foram codificados e decodificados
pelo codec GSM 06.60 para simular a influência do canal.
Os formantes foram extraı́dos dos trechos considerados
vozeados pelo algoritmo proposto em [11] com presença de
frequência fundamental computada pelo YAAPT (Yet Another
Algorithm for Pitch Tracking2 ) [12].
Foram calculados quatro formantes e suas respectivas
largura de banda F [n] = {F [0], F [1], ..., F [T −1]} no espectro
de 0 a 4kHz das amostras padrão e questionadas com préenfase de 0.95, quadros de 25 ms de duração e passo de
tempo de 10 ms. As variações temporais ∆F [n] e ∆2 F [n]
foram calculadas, ao longo dos T quadros do áudio como
PK
k(F [n + k] − F [n − k])
(3)
∆F [n] = k=1
PK
2 k=1 k 2
PK
k(∆F [n + k] − ∆F [n − k])
2
∆ F [n] = k=1
.
(4)
PK
2 k=1 k 2

(MOD) e densidade modal (DSM) sobre intervalos de 5
segundos, i.e., 500 quadros.

Fig. 2. Gráfico RDI apresentando a EER de acordo com a grandeza estatı́stica
de caracterização.

O valor da base de cada caracterı́stica foi calculado conforme a proposta de [13], que indica o valor de base como
o percentil equivalente a 7, 64% da distribuição empı́rica
acumulada. Esta proposta é mais robusta e minimiza o impacto
de valores extremos (outliers). A moda e densidade modal
foram obtidas da densidade empı́rica de probabilidade.

Sendo K = 2. Desta forma encontravam-se disponı́veis
as frequências e larguras de banda de 4 formantes, e suas
respetivas variações temporais, totalizando 24 valores por
quadro de voz.

Fig. 3. Análise de variância, com significância α = 0, 05, indicando a
diferença média entre o EER apresentado por cada grandeza estatı́stica de
redução.

Fig. 1. Gráfico RDI apresentando a EER de acordo com a caracterı́stica
utilizada.

As observações foram reduzidas, por medidas amostrais
de média (MED), mediana (MAN), desvio padrão (DPD),
valor de base (VBS), curtose (CUR), assimetria (ASS), moda
1 Implementado

no software SOund eXchange - sox.
um Algoritmo para Rastreamento de Frequência Fundamental tradução livre.
2 Mais

Para avaliar o desempenho, utilizou-se a taxa de mesmo erro
(Equal Error Rate - EER) por esta apresentar o equilı́brio entre
os erros do tipo I e do tipo II para a proporção do teste. Na
CFL, o erro do tipo I associa erroneamente um locutor a uma
evidência de fato tı́pico, enquanto, o erro do tipo II desassocia
o autor de um áudio questionado. Em suma, o erro do tipo I
pode condenar um inocente enquanto o erro do tipo II pode
inocentar o culpado (ou falhar em condenar um culpado).
III. R ESULTADOS
Realizadas as comparações par a par entre os 104 locutores
do corpus Cefala-1 e foi computada a EER por descritor
acústico (i.e. frequência e largura de banda dos formantes),
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grandeza estatı́stica de redução (i.e. média, valor de base,
etc...) e valor da SNR.

Fig. 4. Gráfico RDI apresentando a EER de acordo com a caracterı́stica
utilizada.

A Figura 1 apresenta o gráfico RDI (Raw(data)- Description
and Inference) da EER de acordo com as caracterı́sticas do
formante – i.e. a frequência, largura de banda ou a combinação
desses. No gráfico RDI, em cada coluna espalham-se (no
eixo vertical) os valores individuais da EER obtida para cada
SNR. As curvas laterais representam a distribuição empı́rica
de probabilidade, a linha preta horizontal a média amostral e
o retângulo escuro é o intervalo de confiança da média para
significância α = 0, 05. No gráfico nota-se que a menor EER
média ocorre quando combina-se as informações de frequência
e largura de banda.

Fig. 5. Gráfico RDI apresentando a EER de acordo com a grandeza estatı́stica
de caracterização.

Observando as densidades empı́ricas desta mesma Figura
nota-se que os valores de EER se espalham pelo domı́nio
independentemente da caracterı́stica do formante.
Do ponto de vista da grandeza estatı́stica utilizada para
reduzir as observações, nota-se que a média (MED) é a
grandeza de melhor desempenho médio (Figura 2), seguida da
mediana (MAN), valor de base (VBS) e moda (MOD). Estas
quatro grandezas, juntamente com o desvio padrão (DPD) e
a densidade modal (DSM) também são equivalentes do ponto
de vista de desempenho médio, como apresenta a análise de
variância (tomando como referência a média) para um nı́vel

de significância de 5 % na Figura 3.

Fig. 6.

Gráfico RDI apresentando a EER de acordo com a SNR.

A segunda etapa desta investigação combinou as grandezas
estatı́sticas, construindo pares com a média, com intuito de
verificar o desempenho combinado das grandezas estatı́sticas.
No recorte elaborado pelas caracterı́sticas dos formantes,
nota-se que a frequência do formante destaca-se com um
menor EER médio. Inclusive, este desempenho médio reduziu
de 20%, para a combinação da frequência com a largura
de banda (vide Figura 1), para 15% com a frequência dos
formantes como mostra a Figura 4.
Em relação ao par de grandezas estatı́sticas, o melhor
desempenho médio foi apresentado pela combinação da média
com o valor de base (MED + VBS). Entretanto, em relação ao
desempenho isolado da média este valor não apresentou uma
melhoria significativa.
A Figura 6 apresenta o gráfico RDI com a taxa de mesmo
erro (EER) de acordo com a relação sinal ruı́do levando
em consideração todos os resultados (i.e. grandezas acústicas
isoladas e combinadas). Como esperado, o desempenho da
comparação é inversamente proporcional a relação sinal ruı́do.
Apesar de ser uma informação relativa a experiência de um
dos autores, uma SNR de 20 dB pode ser considerado otimista
para áudio questionado. Desta forma, o valor médio de EER
de 17, 5% nesta valor de SNR pode ser considerado elevado.
O menor valor de EER médio, em 12, 3% , ocorreu para a
média (MED) da combinação entre a frequência e a largura
de banda dos formantes. A menor EER com valor de 2, 9%
ocorreu para a combinação entre média e densidade modal
(MED + DSM) da frequência dos formantes.
Um resumo dos valores obtidos de ERR, do ponto de vista
dos três recortes, pode ser observado no diagrama da Figura
7. Neste gráfico cada cı́rculo representa a combinação de um
descritor (no eixo horizontal), com uma grandeza estatı́stica
(no eixo vertical). A abertura angular, a partir do eixo vertical
no sentido anti-horário, indica a EER na escala entre 0 e 56 %.
IV. C ONCLUS ÕES
Inicialmente é importante ressaltar que este foi um experimento empı́rico, exploratório e piloto.Do ponto de vista das
caracterı́sticas de redução, a equivalência percebida na Figura
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Fig. 7. Diagrama apresentando a EER com recorte por caracterı́sticas, grandeza estatı́stica e intensidade de ruı́do. A abertura angular de cada cı́rculo, a
partir do eixo vertical no sentido anti-horário, indica a EER na escala entre 0 e 56 %. A posição do cı́rculo representa a frequência dos formantes, largura
de banda ou a combinação (no eixo vertical), com uma grandeza estatı́stica de redução (no eixo horizontal).

3 pode ter sido originada pela variação de desempenho que
cada descritor apresenta em relação a caracterı́stica do formante, como pode ser observado na Figura 7. No diagrama a
EER varia (para o mesmo valor de SNR) tanto no eixo vertical
quanto no horizontal da Figura 7. Este resultado necessita
de uma exploração mais profunda antes de conclusões mais
definitivas sobre as caracterı́sticas dos formantes na CFL.
Em relação a grandeza estatı́stica de redução, nota-se que
a MED, MAN, VBS e MOD destacam-se por apresentar
menor EER. Entretanto estas variáveis podem simplesmente
estar fortemente correlacionadas. Sobre a relação sinal ruı́do,
o resultado foi como esperado e comentado na seção anterior.
Em relação a metodologia MVKD, estes resultados permitem uma comparação com a UBM-GMM, que também fará
parte das continuidades destas investigações.
Apesar do número de locutores na base de dados, este experimento foi relativamente pequeno. As avaliações restringiramse a apenas um tipo de ruı́do, com tempo fixo para redução das
grandezas estatı́sticas, e não explorou a correlação entre as caracterı́sticas. Entretanto, para fins forenses, o resultado indica
que as caracterı́sticas dos formantes apresentam desempenho
inferior a descritores não pragmáticas como os componentes
mel cepstrais (MFCC).
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Aplicação de Curvas Fractais em Elementos
Convolucionados para Projeto de FSS Miniaturizada
com Estabilidade Angular
Vítor Fernandes Barros, Antonio Luiz P. S. Campos e Alfredo Gomes Neto

Resumo— Este artigo propõe a análise e projeto de uma
superfície seletiva em frequência (FSS) com comportamento em
frequência multibanda, independência de polarização,
estabilidade angular e miniaturizada. Para atingir essas
características, diferentes técnicas de miniaturização são
combinadas, como a fractalização e o uso de elementos
convolucionados. O projeto resulta em uma FSS mais compacta,
leve e eficiente. Medidas das características de transmissão da
estrutura proposta foram realizadas e uma boa concordância
entre os resultados simulados e medidos pôde ser observada.
Palavras-Chave— Superfícies seletivas em frequência,
fractalização,
elementos
convolucionados,
técnicas
de
miniaturização.
Abstract— This paper proposes the analysis and design of a
frequency selective surface (FSS) with multiband frequency
behavior, polarization independence, angular stability and
miniaturization. To achieve these characteristics, we combine
different techniques of miniaturization, such as fractalization and
use of convoluted elements. The design results in a more compact,
lightweight and efficient FSS. Measurements of transmission
characteristics of proposed structure were performed and a good
agreement between simulated and measured results could be
observed.
Keywords— Frequency selective surfaces,
convoluted elements, miniaturization techniques.

fractalization,

I. INTRODUÇÃO
Superfícies seletivas em frequência (Frequency Selective
Surfaces – FSS) são arranjos periódicos bidimensionais de
elementos metálicos impressos sobre uma camada dielétrica.
Geralmente, arranjos periódicos de elementos tradicionais
produzem uma única ressonância. Para se obter uma resposta em
frequência do tipo multibanda, o uso de elementos
convolucionados ou fractais, ou ainda, uma combinação dos
dois, pode ser utilizado.
Aplicações práticas usando FSS normalmente requerem
estruturas reduzidas devido a limitações de espaço [1]. Estes
requisitos fizeram com que os pesquisadores voltassem sua
atenção para estruturas com dimensões reduzidas e muitas
técnicas de miniaturização de FSS foram propostas [2] - [5].
Entre essas técnicas, os pesquisadores propuseram a
aplicação de curvas fractais em geometrias de FSS [6] - [8].
Apesar dos resultados satisfatórios, limitações técnicas, como a
dificuldade em controlar frequências de ressonância em
estruturas multibandas e sua banda estreita típica, tornaram essa
técnica de miniaturização pouco atraente.

Outros autores propuseram o uso de elementos
convolucionados objetivando a miniaturização de FSS [9] - [11].
Elementos convolucionados podem reduzir, consideravelmente,
o tamanho da célula unitária e ter bom desempenho quando
incorporados em superfícies curvas. Além disso, a convolução
dos elementos da FSS melhora a estabilidade angular das
respostas em frequência. No entanto, alguns elementos podem
ser complexos demais para serem construídos com técnicas
tradicionais.
Seguindo uma linha similar, este trabalho tem como objetivo
projetar e analisar modelos de FSS resultantes da combinação de
algumas técnicas de miniaturização existentes, tais como
elementos convolucionados e curvas fractais espirais (FSE), um
novo modelo de formas fractais. A diferença entre nossa
estrutura proposta e outras estruturas encontradas na literatura é
que nossa estrutura é muito simples de construir. Para fins de
validação, um protótipo foi construído e medido.
II. PROJETO DA FSS
Normalmente, a célula unitária da FSS pode ser tratada como
um circuito de ressonância quando iluminada pela onda
incidente e sua frequência de ressonância pode ser simplesmente
analisada com o modelo de circuito equivalente [12]. De acordo
com a teoria do circuito equivalente, se o campo elétrico
incidente é perpendicular ao espaço entre as fitas metálicas, a
FSS se comporta como componente capacitivo no modelo de
circuito equivalente.
No entanto, quando o campo elétrico é paralelo à fita
metálica, ele pode ser modelado por um componente indutivo.
Então a frequência de ressonância é determinada por 𝑓 =
1/2π√𝐿𝐶, em que L e C representam indutância e capacitância
equivalentes da célula unitária, respectivamente. A frequência
de ressonância pode ser reduzida aumentando os valores de
indutância e/ou capacitância equivalentes.
A FSS proposta consiste em quatro elementos espirais
semelhantes ao fractal apresentado em [13] conectados no meio
da célula unitária, simetricamente. Esse projeto espiral em forma
de fractal compacto fornece mais flexibilidade, porque podemos
usar parâmetros fractais e características físicas da estrutura,
para obter uma resposta em frequência desejada. Esse
entrelaçamento é considerado como uma convolução.
Ao estreitar a largura dos espaços entre as linhas metálicas,
a capacitância equivalente pode ser aumentada e aumentando o
número de voltas do elemento, a indutância pode ser aumentada.
O aumento da indutância e/ou capacitância equivalente
diminuirá a frequência de ressonância e a característica de

Vítor Fernandes Barros e Antonio Luiz P. S. Campos¸ Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, Natal-RN, Brasil, email: antonio.luiz@pq.cnpq.br. Alfredo
Gomes Neto, Instituto Federal da Paraíba, João Pessoa – PB, email:
alfredogomesjpa@gmail.com. Este trabalho foi parcialmente financiado pelo CNPq
(303693/2014-2).
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miniaturização poderá ser alcançada. Além disso, o projeto de
simetria central melhorará a estabilidade em relação a diferentes
polarizações e ângulos de incidência.
A geometria proposta, ilustrada em Fig. 1, possui um
desenho simplificado e permite que um maior número de
iterações fractais seja construído. Isso facilita o processo
construtivo da estrutura. A técnica FSE de contorno quadrado
aplicada usa a seguinte regra de formação [13]:

as frequências de ressonâncias foram 1,83, 4,68 e 8,54 GHz.
Para w = 1,5 mm, as ressonâncias foram 1,96, 5,15 e 9,60 GHz.
Para w = 2,0 mm, as ressonâncias foram 2,16 e 5,68 GHz. É
possível notar que uma redução na espessura da fita condutiva
provoca uma redução das frequências de ressonância, pois a
indutância aumenta.

𝐿𝑘 = 𝑓𝑠𝑘 𝐿
em que Lk é o comprimento do k-segmento, com kN, fs é o fator
de escala e L é o comprimento do elemento iniciador.

Fig. 1.

III.

Fig. 2.

Resposta em frequência simulada da FSS proposta para diferentes
números de voltas.

Fig. 3.

Resposta em frequência simulada da FSS proposta para diferentes
valores de fatores de escala.

Célula unitária da geometria proposta.

RESULTADOS NUMÉRICOS E EXPERIMENTAIS

A FSS com elemento fractal em espiral possui
periodicidades Dx = Dy = 30 mm e L = 13,5 mm. Realizou-se um
estudo paramétrico das variáveis de projeto: número de iterações
fractais (k), largura da fita condutora (w) e fator de escala (fs),
para se obter conhecimento do comportamento da resposta em
frequência da FSS, como função das dimensões físicas. As
simulações foram feitas com o ANSYS HFSS.
Fig. 2 ilustra o efeito da variação do número de iterações na
resposta da FSS, considerando fs = 0,8 e w = 1,5 mm. Pode-se
ver que as estruturas têm três ressonâncias. Para k = 4, as
ressonâncias ocorrem em 1,56, 3,89 e 7,74 GHz. Para k = 5, as
ressonâncias ocorrem em 1,56, 3,62 e 6,68 GHz. Para k = 6, as
ressonâncias ocorrem em 1,56, 3,49 e 6,08 GHz. A primeira
ressonância não é influenciada por este parâmetro, mas as outras
duas são. É possível notar que, para as outras duas frequências
ressonantes, que valores elevados de k implicam em redução das
frequências de ressonância. Isso ocorre porque o número de
espiras aumenta, produzindo um aumento na indutância.
Fig. 3 ilustra o efeito do fator de escala, fs, na resposta da
FSS, considerando w = 1,5 mm e k = 5. Para fs = 0,7, as
ressonâncias foram 1,96, 5,08 e 8,94 GHz. Para fs = 0,8, as
ressonâncias foram de 1,56, 3,62 e 6,68 GHz. Para fs = 0,9, as
ressonâncias foram 1,03, 2,56 e 5,08 GHz. É possível notar que
um aumento no fator de escala leva à redução das frequências de
ressonância. Isso ocorre porque os segmentos se aproximam,
aumentando a capacitância.
Fig. 4 ilustra o efeito da largura da fita metálica, w, na
resposta da FSS, considerando fs = 0,7 e k = 4. Para w = 1,0 mm,
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Fig. 4.

Resposta em frequências simulada da FSS proposta para diferentes
valores de larguras de fita.

Após este estudo paramétrico, um protótipo de FSS foi
construído com o elemento FSE, com as seguintes dimensões de
projeto: L = 13,5 mm, w = 1,5 mm, k = 5 e fs = 0,9. A FSS foi
montada em um dielétrico de fibra de vidro com permissividade
dielétrica r = 4,4, de dimensões 2525 cm2 e espessura de 1,57
mm. Fig. 5 ilustra o protótipo construído. Nas medições foi
utilizado um analisador vetorial de redes do fabricante Agilent
modelo E5071C, duas antenas cornetas (horn antennas) do
fabricante A. H. Systems, modelo SAS-571 (700 MHz a 18
GHz), posicionadas em linha de visada direta, conforme
ilustrado em Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 5.

Fig. 6.

Comparação entre os resultados medidos e simulados para a
incidência normal.

Protótipo construído.

Fig. 8.

Resposta de frequência medida do FSS construído para diferentes
ângulos de incidência na polarização vertical.

Fig. 9.

Resposta de frequência medida do FSS construído para diferentes
ângulos de incidência na polarização horizontal.

Protótipo construído.

Fig. 7 ilustra a comparação entre os coeficientes de
transmissão simulados e medidos para a faixa de 2 a 9 GHz.
Obteve-se uma boa concordância entre os resultados, com
frequências ressonantes de 2,54 GHz, 4,94 GHz e 8,47 GHz,
para o caso dos resultados experimentais.
A estabilidade angular do FSS para polarizações verticais e
horizontais também foi analisada, com ângulos de incidência
variando entre 0o e 30o, como mostram as Figs. 8 e 9,
respectivamente. A partir dos resultados medidos, notamos que
a largura de banda praticamente não se degrada, em ambos os
casos, para as duas primeiras ressonâncias. Na região entre 7,5 10,0 GHz, na polarização horizontal, apresenta uma redução
insignificante na largura de banda, o que não compromete o
desempenho do FSS.

IV.

CONCLUSÕES

Neste trabalho, uma nova geometria que combina a
fractalização e convolução, para miniaturização de FSS, foi
proposta. Diferentemente de outras pesquisas recentes nesse
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campo, este trabalho é pioneiro em propor e analisar uma
combinação de um processo de fractalização relativamente
recente, denominado Elemento Espiral Fractal (FSE), com a
técnica matemática de convolução, potencializando suas
propriedades individuais e resultando em um FSS com
elementos com dimensões muito pequenas, mesmo para bandas
de baixa frequência. Nós também investigamos o impacto na
largura de banda dessas estruturas e suas características de
estabilidade angular e independência de polarização. Como
finalidades de validação, medições de um protótipo foram
realizadas. Uma boa concordância entre os resultados foi
observada. Como passos futuros deste trabalho, pretende-se
obter uma expressão das frequências de ressonância em função
das variáveis consideradas na análise paramétrica.
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Análise do impacto de métodos de redução de ruído
na inteligibilidade da fala em implantes cocleares
Gustavo L. Mourão, Maria M. C, Pinheiro, Márcio H. Costa, Stephan Paul e Bernardo H. P. Murta

Resumo—Este trabalho apresenta uma análise comparativa
de desempenho entre três máscaras tempo-frequência de redução
de ruído. O objetivo é a avaliação do impacto desses métodos na
inteligibilidade da fala em usuários de implantes cocleares. Para
tanto, métricas objetivas e experimentos psicoacústicos foram
aplicados em sinais de fala contaminados por ruído aditivo e
sujeitos a processamento por vocoder. Testes estatísticos indicam
que a técnica de Mínimo Erro Quadrático Médio (MMSE)
produz aumento significativo na inteligibilidade da fala em
comparação às máscaras binária e de Wiener. Esse fato decorre
da característica de preservação de envoltória da máscara
MMSE.
Palavras-Chave—Implante coclear, Inteligibilidade, Redução
de ruído, Vocoder.
Abstract—This work presents a comparative performance
analysis between three noise reduction time-frequency masks.
The aim is the evaluation of their impact on speech intelligibility
in cochlear implant users. Therefore, objective metrics and
psychoacoustic experiments were applied to noise contaminated
speech signals processed by a vocoder. Statistical tests indicate
that the Minimum Mean-Square Error (MMSE) technique
results in significant speech intelligibility improvements as
compared to the Binary and Wiener masks. This fact results
from the envelope preservation characteristic of the MMSE
mask.
Keywords—Cochlear implant, Intelligibility, Noise reduction,
Vocoder.

I.

INTRODUÇÃO

A perda auditiva é uma limitação física com grande
impacto na vida social de um indivíduo. Embora graus leves e
moderados possam ser compensados através de aparelhos de
amplificação sonora individual (AASI), perdas auditivas
bilaterais de grau severo e profundo requerem a utilização de
implantes cocleares.
Implantes cocleares são dispositivos cirurgicamente
implantados que transformam a informação acústica em
estimulação elétrica aplicada diretamente no nervo auditivo
através de um conjunto de eletrodos [1].
Os implantes cocleares atuais são capazes de produzir
elevados níveis de inteligibilidade [2]. Entretanto, apesar dos
inúmeros avanços, o desempenho do usuário em ambientes
ruidosos ainda é um desafio [3] [4]. Estudos têm demonstrado
que em ambientes ruidosos o limiar de recepção da fala (speech
reception threshold - SRT), definido pela relação sinal ruído
(signal to noise ratio - SNR) necessária para o entendimento
correto de 50 % da fala, é tipicamente de 7 a 20 dB mais

elevado em usuários de implantes que em pessoas de audição
normal [5] [6]. Dessa forma, a aplicação de métodos de
redução de ruído e enfatização da fala é essencial para a
melhoria da qualidade de vida de usuários de implantes
cocleares.
Métodos de redução de ruído utilizando múltiplos
microfones têm apresentado excelentes resultados quando as
fontes acústicas de interesse e ruído se encontram
espacialmente separadas. Por outro lado, métodos que utilizam
um único microfone são esteticamente mais adequados e de
fácil incorporação ao módulo externo do implante [4].
Adicionalmente, as restrições na complexidade computacional
e no consumo do dispositivo fazem com que sistemas de um
único microfone sejam mais interessantes comercialmente.
Diversos trabalhos têm sido publicados na área de redução
de ruído para implantes cocleares. A classe das máscaras
tempo-frequência tem atraído grande interesse por suas
características de implementação e por seu desempenho. Entre
elas, a máscara binária e a máscara de Wiener são as mais
populares [7] [8]. Apesar dos resultados interessantes obtidos,
esses métodos não têm como motivação original a preservação
da envoltória dos sinais de interesse (fala). Esse fato pode ser
limitante no desempenho global dos implantes cocleares, visto
que nesses sistemas a estrutura fina dos sinais não é transmitida
ao usuário. Dessa forma, métodos de redução de ruído
baseados na preservação da envoltória do sinal de interesse
podem apresentar resultados mais relevantes.
O presente trabalho apresenta um estudo comparativo sobre
o desempenho de máscaras tempo-frequência, utilizadas para
redução de ruído, na inteligibilidade da fala em usuários de
implantes cocleares. Para tanto, são utilizados resultados de
critérios objetivos associados à inteligibilidade, como também
de experimentos psicoacústicos realizados com normo-ouvintes
e um sistema vocoder.
O artigo é estruturado da seguinte forma: Na Seção II é
apresentada a modelagem do problema estudado e na Seção III
as máscaras tempo-frequência analisadas. A Seção IV
apresenta os procedimentos metodológicos associados à
avaliação de desempenho, como o processo de simulação dos
sinais utilizados, a descrição do Vocoder, os critérios objetivos
e o método utilizado para a avaliação subjetiva. Em sequência,
as Seções V a IV apresentam, respectivamente, os resultados
obtidos, a discussão e a conclusão do trabalho.
Ao longo desse documento, letras maiúsculas e minúsculas
em negrito representam, respectivamente, matrizes e vetores,
enquanto letras em itálico referem-se a variáveis escalares.
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II.

PROCESSAMENTO DE SINAIS EM IMPLANTES COCLEARES

Em um implante coclear, o fluxo de processamento do sinal
consiste basicamente na captação do sinal acústico seguida por
uma decomposição espectral realizada através de um banco de
filtros ou da Transformada de Fourier de Curto Termo (Short
Time Fourier Transform - STFT). No caso da STFT,
assumindo-se quase-estacionariedade [9], o sinal é descrito
como:

x( , k )  s( , k )  v(, k )

(1)

em que s(,k) é a STFT do sinal de fala relativo ao frame  e
bin k, v(, k) é a STFT do ruído e x(,k) é a STFT do sinal de
fala contaminado. Cada bin k é então submetido
individualmente a um processo de redução de ruído que se dá
pela aplicação de um fator de atenuação. Esse fator á definido
em função da SNR estimada (em cada bin), de forma que:

y( , k )  G( , k ) x( , k ),

(2)

em que y(,k) é uma estimativa de s(,k).
III.

 ( , k ) 

 ( , k )
 ( , k )
1   ( , k )

(6)

em que (,k) é a SNR a posteriori [11].
D. Estimação da SNR
Neste trabalho, a estimação das SNRs é realizada através do
método Decision-Directed Approach modificado [9], sendo
que a SNR a priori é definida como:

 | y(  1, k ) |2

 ˆ v (  1, k )

 ( , k )  max  a

(7)

(1  a) max[ ( , k )  1, 0],  min 

em que σ̂v2(,k) é a estimativa da variância do ruído v(, k) no
frame  e bin k, obtida conforme [12], a = 0,98 é um fator de
ponderação e min = 0,0316 (15 dB) é um patamar mínimo
permitido para a estimação de ̂(,k). A SNR a posteriori é
estimada como

MÉTODOS DE REDUÇÃO DE RUÍDO

 ( , k ) 

Os métodos de redução de ruído baseados em máscaras têm
sido amplamente estudados na literatura de aparelhos auditivos,
sendo as máscaras binária e de Wiener as mais utilizadas. A
máscara Minimum Mean Square Error (MMSE), pouco
explorada em implantes cocleares, também é apresentada neste
trabalho.

| x ( , k ) |2
.
ˆ v2 ( , k )

(8)

A. Máscara Bnária
A máscara binária [10] apresenta um fator de atenuação:
1,
GMB ( , k )  
0,

 ( , k )   o ( k )
,
 ( , k )   o ( k )

(3)

em que ̂(,k) é a estimativa da SNR a priori [11] e o(k) é um
limiar previamente definido, geralmente sendo um valor fixo
de 0 dB.
B. Máscara de Wiener
O fator de atenuação de Wiener é obtido através da
minimização do erro quadrático médio entre os espectros
estimado e real do sinal de interesse [9], sendo definido como:
GFW ( , k ) 

 ( , k )
.
1   ( , k )

(4)

C. Máscara MMSE
Diferentemente do filtro de Wiener, o fator de atenuação
associado à máscara MMSE é obtido através da minimização
do valor quadrático da diferença entre as magnitudes, estimada
e real, do sinal de fala. Esse método requer não apenas a
informação da SNR a priori, como também da SNR a
posteriori, sendo calculado como:

GMMSE ( , k ) 

  ( , k )  v (  , k ) / 2
e

2  ( , k )


  ( , k ) 
  ( , k )  
[1   ( , k )]I 0 
   ( , k ) I1 

2


 2 


(5)

em que I0() e I1() são as funções modificadas de Bessel, de
ordem zero e um, respectivamente, enquanto que v(,k) é
definido como:

Fig. 1. Diagrama em blocos do processo de avaliação objetiva das máscaras
de redução de ruído.

IV.

AVALIAÇÃO

A Fig. 1 apresenta o diagrama em blocos do processo de
avaliação objetiva das máscaras de redução de ruído. A
metodologia apresentada teve como objetivo a análise
comparativa da inteligibilidade da fala em usuários de
implantes cocleares. Para tanto, foram escolhidas as três
máscaras descritas na Seção III.
Os sinais de fala foram obtidos a partir do banco de dados
apresentado em [13], no qual as sentenças foram gravadas em
português e organizadas em 20 listas com 10 áudios cada. O
ruído do tipo babble [14] foi obtido de [9]. Todos os sinais
foram reamostrados para uma frequência de amostragem de
16 kHz.
Foi definido um cenário acústico simulando a origem dos
sinais de fala e ruído a uma distância de 3 m do usuário de
implante, estando a fala diretamente a frente do usuário
(azimute de 0) e o ruído no lado direito (azimute de +90),
ambos no plano horizontal. A composição do cenário acústico
foi obtida artificialmente através da convolução dos sinais com
respostas impulsivas relativas à cabeça gravadas em câmara
anecoica [15]. Definiu-se o uso de um implante monocanal
com o microfone de recepção situado em um molde BTE sobre
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o pavilhão auditivo direito.
Após contaminação aditiva, para uma faixa SNRs de
12 dB a 12 dB, em passos de 2 dB, o sinal de fala
contaminado foi transformado para o domínio frequência
através de uma Transformada Discreta de Fourier com 128
bins. Foi utilizado janelamento do tipo Hanning e sobreposição
de 50 % [7]. As SNRs a priori e a posteriori foram estimadas
de acordo com os métodos apresentados na Seção III.D. Na
sequência foi aplicado o fator de atenuação de cada uma das
máscaras descritas na Seção III. A reconstrução dos sinais
filtrados no domínio tempo foi realizada pelo método Weighted
Overlap and Add [16].
A. Vocoder
O vocoder é um dos métodos amplamente utilizado para
análise da inteligibilidade em implantes cocleares [9]. Sua
grande vantagem é a possibilidade de realizar inferências
através de experimentos psicoacústicos com voluntários
normo-ouvintes. Por outro lado, as limitações desse método são
amplamente conhecidas, visto que a sensação auditiva evocada
é estimada através de conceitos de processamento de sinais em
detrimento das características fisiológicas auditivas reais [17].
Neste trabalho foi implementado o vocoder descrito em
[18]. O sinal acústico é decomposto em 22 canais por um
banco de filtros do tipo gammatone [19]. As frequências
centrais desses filtros variam de 250 Hz a 7438 Hz, de acordo
com o modelo de funcionamento da cóclea [20]. Em sequência
a envoltória de cada canal é estimada e submetida à estratégia
Advanced Combination Encoder (ACE) [21]. Essa estratégia
seleciona, a cada frame , um subconjunto de 8 canais que
apresentam as maiores magnitudes de envoltória para
estimulação dos eletrodos, sendo então aplicado um trem de
pulsos com uma taxa média de 1000 pulsos por segundo.
Com a finalidade de emular o espalhamento espacial do
campo elétrico relacionado à distância entre os eletrodos na
perilinfa da escala timpânica [22], cada pulso é multiplicado
por uma função exponencial decrescente dada por
exp(|d|/0,009), em que |d| representa a distância absoluta entre
o eletrodo de estimulação e os demais. A distância
intereletrodo assumida foi de d = 0,7 mm. Finalizando, cada
canal é filtrado por um banco de filtros do tipo gammatone de
terceira ordem com frequências centrais entre 664 Hz e
11950 Hz. A finalidade desse segundo processo de filtragem é
simular o mapeamento de cada canal à respectiva localização
do eletrodo [22].
B. Medidas Objetivas de Inteligibilidade
Duas medidas objetivas de inteligibilidade foram utilizadas
para comparar o desempenho dos métodos de redução de ruído
sob análise. A métrica Short-Time Objective Intelligibility,
também conhecida como STOI [23], apresenta alta correlação
com predições de inteligibilidade em usuários de implantes
cocleares [24]. A segunda métrica utilizada foi a Normalized
Covariance Measure (NCM) [25] que apresenta alta correlação
com a predição de inteligibilidade em experimentos com
vocoder em normo-ouvintes [26]. Ambas são métricas
intrusivas, de forma que o sinal de fala limpo foi utilizado
como sinal de referência.
As simulações utilizando STOI foram realizadas com os
sinais reconstruídos no domínio tempo através do método
Weighted Overlap and Add, conforme visualizado na Fig. 1,
enquanto que as simulações da inteligibilidade usando NCM
foram realizadas com os sinais reconstruídos pelo vocoder.

C. Experimentos Psicoacústicos com Voluntários
De forma a corroborar os resultados obtidos através das
métricas
objetivas,
foram
realizados
experimentos
psicoacústicos com voluntários. Foram selecionados 4 [27]
indivíduos normo-ouvintes, caracterizados pela inexistência de
histórico ou reclamações em relação a limitações de audição.
Todos os voluntários eram homens e falantes nativos da língua
portuguesa, apresentando média de 27 anos de idade e desvio
padrão de 2,6.
Foram apresentadas a cada voluntário sequências de áudios
processados relativos às técnicas analisadas (MMSE, Wiener,
máscara binária e não-processado). Para tanto, foram avaliados
4 níveis de SNR: 0 dB, 2,5 dB, 5 dB e 7,5 dB. Para cada SNR
foram apresentados 6 áudios. Os sinais processados foram
normalizados na mesma potência do sinal contaminado para
compensação da diminuição de potência decorrente da
aplicação das máscaras tempo-frequência. Todas as sentenças
foram aleatoriamente misturadas. Foi utilizado um fone de
ouvido marca Sennheiser, modelo HD 20, em um nível
confortável ao usuário.
Durante a sessão, os voluntários foram instruídos a repetir
verbalmente a sentença apresentada. Após a finalização dos
experimentos a taxa de palavras corretas foi calculada
dividindo-se o número de palavras corretamente identificadas
pelo total de palavras nas sentenças.
Os experimentos com voluntários foram aprovados pelo
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos através do
certificado CEP-UFSC número 49741615.2.0000.0121.
V.

RESULTADOS

Nessa seção são apresentados os resultados da aplicação
das métricas objetivas STOI e NCM, como também os
resultados de experimentos subjetivos.
Nas Figs. 2 e 3 são apresentados os resultados relativos às
métricas NCM e STOI, respectivamente. Na abscissa é
apresentada a SNR e na ordenada o valor da métrica, no qual 1
corresponde ao índice de inteligibilidade de 100 %.
As Figs. 4-6 apresentam os espectrogramas (fala, fala
contaminada processada pelo MMSE e fala contaminada
processada pela máscara binária) da frase “Hoje dormirei bem”
para SNR = 0 dB. Cada trecho corresponde a um frame de
8 ms e os canais são definidos de acordo com o filtro
gammatone utilizado. As altas frequências estão relacionadas
aos canais posicionados na região basal da cóclea (índices
maiores), enquanto que as baixas frequências associam-se à
região apical (índices menores).
A Fig. 7 apresenta diagramas de caixa para os dados
obtidos nos experimentos psicoacústicos. Foram avaliados 4
voluntários e utilizado um total de 36 palavras, em média, para
cada máscara e SNR. O conjunto dos valores da amostra
compreendidos entre o 1º e o 3º quartis (denominados q1 e q3,
respectivamente) é representado por um retângulo cuja
mediana é indicada por uma barra em seu interior. Se os
valores das amostras forem maiores do que q3+(q3q1) ou
menores do que q3(q3q1), considerando q1 e q3 como
sendo os valores percentuais de 25 % e 75 %, respectivamente,
eles serão considerados artefatos. Para a variável  foi definida
o valor padrão de 1,5 [28].
O teste de hipótese t de Student foi utilizado para
verificação da diferença estatística entre os resultados obtidos
com os métodos STOI e NCM para as três máscaras avaliadas.
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Foi verificada diferença significativa para as SNRs negativas.
VI.

DISCUSSÃO

Duas métricas objetivas, NCM e STOI, foram utilizadas
para a previsão do percentual de inteligibilidade em aplicações
de implantes cocleares. Note-se, que os resultados numéricos
obtidos não correspondem diretamente aos índices percentuais
de inteligibilidade obtidos em testes psicoacústicos, podendo
apenas ser interpretados de forma relativa [4].
A aplicação do teste de hipótese t de Student nos resultados
das métricas STOI e NCM resultou em diferença significativa
(p < 0,05) de inteligibilidade entre as três máscaras e o sinal
não processado para SNRs negativas. O método MMSE
resultou, consistentemente, em maior inteligibilidade que as
máscaras binária e de Wiener. O motivo desse resultado pode
ser explicado pela característica intrínseca de preservação da
envoltória da fala limpa, pela máscara MMSE, como pode ser
verificado através das Figs. 4-6. Comparando-se os
espectrogramas da fala limpa e da fala contaminada processada
pela máscara binária verifica-se que a máscara binária resulta
em mudanças consideráveis na distribuição de magnitudes do
sinal. O espectrograma do sinal contaminado processado pela
máscara de Wiener é muito semelhante ao do MMSE e,
portanto, não é apresentado.
Os resultados dos experimentos psicoacústicos corroboram
os obtidos através das métricas objetivas. Consistentemente, a
máscara MMSE produziu taxas de reconhecimento de palavras
maiores que as demais máscaras para todos os SNRs
analisados.
Diversos trabalhos têm sido publicados na literatura
analisando o desempenho de técnicas para redução de ruído em
implantes cocleares [7], [8]. Todavia, poucos trabalhos têm
abordado o desempenho inerente à máscara MMSE [29],
sobretudo em relação ao contexto proposto neste trabalho. A
partir dos resultados obtidos nesse trabalho é possível inferir
que uma maior atenção deve ser dada à máscara MMSE, em
detrimento do filtro de Wiener e da máscara binária.
VII. CONCLUSÕES
Esse trabalho apresentou uma análise comparativa de
desempenho entre métodos de redução de ruído, baseados em
máscaras tempo-frequência, para aplicação em implantes
cocleares. Foram utilizadas métricas objetivas e experimentos
psicoacústicos com voluntários normo-ouvintes em sinais
processados por um vocoder. Testes estatísticos indicam que o
método MMSE resulta em maior inteligibilidade da fala em
comparação às máscaras binária e de Wiener. Esse resultado é
sustentado pela característica intrínseca de preservação da
envoltória do MMSE, sendo essa a característica principal
utilizada na codificação do sinal sonoro pelo implante coclear.
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Fig. 5. Espectrograma do sinal contaminado processado pela máscara
MMSE. SNR = 0dB.
Fig. 2. Inteligibilidade segundo a métrica objetiva NCM.

Fig. 6. Espectrograma do sinal contaminado processado pela máscara
binária. SNR = 0dB.
Fig. 3. Inteligibilidade segundo a métrica objetiva STOI.

Fig. 4. Espectrograma do sinal de fala limpo. SNR = 0dB.

Fig. 7. Taxa de reconhecimento de palavras resultante do experimento
psicoacústico com voluntários normo-ouvintes e sinais processados por
vocoder.
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Caracterização da Cobertura de Sinais na Faixa de
700 MHz em Ambientes Internos sem Visada Direta
Considerando os Efeitos dos Azimutes da Antena
Diretiva
Maria do Carmo de L. M. Frazão, Niedson A. Lemos, Jefferson Costa e Silva, Alfrêdo Gomes Neto e
Custódio José de Oliveira Peixeiro
Resumo— Este trabalho tem por objetivo estabelecer a
caracterização da cobertura de sinais de comunicação sem fio em
ambientes internos na faixa de frequência em torno de 700 MHz,
considerando o efeito do azimute da antena transmissora
diretiva. Essa banda foi escolhida devido a sua destinação para
ser utilizada pelos sistemas de comunicação em banda larga Long
Term Evolution (4G/LTE) no Brasil. Os resultados simulados
foram obtidos utilizando o programa comercial WinProp®, com
base no método do Traçado de Raios. Durante as simulações foi
proposto um método simplificado de predição de cobertura, onde
foram considerados transmissores virtuais posicionados nas
entradas dos ambientes que não possuem visada entre
transmissor e receptor. As campanhas de medições para a
caracterização experimental da cobertura de sinal foram
realizadas, obtendo-se valores médios do sinal em intervalos
regularmente espaçados, de modo a se garantir uma menor
influência do fenômeno de desvanecimento rápido e para se obter
uma maior abrangência espacial. Os resultados obtidos
mostraram uma boa concordância entre os valores simulados,
medidos e teóricos, calculados a partir da fórmula de Friis, para
a situação em que não existe visada direta.
Palavras-Chave— Ambientes Internos, Predição de Cobertura,
Método do Traçado de Raios, Medições.
Abstract— This work aims to establish the characterization of
wireless communication signals in indoor environments in the
range of 700 MHz, considering the effect of the azimuth of the
transmitting directive antenna. This band was chosen due to its
destination to be used by broadband communication systems
Long Term Evolution (4G/LTE) in Brazil. The simulated results
were obtained using the WinProp® commercial program, based
on the method of ray tracing. During the simulations was
proposed a simplified prediction method of coverage, where
virtual transmitters were considered positioned at the entrances
of the environments that do not have sight between transmitter
and receiver. Measurement campaigns for the experimental
characterization of signal coverage were performed, with average
values of the signal in regularly spaced intervals, so as to ensure a
lower influence of fast fading phenomenon and to obtain a
greater spatial coverage. The results obtained showed a good
agreement between the simulated, measured and theoretical
values, calculated by the theoretical Friis formula, for the
situation where there is no direct sight.
Keywords— Indoor Environments, Coverage Prediction, Ray
Tracing Method, Measurements.

I.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a expansão das comunicações móveis e
sua crescente utilização em ambientes diversos motivaram a
necessidade do uso de ferramentas de análise de cobertura
mais precisas [1]. Desta forma, torna-se essencial o
aprimoramento no desenvolvimento dos projetos de instalação
desses tipos de sistemas de comunicação sem fio. Conhecer as
características dos mecanismos de propagação do sinal no
ambiente em análise, isto é, antes da execução física dos
projetos, é importante para se conhecer a distribuição das
ondas eletromagnéticas no interior do mesmo [2].
Em ambientes internos, em muitos casos, não existe uma
linha de visada entre o transmissor e o receptor. Dessa forma,
a propagação depende da reflexão, refração, difração e da
dispersão da onda eletromagnética, cuja ação, individual ou
em conjunto, pode causar degradação do sinal. Além disso, a
onda poderá sofrer perda por polarização no receptor [1], [2].
O 4G/LTE é um padrão para comunicação sem fio de
dados de alta velocidade para telefones celulares e terminais
de dados. Baseia-se nas tecnologias de rede GSM/EDGE e
UMTS/HSPA, com capacidade e velocidade atualizadas
usando uma interface de rádio diferente, juntamente com
melhorias de rede básica [3].
Neste trabalho é realizada a caracterização da cobertura de
sinais de comunicação sem fio em ambientes internos na faixa
de frequência em torno de 700 MHz, considerando o efeito do
azimute da antena transmissora diretiva. Para isso, são obtidos
valores simulados e experimentais, para situações com e sem
visada direta, utilizando o método simplificado proposto de
predição de cobertura, além da fórmula de Friis.
II.

ANÁLISE TEÓRICA

Os ambientes internos contêm estruturas mais complexas
em comparação com o ambiente externo, levando à reflexão,
difração e dispersão, dando origem ao efeito multipercurso e
ao consequente desvanecimento do sinal. Portanto, as
características de propagação do ambiente devem ser
modeladas por um conjunto de aproximações.
A. Efeito de uma Antena Diretiva na Propagação do Sinal
em um Ambiente Interno

Maria do Carmo Frazão, Niedson Lemos, Jefferson Silva e Alfrêdo Neto¸
Instituto Federal da Paraíba (IFPB), João Pessoa-PB, Brasil, E-mails:
marafrazao@gmail.com,
nillharck@gmail.com,
jeffersoncs@gmail.com,
alfredogomesjpa@gmail.com. Custódio Peixeiro, Instituto Superior Técnico (IST),
Universidade de Lisbos, Lisboa, Portugal, custodio.peixeiro@lx.it.pt.

70

XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, Campina Grande, PB

Em um transceptor de comunicação sem fio, a antena é uma
parte importante para a emissão e recepção de sinal [4]. Para
os ambientes internos o canal de rádio sofre efeitos
basicamente segundo duas características principais: a
dependência do nível de sinal com a distância percorrida e o
desvanecimento em larga e pequena escala do sinal [5].
Basicamente, existem dois tipos de desvanecimentos que
caracterizam um sistema de comunicação móvel: o
desvanecimento lento, caracterizado pela variação do valor
médio da potência transmitida, ocasionada principalmente pela
obstrução do percurso entre transmissor e receptor e o
desvanecimento rápido, que é originado pelo efeito de
multipercurso e, portanto, é caracterizado pela variação
instantânea na amplitude e fase do sinal [6].
O sistema irradiante diretivo tem um papel importante em
um sistema de comunicação sem fio, pois se houver qualquer
desvio no azimute ou elevação da antena (em graus) o ganho
no ponto de recepção do sinal pode decrescer bruscamente.
Portanto, os efeitos da angulação da antena do transmissor
mostram que é fundamental encontrar uma posição adequada
para a localização do transmissor, a fim de minimizar as
perdas de propagação eletromagnéticas [7], [8].
B. Método do Traçado de Raios
O método de predição de cobertura determinístico mais
comumente usado em ambientes internos é o Traçado de Raios
[9]. O rastreamento de raios é uma parte importante no cálculo
de intensidade de campo ao aplicar a ótica geométrica e a
teoria geométrica da difração [10]. Este é um método que tem
a capacidade de simular o processo físico de propagação da
luz e como suas propriedades ópticas (reflexão, refração,
difração) aparecem nos resultados simulados. Além disso, com
este método podem ser geradas imagens de distribuição de
campo de alta qualidade [11], [12].
O rastreamento de raios foi aplicado aos problemas de
dispersão e difração. Os transmissores são considerados fontes
isotrópicas. O lançamento de raios é feito a partir da fonte
isotrópica (transmissor) usando um esquema de lançamento
uniforme de raios. A Fig. 1 mostra essa técnica para um
ambiente interno. Os diferentes componentes do mesmo sinal
provenientes do transmissor (TX), atingem o receptor (RX)
através de um caminho direto e através de reflexões, refrações
e difrações nas paredes [13]. O sinal recebido é estimado
como uma soma de todos os sinais provenientes da mesma
fonte e que percorrem diversos caminhos entre o transmissor e
o receptor [9], [10].

propagação pode ter um número ilimitado de refrações,
reflexões e difrações [14]. No entanto, para os resultados
simulados obtidos nesse trabalho foram definidos os números
máximos de refrações sendo igual a três, de reflexões igual a
dois, de difração igual a um e a combinação máxima de
reflexões e difrações sendo igual a dois. A utilização de
valores de interações maiores do que esses resulta em um
aumento na carga e, consequentemente, no tempo de
processamento, sem uma melhoria considerável na precisão
dos resultados [2].
A propagação das ondas em várias junções do corredor foi
analisada usando um método de rastreamento de raios que
representa reflexão, refração e difração [15]. Esta técnica é
usada para rastrear os caminhos percorridos por ondas
eletromagnéticas [16]. O modelo de traçado de raios é
considerado a técnica de predição de força de campo mais
confiável [17] e, ao considerar todas essas informações, esta
técnica torna-se suficientemente precisa.
III.

As medições foram feitas com o objetivo de caracterizar o
comportamento do sinal em função da distância no ambiente
em análise, usando um gerador de sinal a 730 MHz, acoplado
a uma antena diretiva e uma escala angular, colocada em sua
base. A variação do ângulo azimutal da antena transmissora
foi feita em passos de 45°, no intervalo de 0° a 360°, para a
polarização vertical. No receptor foi usada uma antena
omnidirecional. Estes procedimentos foram utilizados em
cenários sem linha de visada direta.
Os resultados experimentais foram obtidos nos seguintes
ambientes: corredor da Coordenação de Engenharia Elétrica
(EE) (Fig. 2, Nº 2) e corredor do Programa de Educação
Tutorial em Engenharia Elétrica (PET), (Fig. 2, Nº 3) do
Instituto Federal da Paraíba – IFPB, campus de João Pessoa,
PB. O corredor dos laboratórios de Eletrotécnica (Fig. 2, Nº
1), corresponde ao ambiente onde se localiza a antena
transmissora. A Fig. 2 mostra o layout do local de medição.
O sinal transmitido (TX) foi obtido por um gerador de
sinais da Agilent Technologies, modelo E8257D, em uma
posição fixa no início do corredor dos laboratórios de
Eletrotécnica (Fig. 2, Nº 1), fornecendo um sinal de onda
contínua (CW) na frequência de 730 MHz com um nível de
potência de 16 dBm, acoplado a uma antena log-periódica,
modelo 3148B, com um ganho máximo de 5,66 dB.
Para o sistema de recepção (RX) foi utilizada uma antena
telescópica acoplada a um analisador de espectro portátil
Rohde & Schwarz, modelo FSH8, posicionado em uma base
móvel. Um computador portátil também foi usado para
aquisição de dados.
A Tabela I apresenta os instrumentos e dispositivos
utilizados no procedimento de medição.
TABELA I.

Fig. 1. Método de Traçado de Raios em um ambiente interno [1].

Por existir muitos raios provenientes da fonte, o ponto de
recepção pode ser alcançado após os mesmos experimentarem
diferentes mecanismos de propagação. Cada percurso de

METODOLOGIA DE MEDIÇÃO E SIMULAÇÃO

INSTRUMENTOS E DISPOSITIVOS USADOS NAS MEDIÇÕES.

Descrição

Fabricante

Modelo

Gerador de Sinais
Antena Log-periódica
Antena Telecóspica
Analisador de Espectro
Laptop
Base Móvel

Agilent Technologies
ETS-Lindgren
Rohde & Schwarz
Apple
-

E8257D
3148B
FSH8
Macbook Pro
-

Os valores medidos foram obtidos para distâncias
regularmente espaçadas, a cada 5 m, a partir do transmissor.
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Em cada ponto de medição, o valor obtido da potência recebida
é a média aritmética de nove pontos medidos, calculado em
uma área de 1 m2, formando um quadrado em torno do ponto
principal (Fig. 2). Esta metodologia de medição foi proposta
para tentar reduzir o efeito de desvanecimento em pequena
escala (desvanecimento rápido) no processo de medição. Esse
tipo de oscilação no nível do sinal recebido torna-se mais
evidente quando as medições são realizadas obtendo apenas um
valor por posição, em um único ponto central, em uma medida
linear pontual. Desta forma, os valores de potência recebidos,
obtidos por este método, são mais confiáveis resultando em
uma curva mais suave para os pontos medidos com a distância.
Estes valores foram comparados com os resultados simulados.
A Tabela II apresenta os parâmetros utilizados nos
procedimentos de medição e simulação.
TABELA II. PARÂMETROS DO SISTEMA DE MEDIÇÃO E SIMULAÇÃO.
Altura da
Antena
TX
1.5 m

Potência
TX

Frequência

Passo

16 dBm

730 MHz

5m

Ganho da
Antena
TX
5.66 dB

No processo de simulação foi utilizado o programa
comercial WinProp®, com base no método do Traçado de
Raios. O ambiente simulado foi o mesmo da medição, gerado
por ferramenta CAD e importado para o programa WinProp®.
Foram utilizados os mesmos parâmetros da etapa de medição,
com o mesmo número de interações descritos na seção II-B.

IV.

RESULTADOS

Os resultados foram obtidos através de comparações
realizadas entre as medições e simulações, utilizando o
programa WinProp®, nos ambientes descritos para os
corredores da Fig. 2.
Neste trabalho, para as simulações realizadas, foi proposto
um modelo simplificado de propagação, onde foram
considerados dois transmissores virtuais nas entradas dos
corredores transversais 2 e 3 (TX' e TX", nas distâncias de 31
m e 49 m a partir do início do corredor principal,
respectivamente, Fig. 2) cujos níveis de potência de saída são
correspondentes aos obtidos naqueles pontos do corredor, com
visada, através do processo de simulação. Nesse ponto, a
simulação em cada corredor transversal foi feita em situação
de visada direta, a partir do respectivo transmissor virtual. A
configuração da simulação da propagação no ambiente interno
analisado foi feita com azimute da antena transmissora
variando de 0º a 360 º, em passos de 45º, para a polarização
vertical. Os resultados foram obtidos utilizando a ferramenta
ProMan, em que as antenas utilizadas como transmissora e
receptora possuem, respectivamente, as mesmas características
das antenas diretiva e omnidirecional utilizadas no processo de
medição.
Os resultados simulados e medidos foram comparados para
os corredores transversais da Fig. 2 (Corredor EE – Nº 2 e
Corredor PET – Nº 3), conforme ilustram os gráficos das Figs.
3, 4, 5 e 6, respectivamente. Além da comparação entre os
resultados simulados, considerando o TX virtual localizado no
início dos corredores 2 e 3 e os resultados medidos, foram
realizadas também simulações considerando uma situação
convencional, ou seja, com apenas o TX real localizado no
início do corredor 1, preservando as mesmas características
iniciais, incluindo a posição no início do corredor principal.
Também foram considerados, para efeito de comparação,
resultados calculados a partir da fórmula da perda no espaço
livre (Fórmula de Friis), equação (1). Os resultados foram
normalizados para melhor visualização das curvas
sobrepostas.
(1)

Fig. 2. Predição de cobertura em ambiente interno com o método do Traçado
de Raios na polarização vertical e com azimute de 0º.

onde d é a distância, em m, é o comprimento de onda, em m
e Gt e Gr são os ganhos das antenas transmissora e receptora,
respectivamente, em dB.
A partir dos resultados obtidos, pode-se observar que, com
a utilização do modelo de propagação simplificado (uso de TX
virtual na entrada de cada corredor transversal, caracterizando
uma situação de visada direta nesses ambientes), os resultados
ficaram mais concordantes com os valores medidos, quando
comparados com os obtidos através do modelo de propagação
convencional (onde existe apenas um TX real, localizado na
entrada do corredor 1 e os corredores transversais estão fora
de visada) para os diversos valores de ângulos de azimute da
antena transmissora.
Portanto, observou-se que para a predição de cobertura de
sinal em ambiente sem a presença de visada entre o
transmissor e o receptor não é necessário tomar medidas ao
longo de toda a sua extensão, a fim de confirmar a existência
de um nível de sinal, e, por conseguinte, a existência de uma
cobertura em tais ambientes internos. O conhecimento do
nível de sinal na entrada de cada ambiente é suficiente para
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estimar a cobertura ao longo dos mesmos. Assim, o tempo de
medição e de simulação é reduzido, aumentando a
simplicidade do processo de predição de cobertura, sem
prejuízo para a confiabilidade dos resultados preditos.

Fig. 5. Comparação dos valores simulados e medidos no corredor do PET
para os azimutes de 0º, 45º, 90º e 135º na polarização vertical.

Fig. 3. Comparação dos valores simulados e medidos no corredor da
Coordenação de Engenharia Elétrica (EE) para os azimutes de 0º, 45º, 90º e
135º na polarização vertical.

Fig. 6. Comparação dos valores simulados e medidos no corredor do PET
para os azimutes de 180º, 225º, 270º e 315 º na polarização vertical.

V.
Fig. 4. Comparação dos valores simulados e medidos no corredor da
Coordenação de Engenharia Elétrica (EE) para os azimutes de 180º, 225º,
270º e 315 º na polarização vertical.

CONCLUSÕES

Esse trabalho se propôs a estabelecer a caracterização da
cobertura de sinais de comunicação sem fio em ambientes
internos na faixa de frequência em torno de 700 MHz,
considerando o efeito do azimute da antena transmissora
diretiva. Essa banda foi escolhida devido a sua destinação para
ser utilizada pelos sistemas de comunicação em banda larga
Long Term Evolution (4G/LTE) no Brasil. Os resultados
simulados foram obtidos utilizando o programa comercial
WinProp®, com base no método do Traçado de Raios. Foi
proposto um método simplificado de predição de cobertura,
onde foram considerados transmissores virtuais posicionados
nas entradas dos ambientes que não possuem visada entre
transmissor e receptor. As campanhas de medição para a
caracterização experimental da cobertura de sinal foram
realizadas, onde o valor obtido em cada ponto de medição é o
resultado da média de nove valores medidos em uma área de
1m2 em torno de cada ponto. O objetivo foi obter uma menor
influência do fenômeno de desvanecimento rápido nos valores
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medidos e contribuir também para aumentar a distribuição
espacial dos pontos medidos. Os resultados medidos foram
comparados com os obtidos utilizando o modelo de propagação
simplificado proposto (utilizando TX virtuais), com os obtidos
através do modelo de propagação convencional (com apenas
um TX) e com os obtidos através da fórmula de perda de
propagação no espaço livre (Fórmula de Friis). A partir dos
resultados obtidos, pode-se observar que, com a utilização do
modelo de propagação simplificado, os resultados ficaram mais
concordantes com os valores medidos, quando comparados
com os obtidos através do modelo de propagação
convencional, para os diversos valores de ângulos de azimute
da antenna transmissora, confirmando a eficiência do modelo
proposto. Dessa forma, observou-se que para a predição de
cobertura de sinal em alguns ambientes sem a presença de
visada entre o transmissor e o receptor, o processo de predição
de cobertura pode ser simplificado. O conhecimento do nível
de sinal na entrada de cada ambiente é suficiente para estimar a
cobertura ao longo dos mesmos. Isso tem implicações na
redução do tempo de medição e de simulação, aumentando a
simplicidade do processo de predição de cobertura, sem
prejuízo para a confiabilidade dos resultados preditos.
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Filtro rejeita-faixa compacto com reduzida região de
transição para aplicação na faixa de 2,4 GHz
Alfrêdo Gomes Neto, Amaro Flor Neto, Mylenna Correia de Andrade, Jefferson Costa e Silva,
Joabson Nogueira de Carvalho

Resumo—Neste artigo é apresentado o desenvolvimento de um
filtro rejeita faixa compacto com reduzida banda de transição
para aplicação na faixa de 2,4 GHz. O filtro proposto baseia-se na
geometria
matrioska,
possibilitando uma considerável
miniaturização. A geometria matrioska é descrita e são propostas
equações iniciais de projeto, com as quais é possível estimar as
frequências de ressonâncias. São comparados filtros em C, com
um ressonador com dois anéis matrioskas, com dois ressonadores
em série e, concluindo, um filtro que fica praticamente contido na
linha de alimentação. São apresentados resultados numéricos e
experimentais, observando-se uma boa concordância entre os
mesmos.
Palavras-Chave—Matrioska, filtros, filtros rejeita-faixa, filtros
planares.
Abstract— In this paper we present the development of a
compact band-rejection filter with a very small transition region
for application in the 2.4 GHz frequency band. The proposed filter
is based on matryohka's geometry, which allows considerable
miniaturization. The matryoshka geometry is described and initial
design equations are proposed, with which it is possible to estimate
the resonant frequencies. Filters with C geometry, one resonator
with two matryoshka rings, two resonators in series and,
concluding, a filter that is practically contained in the feeding line,
are compared. Numerical and experimental results are presented,
observing a good agreement between them.

baixo custo [2]. Considerando esses requisitos, em aplicações na
faixa de frequência de RF/micro-ondas, sempre que possível a
tecnologia dos filtros planares é adotada.
Nos filtros planares a geometria é um dos fatores de maior
flexibilidade para obtenção de determinadas respostas em
frequência. Com a disponibilidade de recursos computacionais,
uma maior variedade de geometrias passou a ser considerada no
projeto desses filtros e, entre essas geometrias, os ressonadores
recebem uma especial atenção [3]–[5]. Os filtros baseados em
ressonadores que utilizam linhas de microfita e similares (linhas
coplanares, linhas acopladas, etc.) são amplamente empregados
nos sistemas de comunicações sem fio. Embora esses filtros
apresentem desvantagens tais como perdas de inserção elevadas
e um fator de qualidade menor quando comparados, por
exemplo, aos filtros em guia de ondas ou ressonadores
dielétricos, eles são adotados pela facilidade de fabricação,
diversidade de aplicações e possibilidade de integração
diretamente com circuitos ativos.

Keywords—Matryoshka, filters, band-rejection filters, planar
filters.

I.

INTRODUÇÃO

Atualmente, os sistemas de comunicação sem fio passaram
a fazer parte das atividades humanas como algo quase que
natural. Os smartphones, com sua infinidade de aplicativos,
integram os hábitos cotidianos de mais de 2 bilhões de usuários
em todo o mundo [1]. Entretanto, as aplicações dos sistemas de
comunicação sem fio vão além dos smartphones e, por exemplo,
o uso de veículos não tripulados, drones, e a evolução da
tecnologia IoT, Internet das Coisas, Internet of Things, impõem
constantemente novos desafios tecnológicos. Neste contexto, as
limitações do espectro de frequência tornam necessária a
otimização da utilização das faixas de frequências disponíveis,
destacando-se entre essas, as faixas de WiFi, de 2,400–2,483
GHz, e de 5,150–5,850 GHz. Considerando o intenso uso dessas
faixas de frequência, em algumas aplicações esses sinais podem
se apresentar como uma interferência, Fig. 1, e soluções
tecnológicas que permitam minimizar os sinais indesejados
assumem um papel de fundamental importância, requerendo o
desenvolvimento de filtros cada vez mais compactos, leves e de

Fig. 1 Exemplo de esquema onde é necessário suprimir um sinal
interferente, adaptado de [2].

Em [6] e [7] foi apresentada a implementação de filtros em
microfita utilizando a geometria matrioska, observando-se, entre
outras, características tais como considerável redução da
frequência de ressonância, assim como uma rápida transição da
banda passante para a banda de rejeição, roll-off. Diferentemente
dos ressonadores com anéis concêntricos, na geometria
matrioska os anéis internos permanecem interligados, formando
um único anel, Fig. 2, obtendo-se, dessa forma, um maior
comprimento efetivo e, por conseguinte, interessantes
características de miniaturização.
Neste trabalho é apresentado o desenvolvimento de um filtro
rejeita-faixa compacto, com reduzida banda de transição e
operação na faixa de 2,4 GHz. O filtro é baseado na geometria
matrioska e considerando um ressonador com dois anéis, são
propostas as equações iniciais de projeto, com as quais é possível
estimar as frequências de ressonância. São projetados e

Os autores fazem parte do Grupo de Telecomunicações e
Eletromagnetismo Aplicado, do Instituto Federal da Paraíba, GTEMA-IFPB,
João Pessoa, PB, Brasil¸ E-mail: gtema.ifpb@gmail.com. Este trabalho é
parcialmente financiado pelo PPGEE-IFPB e pela Chamada Interconecta
01/2018-IFPB.
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caracterizados numericamente e experimentalmente 4 filtros
(um com ressonador em C, um ressonador com geometria
matrioska com dois anéis, dois ressonadores em série e um
ressonador matrioska que fica praticamente contido na fita de
alimentação), comparando-se as suas características, vantagens
e desvantagens. Verifica-se uma boa concordância entre os
resultados numéricos e experimentais, assim como a
aplicabilidade das equações iniciais de projeto. Portanto,
observando-se a miniaturização e seletividade alcançadas, o
filtro proposto é potencialmente adequado à diversas aplicações
nos modernos sistemas de comunicação sem fio.

𝑢 2
𝑢4 + ( )
1
52
𝑎 =1+
𝑙𝑛 ( 4
)
49
𝑢 + 0,432
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18,1
𝜀𝑟 − 0,9 0,053
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)
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(7)

Como neste trabalho o objetivo é apresentar filtros para
aplicações na faixa de 2,4 GHz, serão considerados apenas dois
anéis matrioska, Fig. 4.

b)Geometria matrioska expandida

a)Geometria matrioska

Fig. 2 Geometria matrioska com 3 anéis [7].

II.

GEOMETRIA MATRIOSKA

Neste trabalho o filtro é implementado em uma estrutura
tipo microfita, com um substrato de espessura h e constante
dielétrica 𝜀𝑟 . Para facilitar a análise dos resultados, a geometria
é baseada em quadrados com alimentação simétrica.
Considere-se inicialmente a geometria com um anel
quadrado, aberto, alimentada no por duas fitas simétricas, Fig.
3. Essa estrutura também conhecida como ressonador em forma
de C [5], corresponde a um filtro rejeita faixa e sua frequência
de ressonância pode ser aproximadamente calculada por
𝑓𝑟𝑒𝑠 (𝐺𝐻𝑧) =

0,3
𝐿𝑒𝑓 √𝜀𝑟𝑒𝑓

(1)

Sendo 𝐿𝑒𝑓 o comprimento efetivo do anel, dado por
𝐿𝑒𝑓 = 4𝐿1𝑚é𝑑 − 𝑔

(2)

a) Geometria matrioska com 2 anéis

b) Geometria matrioska expandida

Fig. 4 Ressonador matrioska com 2 anéis.

A resposta em frequência típica de um ressonador com dois
anéis matrioska é apresentada na Fig. 5, para qual são definidos
os seguintes parâmetros:
• Frequências de corte em –3 dB, fc1 e fc2;
• Frequências de ressonância, fr1 e fr2;
• Largura da banda de rejeição definida em –3 dB, BRW;
• Atenuação livre, AL;
• Região de transição de –3 dB a –30 dB .

(𝐿1𝑒𝑥𝑡 + 𝐿1𝑖𝑛𝑡)
(3)
2
e 𝜀𝑟𝑒𝑓 é a constante dielétrica efetiva para o caso quase-estático,
considerando a largura da fita do anel, que pode ser calculada
utilizando aplicativos como o AppCAD [8], ou aplicando
diretamente (4)–(7), apresentadas em [3].
𝐿1𝑚é𝑑 =

Fig. 5 Resposta em frequência típica de um ressonador com dois anéis
matrioska.

Fig. 3 Ressonador em forma de C e circuito equivalente.

𝜀𝑟𝑒𝑓 =

𝜀𝑟 + 1 𝜀𝑟 − 1
10 −𝑎𝑏
+
(1 + )
2
2
𝑢
𝑢=

𝑊
ℎ

(4)

(5)

Observe que a resposta em frequência obtida para um filtro
com dois anéis matrioska é semelhante à obtida para filtros com
anéis C assimétricos [9].
Para se conseguir uma determinada resposta em frequência,
considerando uma mesma área ocupada pelo anel mais externo,
é possível variar parâmetros tais como as dimensões dos anéis
internos, o espaçamento entre os anéis, o número de anéis, entre
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outros. Entretanto, à medida que o número de anéis aumenta,
passam a ocorrer acoplamentos entre os mesmos e o circuito
equivalente não é tão simples como o ilustrado na Fig. 3. Da
mesma forma, as expressões para a frequência de ressonância
passam a apresentar uma menor precisão, requerendo uma maior
experiência do projetista e otimização através de processos
iterativos. Entretanto, equações iniciais de projeto podem
auxiliar no projeto do filtro e, baseado nas equações
apresentadas em [6] e [7], são propostas as seguintes equações:
𝑓𝑟𝑖 (𝐺𝐻𝑧) =

0,3

𝑖 = 1,2

(8)

𝐿1𝑒𝑓 = 3 × 𝐿1𝑖𝑛𝑡 + 3 × 𝐿2𝑖𝑛𝑡 + 𝑑𝑦

(9)

𝐿2𝑒𝑓 = 3 × 𝐿1𝑖𝑛𝑡 + 𝐿2𝑖𝑛𝑡

(10)

2𝐿𝑖𝑒𝑓 √𝜀𝑟𝑒𝑓

,

Destaque-se mais uma vez que (1), (2), (8)–(10) são
equações aproximadas, uma etapa inicial de projeto, para uma
posterior otimização numérica.
III.

características desse filtro são resumidas na Tabela I. Destaquese ainda a boa concordância do resultado obtido para a
frequência de ressonância calculada com (1), 2,412 GHz,
quando comparado ao resultado experimental, 2,461 GHz, o que
indica a sua aplicabilidade como uma primeira etapa de projeto.
Com o objetivo de reduzir as dimensões do filtro, foi
projetado um filtro baseado na geometria matrioska, com dois
anéis (L1ext = 11,6 mm, L2ext = 7,6mm, dy = 1,0 mm), o que
corresponde a uma área ocupada de 0,095𝜆0 × 0,095𝜆0 . A
resposta em frequência obtida é apresentada na Fig. 8 e as
características resumidas na Tabela I. Comparando com o
ressonador em C, além da redução de aproximadamente 72% da
área ocupada pelo filtro, observa-se que o filtro é mais seletivo,
apresentando uma banda passante 32% menor e uma região de
transição pelo menos 50% menor. Entretanto, a atenuação livre
foi reduzida de 42,15 dB para 16,87 dB, o que para algumas
aplicações pode não ser um resultado interessante. Em relação
aos resultados iniciais de projeto, equação (8), 2,148 GHz e
2,910 GHz, quando comparados aos resultados medidos
verifica-se uma diferença de 7,46% e 0,73%, para fr1 e fr2,
respectivamente. Entretanto, como resultados iniciais de projeto,
essas aproximações são práticas e podem ser utilizadas como
etapa inicial de uma otimização numérica.

RESULTADOS NUMÉRICOS E EXPERIMENTAIS

Os resultados numéricos foram obtidos utilizando o
programa computacional ANSYS Designer 8.0 [10]. Para todas
as simulações são adotadas as seguintes especificações:
• Substrato R03003, de espessura 1,52 mm, constante dielétrica
𝜀𝑟 = 3,0 e tangente de perdas 0,001;
• As portas de 1 e 2 apresentam uma impedância característica
de 50 Ω, o que corresponde a 𝑤0 = 3,8 𝑚𝑚;
• Largura da fita dos anéis 𝑤 = 1,0 𝑚𝑚;
• Fenda 𝑔 = 1,0 𝑚𝑚;
• Distância entre as portas 1 e 2, 𝐿 = 60 𝑚𝑚, independente das
dimensões ou do número de anéis.
Os filtros simulados foram fabricados e caracterizados
experimentalmente. As medições foram realizadas no
Laboratório de Micro-ondas do GTEMA/IFPB, utilizando um
analisador de redes Agilent E5071C, Fig. 6.
Fig. 7 |S| (dB) × Freq. (GHz) para ressonador em C, L1ext=22 mm,
filtro 1.

Fig. 6 Configuração dos equipamentos utilizados na caracterização
experimental.

Inicialmente, seja considerado um ressonador em C, com
alimentação simétrica, L1ext = 22,0 mm, projetado para uma
frequência de ressonância em 2,45 GHz, o que corresponde a
uma área ocupada de 0,180𝜆0 × 0,180𝜆0 , sendo 𝜆0 o
comprimento de onda no espaço livre na frequência de projeto.
A resposta em frequência, |S| (dB) × frequência (GHz), é
apresentada na Fig. 7, observando-se uma concordância muito
boa entre os resultados numéricos e experimentais. As

Fig. 8 |S| (dB) × Freq. (GHz), para ressonador baseado na geometria
matrioska, L1ext=11,6 mm, L2ext=7,6mm, dy=1,0mm, filtro 2.
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Para contornar a redução da atenuação livre, uma solução é
a utilização de mais de um estágio do filtro em série [9], [11].
Foi então implementado um filtro com as mesmas dimensões do
filtro 2, com duas seções em série, sendo o espaçamento entre as
seções d = 10,0 mm. O valor de d foi incialmente estimado como
sendo d = L1ext e posteriormente otimizado numericamente até
a obtenção da menor distância e a maior atenuação livre. A
resposta em frequência obtida é apresentada na Fig. 9,
observando-se uma concordância muito boa entre os resultados
numéricos e experimentais. Embora quando comparada ao filtro
2 a área ocupada tenha aumentado para 0,272𝜆0 × 0,096𝜆0 ,
ainda é 20% menor que a área ocupada pelo filtro 1, com
praticamente a mesma largura de banda do filtro 2 e com uma
atenuação livre de 36 dB. As características principais do filtro
2 são apresentadas na Tabela I.

Fig. 9 |S| (dB) × Freq. (GHz) para dois ressonadores em série, L1ext=11,6
mm, L2ext=7,6mm, dy=1,0mm, d=10,0 mm, filtro 3.

o anel externo com 17,6 mm × 7,0 mm, e o anel interno com
13,6 mm × 3,0 mm. A resposta em frequência obtida é
apresentada na Fig. 10 e as suas características resumidas na
Tabela I. Observa-se que praticamente ocupando apenas a área
da linha de alimentação, obteve-se um filtro com
aproximadamente as mesmas características do filtro 2. Essa
configuração é particularmente interessante quando se deseja
um filtro tipo notch, podendo ser aumentada a atenuação livre
com a utilização de ressonadores em série, como no filtro 3.
Comparando os resultados iniciais de projeto, equação (8), 2,490
GHz e 2,691 GHz, quando comparados aos resultados medidos
verifica-se uma diferença de 10,8% e 3,36%, para fr1 e fr2,
respectivamente.

Fig. 10 |S| (dB) × Freq. (GHz) para ressonador baseado na geometria
matrioska, anel externo 1 com 17,6 mm × 7,0 mm, e anel externo 2
com 13,6 mm × 3,0 mm, dy = 1,0 mm, filtro 4.

Na Fig. 11 são apresentados os 4 filtros fabricados.

TABELA I. CARACTERÍSTICAS DA RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DO RESSONADOR
COM 1 E 2 ANÉIS – RESULTADOS EXPERIMENTAIS.
1 anel,
filtro 1

2 anéis,
filtro 2

2 anéis em
cascata,
filtro 3

2 anéis,
filtro 4

fc1 (GHz)

1,171

1,681

1,551

1,625

fc2 (GHz)

3,821

3,480

3,281

3,261

fr1 (GHz)

2,461

2,321

2,321

2,221

fr2 (GHz)

-

2,931

2,911

2,781

1,230

0,610

0,630

0,566

1,301

0,535

0,160

0,455

2,650

1,799

1,730

1,636

AL(dB)

42,15

16,87

36,00

17,00

Área ocupada

0,0324𝜆20

0,0090𝜆20

0,0261𝜆20

0,0083𝜆20

Região de
Transição1
(GHz)de
Região
Transição2
(GHz)
BRW (GHz)

Os filtros baseados na geometria matrioska podem ser
implementados no formato retangular, o que é particularmente
interessante quando se deseja implementar um filtro rejeita-faixa
ocupando praticamente o espaço da linha de transmissão que
alimenta o circuito. Neste contexto, foi fabricado um filtro com

a) Filtro 1

a) Filtro 3
Fig. 11 Filtros fabricados.

b) Filtro 2

b) Filtro 4

IV. CONCLUSÕES
Neste trabalho foi apresentado o desenvolvimento de um
filtro compacto com uma região de transição reduzida par
aplicação na faixa de 2,4 GHz. Foram comparadas as
características de 4 filtros, sendo os filtros analisados baseados
na geometria matrioska (filtros 2, 3 e 4). Quando comparado ao
filtro tipo C (filtro 1), foi obtida uma redução da área ocupada
de 72%, com uma região de transição pelo menos 54% menor.
Contudo, verificou-se que a atenuação livre ficou reduzida, o
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que pode ser contornado com a utilização de ressonadores em
série, com verificado no filtro (3).
As equações iniciais de projeto, com as quais foram
estimados os valores iniciais das frequências de ressonância
apresentaram bons resultados, com uma diferença em relação
aos valores medidos de no máximo 11%, indicando a sua
aplicabilidade. Os resultados numéricos e experimentais obtidos
apresentaram uma concordância muito boa. A simplicidade da
geometria e dos procedimentos de projeto, assim como as
características obtidas, tornam o filtro proposto potencialmente
atrativo para aplicações nos sistemas de telecomunicações sem
fio.
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Resumo— Neste trabalho é realizada uma análise e aplicação
dos modelos de perda de propagação empíricos Stanford
University Interim (SUI), Electronic Communication Committee
ECC-33, Ericsson e Tecnhnical Report TR 36.942, utilizando
técnicas de otimização na predição de perdas em redes 4G Long
Term Evolution (LTE) e Long Term Evolution Advanced (LTE-A)
nas faixas de 800 MHz, 1,8 GHz e 2,6 GHz em áreas suburbanas.
Para tanto, duas técnicas de otimização, Algoritmos Genéticos
(GA) e Método dos Mínimos Quadrados (LMS), são utilizadas no
ajuste de parâmetros dos modelos. Os resultados foram
comparados com dados experimentais coletados em uma
campanha de medições realizada na cidade de Natal, Brasil. No
fim, as técnicas GA e LMS foram capazes, na maioria dos casos,
de aproximar os resultados simulados aos dados medidos.
Palavras-Chave—Modelos
de
Propagação,
Algoritmos
Genéticos, Método dos Mínimos Quadrados, Long Term Evolution,
Long Term Evolution- Advanced, Medições.

I.

INTRODUÇÃO

Para suprir as demandas de ambos os padrões [2], um
planejamento preciso durante a implantação preliminar do
sistema de comunicação sem fio é essencial, onde as
características de propagação do ambiente devem ser
conhecidas. Modelos de perda de propagação (ou perda de
percurso) são importantes para a predição da área de cobertura,
alocação de frequência e análise de interferência, sendo esses
componentes básicos para o processo de planejamento de rede
no projeto de um sistema de comunicações móveis [3]. A
compreensão do canal de rádio para a implantação da rede é
primordial e o modelo de perda de propagação escolhido para
modelar o canal é um fator-chave para o sucesso do projeto.
Buscando obter um planejamento mais eficiente, em termos
de acurácia, métodos e ferramentas de simulação de predição
de cobertura que possam estimar com maior precisão e
exatidão os dados medidos, vêm sendo desenvolvidos. Essas
técnicas auxiliam na implantação dos projetos ao trazer
economia de tempo e recursos.

As redes de terceira geração (3G) e de 4ª geração (4G)
atendem às demandas criadas por um novo panorama de
comunicação, onde os usuários, utilizando dispositivos como
smartphones, tablets ou videogames portáteis, fazem uso de
uma grande quantidade de aplicativos online. Tais demandas
requerem melhorias na qualidade e cobertura das redes
celulares, além de resultarem em maiores taxas de dados (tanto
para download quanto para upload), o que implica em mais
largura de banda. As redes móveis têm ainda mais importância
em locais que possuem uma cobertura irregular de pontos de
acesso Wi-Fi.

Este trabalho analisa e aplica duas técnicas de otimização: o
Método dos Mínimos Quadrados (do inglês, LMS, Least Mean
Square) e Algoritmos Genéticos (do inglês, GA, Genetic
Algorithm) no melhoramento dos modelos de propagação
empíricos: Stanford University Interim (SUI), Electronic
Communication Committee ECC-33) e 3GPP Tecnhnical
Report (TR, Relatório Técnico) 36.942 nas frequências de 800
MHz, 1,8 GHz e 2,6 GHz [4-6]. Essas frequências estão
presentes em várias bandas usadas pelo LTE e LTE-A, sendo
implantadas em países como Nova Zelândia, Brasil, Canadá e
Chile.

As tecnologias Long Term Evolution (LTE, Evolução de
Longo Prazo) e LTE-Advanced (LTE-A, Evolução de Longo
Prazo Avançada) são parte de uma série de padrões
desenvolvidos pelo Third Generation Partnership Project
(3GPP). Tanto o LTE quanto o LTE-A funcionam na mesma
banda de frequências [1]. Os padrões 4.5G e 4G+, divulgados
constantemente em planos de operadoras, nada mais são do que
o LTE-A. A taxa de dados máxima pode atingir 326,4 Mbps
para downlink e 86,4 Mbps para uplink, no caso de LTE, e
pode chegar a 3 Gbps para downlink e 1,5 Gbps para uplink, no
caso de LTE-A [2]; para tanto, é necessária uma largura de
banda de até 100 MHz.

A otimização é obtida ajustando os valores presentes no
conjunto padrão de constantes desses modelos de propagação,
sendo sua maioria em termos de frequência e distância. O
cálculo é baseado na diferença entre os valores preditos e
coletados em medições.
O objetivo principal é analisar as versões padrão e
otimizadas (usando LMS e GA) dos modelos e encontrar o
método cujos resultados apresentam maiores precisão e
exatidão com dados experimentais referentes a regiões
suburbanas de cidades de porte médio no nordeste brasileiro.
Para tanto, foi realizada uma campanha de medições,
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compreendendo três rotas diferentes no bairro de Lagoa Nova,
na cidade de Natal, Brasil.
Para avaliar o desempenho das simulações, duas métricas
são empregadas: o RMSE (Root Mean Squared Error , Raiz
do Erro Quadrático Médio) que estima o erro de diferença (dB)
entre os conjuntos de dados [7] e o Wilcoxon rank-sum: esse
teste de hipóteses não paramétrico realiza um teste de
similaridade entre os conjuntos de dados, determinando o nível
de significância estatística no experimento, indicando o quanto
a distribuição dos dados simulados é semelhante aos dados
experimentais [8].
O restante deste artigo está organizado da seguinte forma.
Na Seção II, são apresentados alguns princípios sobre os
modelos de perda de propagação utilizados no experimento,
enquanto que, na Seção III, detalhes sobre as técnicas de
otimização são tratados. Na Seção IV, é realizada uma análise
sobre os resultados de um teste entre as simulações e dados
experimentais. Por fim, na Seção V, são apresentadas as
conclusões, bem como orientações para trabalhos futuros.
II.

Onde 𝑑 é a distância entre transmissor e receptor (m), 𝑓 é a
frequência (MHz), ℎ 𝑇𝑥 é a altura da antena transmissora (m), e
ℎ𝑅𝑥 é a altura da antena receptora (m). Com relação ao modelo
Ericsson, 𝑎0 , 𝑎1, 𝑎2 𝑒 𝑎3 são constantes cujos valores podem ser
alterados de acordo com o cenário de propagação. Seus valores
padrões são: 36,2; 30,2; -12 e 0,1, respectivamente. No que diz
respeito às equações do ECC, 𝐺𝑟 é o ganho da antena
receptora, presente em (14) e (15). A Equação (14) é usada
para cidades pequenas e médias e a Equação (15) para cidades
grandes.
No que se refere ao modelo SUI, 𝑠 é o efeito de
sombreamento, onde α possui o valor de 5,2 dB para ambientes
urbanos e suburbanos (terrenos A e B) e 6,6 dB para ambientes
rurais (terreno C). ∆𝐿ℎ é o fator de correção da antena
receptora em (8) para terrenos tipo A e B e em (9) para terrenos
tipo C. Os terrenos tipo A são característicos de áreas densas
urbanas, os terrenos tipo B correspondem a áreas suburbanas e
os terrenos tipos C, caracterizam ambientes rurais. Mais
informações sobre o modelos podem ser obtidas em [4-6].
III.

MODELOS DE PERDA DE PROPAGAÇÃO

Para este trabalho, quatro diferentes modelos são utilizados
para calcular a perda de percurso. O modelo Ericsson é
aplicado na frequência de 800 MHz, enquanto o ECC-33 (para
cidades pequenas e médias) e o SUI (para terrenos B)
abrangem as faixas de 1,8 GHz e 2,6 GHz. Por fim, o modelo
TR 36.942 cobre as três frequências. Na Tabela I são
apresentadas as principais equações desses modelos de
propagação.
TABELA I.

Modelo
Ericsson

EQUAÇÕES DOS MODELOS DE PROPAGAÇÃO

A. Algoritmos Genéticos
Algoritmos Genéticos [9] podem ser definidos como um
método computacional metaheurístico, aplicado como um
método de soluções generalizado. Os GAs são inspirados no
modelo evolucionário de Darwin e têm sido amplamente
empregados em diversas áreas com problemas de otimização,
também na área das telecomunicações [10].
Para este trabalho, o GA padrão (Fig. 1) foi utilizado como
base para a implementação do algoritmo de otimização.

Equação

𝑃𝐿𝐸 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑙𝑜𝑔10 (𝑑) + 𝑎2 𝑙𝑜𝑔10 (𝑑)ℎ𝑅𝑥 
+𝑎3 𝑙𝑜𝑔10 ℎ𝑇𝑥 𝑙𝑜𝑔10 (𝑑)
−3,2(𝑙𝑜𝑔10 11,75ℎ𝑅𝑥 )2 + 𝑔(𝑓)
(1)

(2)

𝑔(𝑓) = 44,9𝑙𝑜𝑔10 (𝑓) − 4,78𝑙𝑜𝑔10 (𝑓)
𝑑
𝑃𝐿𝑆𝑈𝐼 = 𝐴 + 10𝛾𝑙𝑜𝑔10 ( )
𝑑0
+∆𝐿𝑓 + ∆𝐿ℎ + 𝑠

𝐴 = 20𝑙𝑜𝑔10(

4𝜋𝑑0

SUI

TÉCNICAS DE OTIMIZAÇÃO

𝜆

)

 𝛾 = 𝑎 − 𝑏ℎ𝑏 + ℎ𝑐

𝑇𝑥

∆𝐿𝑓 = 6𝑙𝑜𝑔10 (
∆𝐿ℎ =

𝑓

)

2000
ℎ
−10.8𝑙𝑜𝑔10 ( 𝑅𝑥)
2

∆𝐿ℎ = −20𝑙𝑜𝑔10 (

ℎ𝑅𝑥
2

(3)

)

𝑠 = 0.65[𝑙𝑜𝑔10

−1.3 + 𝑙𝑜𝑔10 (𝑓) + 𝛼

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(𝑓)]2

ECC

𝑃𝐿𝐸𝐶𝐶 = 𝐴𝑓𝑠 + 𝐴𝑏𝑚 − 𝐺𝑏 − 𝐺𝑟

(9)
(10)

𝐴𝑓𝑠 = 92.4 + 20𝑙𝑜𝑔10 (𝑑) + 20𝑙𝑜𝑔10 (𝑓)

(11)

𝐴𝑏𝑚 = 20.41 + 9.83𝑙𝑜𝑔10 (𝑑)
+7.894𝑙𝑜𝑔10 (𝑓) + 9.56[𝑙𝑜𝑔10 (𝑓)]2

(12)

ℎ𝑇𝑥
𝐺𝑏 = 𝑙𝑜𝑔10 (
)
200
{13.958 + 5.8[𝑙𝑜𝑔10 (𝑑)]2 }
𝐺𝑟 = [42.47 + 13.7𝑙𝑜𝑔10 (𝑓)]
[𝑙𝑜𝑔10 (ℎ𝑅𝑥 ) − 0.585]

TR 36.942

𝐺𝑟 = 0.759(ℎ𝑅𝑥 ) − 1.862
𝑃𝐿 𝑇𝑅 = 40[1 − 0.004ℎ𝑇𝑥 ]𝑙𝑜𝑔10 (𝑑)
−18𝑙𝑜𝑔10 (ℎ𝑇𝑥 ) + 21𝑙𝑜𝑔10 (𝑓) + 80

(13)

Fig. 1.

Algoritmo Genético implementado.

O código passa por várias iterações até que o critério de
parada seja atingido, ou seja, o número máximo de gerações. A
função de aptidão (função de fitness), calculada em (17), avalia
o quão próximo um indivíduo está da solução do problema. No
contexto deste estudo, esse valor é obtido através da diferença
entre perda de propagação medida e simulada:
1

(14)
(15)
(16)

𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
Δ𝑃𝐿 = ∑𝑁
− 𝑃𝐿𝑖
𝑖=1 𝑃𝐿𝑖
𝑁

(17)

Uma vez concluído o processo, os indivíduos com o melhor
valor de aptidão formam o conjunto final, contendo as
constantes a serem aplicadas nos modelos de propagação e
substituindo os valores originais.
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Com relação à configuração do algoritmo, a população
possui 10 indivíduos, o método de seleção é o do ranking com
elitismo, a taxa de cruzamento foi ajustada para variar de 85%
a 95%, enquanto a de mutação, de 4% a 6%. Por fim, o número
máximo de gerações foi ajustado em 25. Testes usando
populações maiores e aumentando o número máximo de
gerações não tiveram nenhum efeito significativo. Uma análise
mais aprofundada sobre os GAs pode ser encontrada em [911].
B. Método dos Mínimos Quadrados
A técnica dos mínimos quadrados geralmente mostra
resultados satisfatórios quando aplicada a problemas locais de
otimização, caso dos modelos de propagação selecionados
neste estudo. Trabalhos relacionados [12, 13] utilizam este
método para ajustar modelos de propagação baseados em
dados coletados em campanhas de medição.

móvel, trafegando a 20 km/h e com a antena receptora
instalada em uma altura de 3,6 metros.
O desempenho foi analisado comparando o RMSE e
aplicando o teste de Wilcoxon rank-sum. Um gráfico de
diagrama de caixa compara os conjuntos de dados com os tipos
de modelos aos dados experimentais coletados, em termos de
similaridade.
Os parâmetros modificados pelas técnicas de otimização
(destacados em negrito), referente às Equações (1), (2), (6),
(10), (13) e (15), respectivamente, estão presentes na Tabela II.
TABELA II.

Modelo
Ericsson

O princípio básico no processo é minimizar a soma dos
resíduos quadrados, sendo um resíduo a diferença entre um
valor observado e o valor ajustado fornecido por um modelo. O
modelo matemático é dado por:
𝐸 = ∑𝑛𝑖=1(𝑃𝐿𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑖 − 𝑃𝐿𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑖 )2

SUI

(18)

ECC

Onde E é a função de erro e n é o número de pontos de dados
coletados na campanha de medição.
Existem alguns métodos existentes para resolver o
problema dos mínimos quadrados [14], onde o método
selecionado para este trabalho é baseado no algoritmo de
Levenberg-Marquardt. Esse algoritmo é usado para resolver
problemas de ajuste de dados não lineares no contexto dos
mínimos quadrados, o que significa que cada iteração tentará
reduzir o erro em relação à execução anterior.

TR 36.942

PARÂMETROS MODIFICADOS

Equação

𝑃𝐿𝐸 = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 𝑙𝑜𝑔10 (𝑑) + 𝒂𝟐 𝑙𝑜𝑔10 (𝑑)ℎ𝑅𝑥 
+𝒂𝟑 𝑙𝑜𝑔10 ℎ𝑇𝑥 𝑙𝑜𝑔10 (𝑑)
−3,2(𝑙𝑜𝑔10 11,75ℎ𝑅𝑥 )2 + 𝑔(𝑓)

 𝛾 = 𝒂 − 𝒃ℎ𝑏 + ℎ𝑐

𝑇𝑥

𝑠 = 0.65[𝑙𝑜𝑔10 (𝑓)]2 − 1.3 + 𝑙𝑜𝑔10 (𝑓) + 𝜶
𝐴𝑏𝑚 = 20.41 + 𝟗. 𝟖𝟑𝑙𝑜𝑔10 (𝑑)
+𝟕. 𝟖𝟗𝟒𝑙𝑜𝑔10 (𝑓) + 𝟗. 𝟓𝟔[𝑙𝑜𝑔10 (𝑓)]2
𝐺𝑟 = [42.47 + 𝟏𝟑. 𝟕𝑙𝑜𝑔10 (𝑓)]
[𝑙𝑜𝑔10 (ℎ𝑅𝑥 ) − 0.585]
𝑃𝐿 𝑇𝑅 = 𝟒𝟎[1 − 0.004ℎ𝑇𝑥 ]𝑙𝑜𝑔10 (𝑑)
−𝟏𝟖𝑙𝑜𝑔10 (ℎ𝑇𝑥 ) + 𝟐𝟏𝑙𝑜𝑔10 (𝑓) + 𝟖𝟎

O gráfico do modelo Ericsson na rota 1, para a frequência
de 800 MHz, é apresentado na Figura 2.

O critério de parada escolhido é baseado no valor do
gradiente da função de erro, significando que, quando a
diferença entre o valor atual e o valor anterior for menor que
1x10−6 , o algoritmo será encerrado; ou, quando o número
máximo de iterações for atingido, ajustado para 1x10³ neste
trabalho.
IV.

RESULTADOS

Os cenários de simulação abrangeram as frequências de
operação de 800 MHz, 1,8 GHz e 2,6 GHz, transmitidas na
campanha de medição ao longo de três rotas. O sinal
transmitido foi uma Onda Contínua (do inglês, CW,
Continuous Wave), por meio de um transmissor de rádio
Anritsu, modelo MG3700A (50 Hz - 6 GHz) e um amplificador
de banda larga Rhode & Schwarz, modelo R&SBBA150 (9
kHz - 6 GHz).
A potência utilizada na transmissão foi de 15 watts, tendo
sido utilizadas para transmissão e recepção, dois pares de
antenas diretivas da Pasternack, sendo um par de antenas de
painel (2,5 GHz - 2,7 GHz) com um ganho nominal de 14 dBi
(para 2,6 GHz) e um par de antenas de painel duplas (806960MHz e 1710-2500 MHz) com 7 dBi de ganho nominal
(para 800 MHz e 1,8 GHz).
Para a medição do sinal, foi empregado um analisador de
espectro da Anritsu, modelo MS2721B, que também possui
um aparelho de GPS (Global Positioning System, Sistema de
Posicionamento Global) integrado - responsável por fornecer a
localização precisa dos pontos medidos. A antena transmissora
foi instalada em um dos prédios da UFRN, a uma altura de 20
metros. Para a medição do sinal, foi utilizado um laboratório

Fig. 2.

Curvas de perda de propagação do modelo Ericsson na rota 1 (800
MHz)

Tanto o GA quanto o LMS apresentaram um padrão bem
definido, obtendo um resultado próximo às curvas das
medições, até o final da rota. Já o modelo Ericsson teve um
desempenho um pouco mais pessimista, se mantendo próximo
dos dados experimentais apenas dos 400 aos 800 metros. Isso é
refletido no RMSE obtido: o GA obteve uma perda de 7,65 dB
enquanto o método LMS alcançou 7,77 dB. Já o modelo
Ericsson obteve 14,65 dB.
Um diagrama de caixa, presente na Figura 3, contém todos
os quatro conjuntos de dados do mesmo cenário. A distribuição
de dados do modelo Ericsson ultrapassou o intervalo
interquartil dos dados experimentais, se concentrando mais na
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faixa superior em relação aos dados medidos. Já a distribuição
de dados das técnicas de otimização ocupou parcialmente o
intervalo interquartil dos valores medidos, porém apresentando
uma alta similaridade, com suas medianas quase se alinhando.

.

Fig. 3.
Resultados do modelo Ericsson, 800 MHz na rota 1. De baixo para
cima, tem-se: limite inferior, 1º e 2º quartis, mediana (representado pela linha
vermelha), 3º e 4º quartis e o limite superior.

Fig. 5.
Resultados do modelo SUI, 1,8 GHz na rota 2. As cruzes
vermelhas representam os outliers, ou valores atípicos. O eixo horizontal
representa os diferentes métodos.
TABELA III. RMSE (CÉLULA SUPERIOR, EM DB) E SIMILARIDADE (CÉLULA
INFERIOR). OS VALORES REPRESENTAM UMA MÉDIA DAS TRÊS ROTAS.

O desempenho das diferentes abordagens para o modelo
SUI em 1,8 GHz, para a rota 2, é apresentado na Figura 4. As
técnicas de otimização obtiveram um resultado próximo aos
valores medidos, mostrando regularidade ao longo de todo o
curso de medições. Os valores calculados de RMSE foram de
7,69 dB e 8,16 dB para o GA e LMS, respectivamente. O
modelo SUI apresentou um desempenho regular, porém,
inferior às técnicas de otimização, permanecendo mais longe
das curvas das medições ao longo do trajeto, obtendo uma
perda de 12,24 dB.

Modelo
TR 36.942
LMS TR
36.942
GA TR
36.942

800 MHz

1,8 GHz

2,6 GHz

8,92

14,31

16,28

0,0024 (S.D)

nulo (S.D)

nulo (S.D)

7,84

8,58

9,4

0,6 (S.E)

0,3 (S.E)

0,21 (S.E)

7,85

8,77

9,4

0,61 (S.E)

0,24 (S.E)

0,29 (S.E)

9,7

10,85

0,23 (S.E)

0,15(S.E)

8,57

10,15

0, 36 (S.E)

0,18(S.E)

8,7

9,92

0,15 (S.E)

0,33 (S.E)

9,61

10,4

0,22 (S.E)

0,19 (S.E)

8,58

9,38

0,3 (S.E)

0,18 (S.E)

8,74

9,42

0,1 (S.E)

0,21 (S.E)

X

X

SUI
LMS SUI

X

GA SUI
ECC -33
LMS ECC-33

X

GA ECC-33
Fig. 4.

O modelo SUI e suas versões otimizadas em relação aos dados
medidos para 1,8 GHz na rota 2.

Com relação à distribuição de dados (Fig. 5), tanto o LMS
quanto o GA tiveram um desempenho menos eficiente do que
no cenário anterior. Eles se alinharam apenas parcialmente à
faixa interquartil dos dados experimentais, além de suas
medianas estarem posicionadas longe da mediana das
medições. Além disso, ambas as técnicas não conseguiram
reproduzir os outliers. A diferença de desempenho entre os
métodos avaliados, em relação aos resultados do teste RMSE e
Wilcoxon, é enfatizada na Tabela III.

Ericsson

14,94
nulo (S.D)

LMS
Ericsson
GA Ericsson

7,84
0,6 (S.D)
7,88
0,64 (S.D)

Os valores apresentados correspondem a uma média das
três rotas. O valor de p determina o nível de significância
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estatística no experimento. Valores de p maiores indicam que a
distribuição de dados é mais semelhante aos valores medidos; o
limite para que um resultado seja considerado nulo é qualquer
valor abaixo de 1 × 10−6 . Se o valor de p for inferior a 0,05,
o método é considerado Significativamente Diferente (S.D);
caso contrário, é classificado como Significativamente
Equivalente (S.E) [15].
Ambos GA e LMS conseguiram aproximar os resultados
dos modelos aos dados experimentais, melhorando a exatidão e
a precisão mesmo nos casos onde os modelos tiveram um
desempenho satisfatório. Entretanto, essas técnicas obtiveram
valores de p menores (indicando similaridade menor) em
alguns casos, especialmente nas rotas 2 e 3. Isso é explicado
pelo fato de que, nessas rotas, houve uma maior dispersão dos
dados medidos, com muitos outliers .
Ambas as técnicas de otimização apresentaram um
desempenho bastante similar, valendo a pena recomendar a
técnica do LMS para a otimização dentro do cenário proposto,
devido à sua implementação de menor complexidade e com
menos esforço computacional.
Com relação aos modelos tradicionais, vale a pena
recomendar: o TR 36.942 para 800 MHz, com uma perda
média inferior a 9 dB, e os modelos SUI e ECC-33 para as
frequências de 1,8 GHz e 2,6 GHz, com uma perda média
próxima de 10 dB em ambos os cenários.
V.

CONCLUSÕES

Este trabalho realizou a análise e comparação das técnicas
GA e LMS, aplicadas na otimização dos modelos de perda de
propagação empíricos SUI, ECC-33, Ericsson e TR 36.942,
para as frequências de 800 MHz, 1,8 GHz e 2,6 GHz, presentes
nas bandas utilizadas pelas redes LTE e LTE-A em diversos
países. Os resultados foram comparados com dados coletados
em medições.

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
[10]

[11]
[12]

[13]

[14]
[15]

Os métodos LMS e GA se mostraram eficientes como
solução para o problema apresentado, uma vez que
conseguiram minimizar o RMSE e aumentar o valor de p do
teste de Wilcoxon (aumentando a similaridade) para a grande
maioria dos cenários, melhorando o resultado até mesmo em
casos onde os modelos tiveram um resultado satisfatório.
O uso de técnicas de simulação na fase de planejamento de
sistemas de comunicação pode fornecer previsões mais
eficientes, trazendo, como consequência, economia de tempo e
custos de implantação.
Pesquisas futuras se concentrarão em novos tipos de
modelos de perda de propagação, faixas de frequência e
aplicação de novas técnicas computacionais para sistemas de
comunicações 4G / 5G.
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Análise da sintonia de uma antena monopolo HF em
viatura tática de comando e controle
Maurício H. C. Dias, Arnaud C. Silveira, Márcio B. T. Dantas

Resumo—Viaturas táticas são um recurso usual em sistemas
de comando e controle. Para o adequado estabelecimento dos
enlaces de comunicações, é importante conhecer o desempenho
das antenas instaladas no veículo. Este trabalho analisa uma
antena monopolo HF em diferentes comprimentos e inclinações
no topo de uma viatura tática. Com relação ao caso do monopolo
ideal de /4, verificou-se que a frequência de ressonância ocorre
até 20% abaixo da esperada. A inclinação deslocou essa
frequência em até ±5%. O diagrama de ganho manteve aspecto
geral onidirecional, com queda de aproximadamente 10 dB
próximo à direção vertical, em duas inclinações.

Uma limitação inerente a sistemas HF diz respeito ao
tamanho das antenas necessárias. Mesmo antenas curtas, como
monopolos de /4, têm dimensões tão grandes ou maiores que
as da própria viatura. Tendo em vista que a carcaça metálica do
veículo é tomada, a priori, como a referência de terra para o
monopolo, é de se esperar que o desempenho dessas antenas
seja distinto do apresentado por um monopolo de /4 sobre
plano infinito e condutor perfeito. Diferentes comportamentos
em termos de ressonância e radiação são esperados em função
da dimensão do monopolo em relação à viatura, e de sua
posição relativa na carroceria.

Palavras-Chave—Antenas monopolo, antenas HF, comando e
controle, comunicações HF, rádio definido por software.

Do exposto, este trabalho tem por objetivo analisar o
desempenho de uma antena monopolo HF instalada em viatura
tática de comando e controle. Atenção especial foi dada à
variação da ressonância natural com diferentes inclinações
relativas ao solo e/ou ao teto da viatura e para diferentes
comprimentos do monopolo. O comportamento de radiação nas
frequências de ressonância também foi avaliado.

Abstract—Tactical vehicles are commonly used in command
and control systems. For the proper establishment of
communication links, it is important to investigate the
performance of the antennas installed in the vehicle. This work
analyzes an HF monopole antenna at different lengths and slopes
at the top of a tactical car. With respect to the ideal /4 monopole
case, it was found that the resonance frequency occurs up to 20%
below expected. The tilt shifted that frequency by up to ±5%. The
gain pattern kept the omnidirectional shape, with a drop around
10 dB close to the vertical direction, at two slopes.
Keywords—Command and control, HF antennas,
communications, monopole antennas, software defined radio.

I.

HF

INTRODUÇÃO

No contexto dos sistemas de comando e controle para
aplicações de segurança pública ou militares, as comunicações
em HF ainda se fazem pertinentes. Em que pese a baixa
capacidade de transmissão da informação na banda
convencionalmente definida de 3 a 30 MHz, os sistemas em
HF se baseiam nos modos de propagação terrestre e
ionosférico, o que confere alcances típicos de várias dezenas de
quilômetros para o primeiro modo, e centenas ou milhares de
quilômetros quando a ionosfera atua como refletor virtual das
ondas eletromagnéticas [1]. Adicionalmente, os equipamentos
atuais, microprocessados e com arquitetura definida por
software, incorporam técnicas de processamento que habilitam
a obtenção de taxas de dados mais elevadas que as dos antigos
sistemas HF analógicos [2].
Sistemas de comando e controle contam tipicamente com a
utilização de estações táticas móveis, viaturas como furgões ou
caminhonetes com cabine ou shelter, que carregam os sistemas
de comunicações nas diversas bandas de interesse. As antenas
para esses veículos devem ser instaladas em posições viáveis
mecanicamente na carroceria, como por exemplo, no teto.

Para tal, este artigo foi dividido como se segue. A seção II
descreve a metodologia adotada para a análise pretendida,
justificando tal escolha. Os casos de uso e configurações das
ferramentas e instrumentos utilizados são descritos na seção III.
Os resultados obtidos são analisados na seção seguinte. Por
fim, a seção V conclui o trabalho.
II.

METODOLOGIA

Neste trabalho, tomou-se por referência para o caso de uso
o Programa Rádio Definido por Software de Defesa (RDSDefesa), que prevê o desenvolvimento de equipamento para
operar de 2 a 512 MHz na versão veicular, em sua fase atual
[3]. A viatura escolhida para a análise foi uma Agrale Marruá
com cabine S-788BR, de cerca de 5 m de comprimento por 2 m
de largura, e altura do topo da cabine ao solo de 2,66 m,
própria para operações táticas de comando e controle [4]. Por
sua vez, a antena escolhida foi uma monopolo whip HF de 16
pés, com ângulo de inclinação ajustável na base, tal como a da
Harris® [5]. A Fig. 1 ilustra essa configuração de referência,
que foi disponibilizada aos autores deste trabalho pelo Centro
Tecnológico do Exército (CTEx).
O foco deste trabalho foi o efeito da inclinação da antena
em relação ao solo e/ou teto da viatura. Tomou-se como
posição de instalação um dos cantos superiores traseiros da
cabine, que corresponde a um caso de uso frequente. Apenas 3
inclinações foram consideradas: para frente da viatura (Frt), a 50º do eixo vertical; sem inclinação, na posição vertical (Vrt); e
para trás da viatura (Trs), a 50º. Esses ângulos são os mesmos
previstos na base da antena de referência [5], ou seja, essa
escolha também reproduz um caso de uso. Ainda, diferentes
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comprimentos da antena de referência foram considerados.
Além do comprimento de 16 pés (4,88 m), foram avaliados os
casos hipotéticos de uma antena 50% menor (8 pés) e outra
50% maior (24 pés), de modo a tentar cobrir 3 sub-bandas
distintas dentro da faixa de HF.

Fig. 1.

funcionalidade “geometry builder” para criação de blocos
retangulares em grade. Dois blocos distintos foram construídos:
um para cabine de comando e controle (parte de trás); outro
para a frente da viatura. Optou-se por uma segmentação de
baixa densidade (20 segmentos por comprimento de onda),
tomando uma frequência próxima à esperada para o monopolo
de 16 pés como referência (13 MHz). As grades foram
compostas por fios de seção uniforme de 15 mm de raio,
mesma dimensão adotada para o monopolo e sua base (de
40 cm de comprimento). Em todas as análises, o monopolo foi
dividido em 21 segmentos e sua base dividida em 2. Cumpre
destacar que a escolha desses valores de segmentação se deu
após análise prévia dos limites de validade do método para
cada frequência observada, em conjunto com a relação de
compromisso esforço computacional × exatidão. Em especial, a
hipótese de filamentos de espessura infinitesimal da versão do
método dos momentos na ferramenta utilizada impõe limite
superior ao número de segmentos.

Viatura tática de comando e controle de referência [4].

Uma técnica apropriada para analisar antenas HF em
conjunto com sua plataforma de instalação é o Método dos
Momentos [6], [7]. Na faixa de frequências de interesse deste
trabalho, a modelagem em grade da estrutura veicular é
suficiente para estimar os efeitos de acoplamento, permitindo
analisar o desempenho da antena em diferentes posições
relativas com boa exatidão. Trabalhos correlatos adotaram essa
metodologia com bons resultados, como [8], [9], [10], [11].
Com isso, adotou-se uma ferramenta de análise de antenas
por método dos momentos de fácil acesso e operação para a
análise desejada: 4NEC2 [12]. A viatura foi modelada
parcialmente por grades de fios interconectados que
reproduziram as faces da carroceria. A antena foi tomada como
um único fio, reproduzindo um monopolo. A Fig. 2 apresenta
uma perspectiva 3D de um dos modelos assim gerados. Vale
destacar que a escolha adequada do número de fios por face e
da segmentação de cada fio é fortemente dependente da faixa
de frequências de observação do conjunto. É preciso partir de
uma referência inicial aproximada da frequência de ressonância
para escolher o espaçamento entre os fios que compõem as
faces em grade [12].
Com o modelo em grade definido, a análise na ferramenta
NEC foi feita em duas etapas, para cada inclinação e tamanho
do monopolo. Inicialmente, uma varredura em frequência em
busca da ressonância natural do conjunto foi executada,
gerando a resposta em frequência do coeficiente de reflexão
(com relação a uma impedância de 50 ). Desse resultado, a
frequência de melhor sintonia ou ressonância (menor
coeficiente de reflexão) foi identificada, e na sequência o
respectivo diagrama de radiação de ganho foi calculado.
A validação das simulações se deu por medidas do
coeficiente de reflexão do conjunto viatura + antena de
referência, nas 3 inclinações. Para tal, foi utilizado um
analisador de impedâncias portátil AEA Echo 1000 [13].
III.

CONFIGURAÇÕES UTILIZADAS

A modelagem do conjunto viatura + antena no 4NEC2
partiu da geração do modelo da viatura usando sua

Fig. 2.
Perspectiva 3D do modelo em grade da viatura de referência com
antena monopolo de 16 pés sem inclinação, na ferramenta 4NEC2.

O ponto de alimentação escolhido foi o correspondente ao
mais próximo da situação real, ou seja, no segmento inferior da
base da antena (próximo à quina superior da cabine, como
indicado no exemplo da Fig. 2). Uma fonte de tensão simples
de 1 V foi considerada. O efeito do solo foi levado em conta
também. Para reproduzir as condições do ambiente das
medidas de validação, escolheu-se o solo real do tipo “bom”
(permissividade relativa de 17 e condutividade de 15 mS/m).
As rodas foram desconsideradas na modelagem.
Como descrito na seção anterior, 9 casos de uso foram
simulados (3 comprimentos de monopolo × 3 inclinações). A
varredura inicial de frequências em cada caso foi ajustada para
buscar a frequência de ressonância respectiva. A simplicidade
do modelo da viatura foi fundamental para agilizar esse
processo, dado que essa busca exigia de 2 a 3 iterações. Os
dados calculados de coeficiente de reflexão eram então
plotados e armazenados para posterior análise.
Para cada caso de uso, na frequência de ressonância
respectiva, o diagrama de radiação de ganho 3D foi calculado,
em passos de 5º nos dois planos ortogonais. Cópias da
perspectiva 3D e do conjunto de projeções azimutais e de
elevação em ângulos apropriados foram então selecionadas e
armazenadas para análise posterior.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS

O primeiro aspecto avaliado foi a ressonância natural do
conjunto monopolo + viatura nas diferentes inclinações. A Fig.
3 reproduz os resultados simulados e medidos da variação do
coeficiente de reflexão (S11) com a frequência para as 3
inclinações. As linhas pontilhadas em -5,1 e -9,5 dB equivalem
aos limiares típicos de taxa de onda estacionária (SWR) de 3,5
e 2, respectivamente, para definição de largura de banda da
antena. Houve boa concordância das ressonâncias medidas e
simuladas, validando o modelo adotado. Vale apontar alguns
parâmetros criticos no modelo geométrico no 4NEC2
associados a essa convergência. Em especial, o espaço de cerca
de 20 cm entre a cabine e a frente da viatura e a escolha do
plano de terra real tiveram impacto significativo.
Estendendo a análise para os demais comprimentos do
monopolo, chegou-se aos resultados ilustrados na Fig. 4 (24
pés) e na Fig. 5 (8 pés). Observando o efeito da inclinação nas
Figs. 3 a 5, percebe-se que a antena para trás da viatura (Trs)
aumenta o comprimento elétrico do conjunto, reduzindo a
frequência de ressonância, com relação à orientação vertical do
monopolo (Vrt). O efeito inverso é observado para a antena
inclinada para frente (Frt), por sua vez. A Tabela I destaca as
frequências de ressonância para os 3 comprimentos e as 3
inclinações avaliadas. As respectivas ressonâncias esperadas
para a antena ideal de referência, o monopolo de /4 com plano
de terra condutor perfeito e infinito (f0), são indicadas também
para fins de comparação. Apenas para a antena de 24 pés, o
efeito da inclinação para trás foi aparentemente mais atenuado
que o esperado. A Tabela II quantifica o percentual de
deslocamento das frequências de ressonância para os 3
comprimentos testados. Observa-se que os desvios podem
chegar a quase 5%, e crescem com a frequência de ressonância.
Antena HF 16 ft sobre viatura Marruá+S788BR
0

-2
-4
-6
-8
S11 (dB)

IV.

Antena HF 24 ft sobre viatura Marruá+S788BR
0

-20
-22

S11 (dB)

-30
11

11.5

12

12.5

13
f (MHz)

13.5

14

14.5

7

7.5

8

8.5

9
f (MHz)

9.5

10

10.5

11

Fig. 4.
S11 da antena de 24 pés em diferentes inclinações (simulações – S;
orientações Trs, Vrt e Frt, respectivamente, para trás da viatura, vertical e para
frente da viatura).
Antena HF 08 ft sobre viatura Marruá+S788BR
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Fig. 5.
S11 da antena de 8 pés em diferentes inclinações (simulações – S;
orientações Trs, Vrt e Frt, respectivamente, para trás da viatura, vertical e para
frente da viatura).
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Na etapa de validação, apenas a antena de 16 pés foi
avaliada, pois era a única disponível. O analisador de
impedância foi configurado para medida de 4 a 54 MHz, em
passos de 0,2 MHz. Para reduzir os efeitos de incertezas, em
cada inclinação relativa foram tomadas 4 medidas em posições
distintas do operador. A média das 4 respostas (em dB) foi
então tomada como a representativa das medidas. O efeito do
cabo coaxial utilizado foi desconsiderado, pois na faixa
avaliada, a perda de inserção era menor que 1 dB.

TABELA I.

FREQUÊNCIAS DE RESSONÂNCIA IDENTIFICADAS

Tamanho
(pés)
8
16
24

f0
(MHz)
30,7
15,4
10,3

fTrs
(MHz)
25,0
12,2
9,2

fVrt
(MHz)
25,2
12,6
9,2

fFte
(MHz)
25,4
13,0
9,6

TABELA II.
DESVIOS RELATIVOS DAS FREQUÊNCIAS DE RESSONÂNCIA
DAS CONFIGURAÇÕES INCLINADAS EM RELAÇÃO À DA ORIENTAÇÃO VERTICAL

Tamanho
(pés)
8
16
24

15

Fig. 3.
S11 da antena de 16 pés em diferentes inclinações (simulações – S;
medidas – M; orientações Trs, Vrt e Frt, respectivamente, para trás da viatura,
vertical e para frente da viatura).

f0
(MHz)
30,7
15,4
10,3

fVrt
(MHz)
25,2
12,6
9,2

fTrs
(%)
0
-3,2
-0,8

fFte
(%)
4,35
3,2
0,8

Ainda quanto à sintonia da antena, outro aspecto
interessante avaliado foi o desvio em relação à antena ideal de
referência. A Tabela III compara as frequências de referência f0
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com as correspondentes às medidas e simulações na orientação
vertical (fVrt). O desvio também foi crescente com a frequência
de ressonância, e chegou a até 20% nos cenários testados.
TABELA III.

DESVIOS DA FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA NA ORIENTAÇÃO
VERTICAL COM RELAÇÃO À ESPERADA PARA UM MONOPOLO IDEAL

Tamanho (pés)
8
16
24

f0 (MHz)
30,7
15,4
10,3

fVrt (MHz)
25,2
12,6
9,2

assimetria do conjunto monopolo + antena impõe ao operador
de rádio o cuidado ao tentar apontar as antenas para
estabelecimento de um enlace. Quanto aos ganhos, os valores
máximos obtidos foram baixos (menores que 1 dB), reflexo da
baixa eficiência calculada pelo modelo. No entanto, a exatidão
desses valores de ganho carece de validação experimental.

f (%)
18,0
18,0
10,2

Sob o ponto de vista da radiação, foram calculados os
diagramas de ganho para a antena de 16 pés nas 3 inclinações,
cada qual em sua frequência de ressonância respectiva. A Fig.
6 apresenta o diagrama 3D e as projeções horizontal e vertical
selecionadas do caso de inclinação para trás (Trs). A orientação
vertical (Vrt) é representada de forma análoga na Fig. 7, e a
inclinação para frente (Frt) na Fig. 8.

(a)

(a)

(b)
Fig. 7.
Diagrama de ganho na frequência de ressonância (12,6 MHz) para
a antena de 16 pés em orientação vertical (Vrt): (a) 3D, (b) projeções 2D.

V.

(b)
Fig. 6.
Diagrama de ganho na frequência de ressonância (12,2 MHz) para
a antena de 16 pés inclinada para trás (Trs): (a) 3D, (b) projeções 2D.

Nos 3 casos percebe-se que a forma geral se assemelha à
esperada para um dipolo vertical sobre solo condutor
imperfeito (vide [6]). Há o surgimento de uma região de “nulo”
na parte traseira da viatura, que pode ser crítico para o modo
NVIS (Near Vertical Incidence Skywave – onda celeste de
incidência quase vertical) [14], em especial nos casos da
inclinação para frente e da orientação vertical. Nessas duas
inclinações, a queda chega a cerca de 10 dB. Em essência a

CONCLUSÃO

Este artigo apresentou uma análise da sintonia de antenas
monopolo HF instaladas em viatura tática de comando e
controle, com foco no efeito das variações do comprimento do
monopolo e de sua inclinação com relação ao solo. Para tal,
tomou-se uma viatura e uma antena disponíveis
comercialmente como referências de casos de uso esperados
em uma aplicação como a do RDS-Defesa.
A metodologia consistiu na simulação do conjunto viatura
+ antena em ferramenta de análise de antenas baseada no
método dos momentos aplicado a estruturas filamentares, como
o 4NEC2. Dessa abordagem, foi possível calcular coeficientes
de reflexão e diagramas de ganho. A validação do método se
deu por medidas do coeficiente de reflexão de uma antena de
16 pés instalada em uma viatura tática disponível, nas 3
inclinações relativas consideradas, com boa concordância entre
medidas e simulações.
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posições menos frequentes de uso, como sobre o teto na parte
da frente da cabine, ou na altura do parachoque na parte de trás,
por exemplo. Cabem, também, estudos de busca da posição
e/ou inclinação ótima por frequência de ressonância para um
requisito de sistema especificado que se deseje priorizar, como
largura de banda ou ganho numa dada direção. Por fim, é
desejável reproduzir este trabalho em ferramenta mais
sofisticada de análise de antenas, de modo a obter maior
exatidão e confiabilidade nos resultados.
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Como trabalhos correlatos futuros, pretende-se ampliar a
presente análise considerando o efeito da instalação em outras
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Chaveamento de Transmissão Baseado na
Temperatura do Nó em Redes de Sensores
Corporais Sem Fio
Creyton Barreto de Moraes Ferreira e Felipe da Rocha Henriques

Resumo— Neste trabalho, um esquema de chaveamento de
transmissão baseado na temperatura do nó é proposto. Periodicamente, cada nó da rede verifica sua temperatura. Caso ela
atinja um valor limite, a transmissão de dados é interrompida,
e outro nó que esteja apto inicia a transmissão. Simulações são
realizadas, considerando redes IEEE 802.15.4 e IEEE 802.15.6, e
algumas métricas são avaliadas, como a quantidade de quadros
recebidos e o consumo de energia dos nós, comparando os dois
padrões de rede.
Palavras-Chave— Redes de Sensores Corporais sem Fio, Temperatura, Transmissão.
Abstract— In this work, a transmission scheduling scheme
based on the temperature of sensor node is proposed. Periodically,
each node verifies its temperature. If it reaches a superior bound,
the node stops data transmission, and other active node starts
transmission. Simulations are run, considering IEEE 802.15.4
and IEEE 802.15.6 networks, and some metrics are evaluated,
such as the amount of received frames and energy consumption
of nodes, comparing these network standards.

II. C HAVEAMENTO DE T RANSMISS ÃO BASEADO NA
T EMPERATURA
A Figura 1 apresenta a base do esquema proposto neste
trabalho. Um dado nó sensor inicia sua transmisão (com
temperatura T0 ) para o sorvedouro, nó responsável por receber
todo o tráfego da rede. O nó sorvedouro pode ser um smart–
phone ou outro dispositivo mais robusto que esteja fora do
corpo do paciente. Periodicamente, o nó transmissor monitora
sua temperatura, que tende a subir conforme a transmissão de
dados. Quando a temperatura do nó chega em um limite predeterminado, esse nó envia um quadro de alerta de temperatura
em broadcast e ele para de transmitir. Outro nó que esteja
com a temperatura baixa inicia sua transmissão, enquanto o
primeiro nó é resfriado em um modo de inatividade (modo
sleep, usado para economizar energia).

Keywords— Wireless Body Area Networks, Temperature,
Transmission.

I. I NTRODUÇ ÃO
Redes de Sensores Sem Fio (RSSFs) são um tipo de rede
ad hoc composta por nós capazes de coletar dados e transmitilos de maneira autônoma utilizando algum padrão de rede
sem fio [1]. Neste trabalho, os nós sensores medem dados
biométricos de pacientes, tais como eletrocardiograma [2],
batimentos cardı́acos ou saturação de oxigênio no sangue. Esse
tipo de RSSF é conhecido como Redes de Sensores Corporais
Sem Fio (do inglês, Wireless Body Area Network–WBAN) [3].
Os nós sensores de uma WBAN podem estar dispostos sobre
a pele ou implantados sob a pele do paciente. Por mais que
a potência de transmissão desses nós seja baixa, da ordem de
-10dBm [3], eles esquentam e podem causar problemas, já que
estão em contato direto com a pele. Desse modo, a temperatura
do nó sensor passa a ser um parâmetro importante, quando ele
está se comunicando [4].
Neste trabalho, um esquema de chaveamento de transmissão
baseado na temperatura do nó sensor é proposto. Simulações
são realizadas utilizando o simulador de rede Castalia (Omnet++) e os dois principais padrões de redes sem fio utilizados
em redes WBAN (IEEE 802.15.4 e IEEE 802.15.6) são
comparados.
Creyton Barreto de Moraes Ferreira e Felipe da Rocha Henriques¸
CEFET-RJ–Campus Petrópolis, Petrópolis–RJ, Brasil, E-mails: creytonbarretobmf@gmail.com, felipe.henriques@cefet-rj.br. Este trabalho foi parcialmente financiado pela DIPPG (CEFET-RJ).

Fig. 1.

Esquema de chaveamento de transmissão baseado na temperatura.

III. S IMULAÇ ÕES E R ESULTADOS
O cenário de simulação determinado é composto por dois
nós sensores medindo dados biométricos de um paciente,
posicionados na sua região torácica. Os nós transmitem seus
dados para um sorvedouro fora do corpo do paciente. Os
padrões IEEE 802.15.4 e IEEE 802.15.6 são considerados
no simulador Castalia/Omnet++. A energia inicial dos nós
sensores é de 18.720 Joules [5], a potência de transmissão
é de -10dBm e a sensibilidade do receptor é de -87dBm.
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A temperatura inicial T0 dos nós é de 24 graus e a cada
100ms os nós monitoram a temperatura, até o valor limite
de 32 graus Celsius. A média de 50 rodadas de simulação,
cada qual com 200 segundos, é apresentada nos gráficos de
resultados, juntamente com o intervalo de confiança de 95%
(para as Figuras 3 e 4).
A Figura 2 apresenta a variação de temperatura dos dois
nós sensores em um perı́odo de 16 segundos, para os dois
padrões de rede sem fio. Pode-se observar que o IEEE 802.15.4
aquece um pouco mais rápido que o IEEE 802.15.6, mas o
resfriamento ocorre com o mesmo intervalo de tempo. Em
relação ao chaveamento da transmissão, verificamos que o
nó 2 inicia sua transmissão somente quando o nó 1 atinge
a temperatura limite, como esperado.

Por fim, a Figura 4 mostra a quantidade de quadros recebidos por nó sensor, pelo sorvedouro. Conforme esperado, o
aumento da taxa de transmissão, em quadros por segundo, faz
aumentar a recepção.

Fig. 4. Quantidade de quadros recebidos em função da taxa de transmissão,
para os dois padrões de rede.

IV. C ONCLUS ÕES E F UTURAS D IREÇ ÕES

Fig. 2. Variação da temperatura dos nós em função do tempo, para os dois
padrões de rede.

A Figura 3 apresenta o consumo de energia, em Joules,
de cada nó, após os 200 segundos de simulação. Ambos os
padrões de rede sem fio apresentam um pequeno consumo de
energia, quando comparado ao valor inicial em Joules de cada
nó. Além disso, percebe-se uma pequena redução no consumo
quando o IEEE 802.15.6 é usado nas simulações.

Neste trabalho, um esquema de chaveamento de transmissão
baseado na temperatura do nó sensor é proposto. Esse tipo de
esquema é avaliado para redes de sensores corporais sem fio,
em que os nós podem estar implantados no corpo do paciente.
Simulações foram realizadas utilizando-se o simulador de rede
Castalia/Omnet++ considerando os padrões IEEE 802.15.4
e IEEE 802.15.6. O funcionamento do esquema proposto
ocorreu conforme esperado e pôde-se verificar que ambas as
redes apresentaram baixo consumo de energia por parte dos
nós, o que permite uma maior autonomia de monitoramento.
Este esquema de chaveamento de transmissão pode ser
estendido para redes de múltiplos saltos, em que a temperatura do nó sensor passa a ser considerada como métrica de
roteamento.
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Fig. 3. Consumo energético dos nós da rede após 200 segundos de simulação,
para os dois padrões de rede.
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Medição de baixo custo para caracterização de
canal 5G mMTC no cenário Dual-stripe
Millena M. de M. Campos, Wellerson V. de Oliveira, Vicente A. de Sousa Jr., William S. Alves, Adaildo G.
D’Assunção, Mateus de O. e Mattos, Thiago A. Scher, Álvaro A. M. de Medeiros.

Resumo— Com a definição pelo ITU dos requisitos para os
sistemas 5G por meio de uma série de documentos denominados
IMT for 2020 and beyond, os sistemas 5G mMTC (massive
Machine Type Communications) foram incluı́dos como um dos
três use cases para próxima geração de sistemas de comunicações
móveis. Para tais sistemas, a cobertura extensa (15 km)
é um dos tripés de desempenho, podendo ser viabilizada
ao operar em faixas de frequência em torno de centenas
de MHz (700-900 MHz). Assim, caracterizar/modelar o canal
em tais faixas se torna crucial para fomentar a concepção
de funcionalidades para os sistemas 5G mMTC. Este artigo
tem como objetivo a apresentação de um sistema de baixo
custo para medições e caracterização de canal em 700 MHz.
A Universal Software Radio Peripheral (USRP) foi usada como
plataforma de hardware em conjunto com o software GNU Radio.
O pós-processamento das medições foi realizado na plataforma de
software livre R, a qual disponibiliza uma série de ferramentas
estatı́sticas e gráficas. A caracterização em banda estreita do
canal é apresentada no cenário Dual-stripe, definido pelo 3GPP.
Palavras-Chave— 5G mMTC, Dual-stripe indoor, Canal, GNU
Radio, USRP.
Abstract— With ITU’s definition of requirements for 5G
systems through a series of documents called IMT for 2020 and
beyond, 5G mMTC (massive Machine Type Communications)
systems were included as one of three use cases for next
generation of mobile communications systems. For such systems,
extensive coverage (15 km) is one of the performance tripods, and
it can be made possible by operating in frequency bands around
hundreds of MHz (700-900MHz). Thus, characterizing/modeling
the channel in such bands becomes crucial to help the design of
functionalities for 5G mMTC systems. This paper has as main
objective the presentation of a low cost system for measurements
and channel characterization at 700 MHz. Universal Software
Radio Peripheral (USRP) is used as the hardware platform in
conjunction with the GNU Radio software. The measurements
post-processing is performed in the free software platform R,
which provides a series of statistical and graphical tools. The
narrowband characterization of the channel is presented in the
Dual-stripe scenario, as defined by 3GPP.
Keywords— 5G mMTC, Dual-stripe indoor, Channel, GNU
Radio, USRP.

I. I NTRODUÇ ÃO
Recentemente, a União Internacional de Telecomunicações
(ITU) lançou uma série de documentos [1] com sua visão
dos requisitos para os sistemas 5G, o qual está sendo
chamado de IMT (International Mobile Telecommunications)
for 2020 and beyond. Os documentos apontam a necessidade
de melhorias significativas em taxa de transmissão do sistema,
cobertura, eficiência energética, escalabilidade e flexibilidade
da rede. Três use cases estão sendo concebidos, são eles:
Os autores Millena M. de M. Campos, Wellerson V. de Oliveira, Vicente A.
de Sousa Jr., William S. Alves e Adaildo G. D’Assunção são da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN. Os autores Mateus de O. e
Mattos e Álvaro A. M. de Medeiros são da Universidade Federal de Juiz de
Fora, Juiz de Fora, MG. Thiago A. Scher é do CPqD, Campinas, SP.

(i) 5G eMBB - Enhanced Mobile Broadband; (ii) 5G
mMTC - massive Machine Type Communications; e (iii) 5G
URLLC - Ultra-Reliable and Low Latency Communications.
Especialmente para 5G mMTC, três grandes desafios são
a duração da bateria dos dispositivos (15 anos), cobertura
extensa (15 km) e a sinalização envolvida para permitir
um enorme número de dispositivos conectados (bilhões).
Quanto À bateria durar por volta de 15 anos, boa parte se
deverá ao avanço tecnológico dos materiais envolvidos na sua
construção. Contudo, reduzir a complexidade dos sistemas
e desligar a interface de rádio de maneira controlada são
maneiras de reduzir o consumo de bateria e aumentar sua
duração. Assim, conceber soluções que tenham como alvo
o consumo energético, sem comprometer o desempenho do
sistema de transmissão, é vital para os sistemas 5G mMTC.
Para garantir um grande número de conexões, a sinalização
envolvida desde o attach até o uso intensivo da interface
de rádio deverá ser reduzida, objetivando não sobrecarregar
a rede somente com sinalização. Isso é um grande desafio
perante a necessidade de manutenção da segurança e da
operação automática da rede [2]. Nesse cenário, desafios
tradicionais como alta capacidade e maior cobertura são
encarados de forma diferente. O imenso número de terminais
conectados é um grande desafio para a camada de acesso ao
meio (L2) e soluções especificas para esse fim precisam ser
concebidas. Finalmente, maior cobertura pode ser viabilizada
ao modular o sinal em banda-passante em faixas de frequência
em torno de centenas de MHz (700-900 MHz), já que taxa de
transmissão não é um grande alvo para o 5G mMTC (sistema
banda-estreita). Na verdade, transmitir em tais faixas pode
ajudar substancialmente no gasto energético, pois são faixas
menos variáveis em termos de propagação, se comparadas com
portadoras em GHz. Assim, caracterizar e modelar o canal
em tais faixas de frequência se torna crucial para fomentar a
concepção de funcionalidades para sistemas 5G mMTC.
Por outro lado, governos em todo mundo estão realizando a
liberação da faixa de espectro em UHF, resultante da migração
da TV Analógica para a TV Digital. No Brasil, motivada
pela necessidade de mais disponibilidade de banda para
serviços móveis, a Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) publicou a Resolução nº 640, em 11 de julho de
2014 [3]. Ela regulamenta as condições de convivência entre
os Serviços de Radiodifusão e de Retransmissão de Televisão
do SBTVD e os Serviços de Radiocomunicação Operando
na Faixa de 698 MHz a 806 MHz. Como demonstrado no
relatório dos testes realizados no Centro de Comunicações
e Guerra Eletrônica do Exército - CCOMGEX Anatel, de
29 de abril de 2013, não existe interferência significativa
entre sistemas Long Term Evolution (LTE), operando na
Banda 14 do 3GPP (758-768/788-798 MHz), e o Serviço de
Radiodifusão Digital (TVD). Um estudo diferente indica que
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

outra faixa em 700 MHz (Banda 28 do 3GPP) pode ser usada
por sistemas LTE sem causar interferência significativa [4].
Assim, em atendimento aos requisitos do 5G mMTC
definidos pelo ITU, dois órgãos de padronização que tiveram
sistemas 4G aprovados, o IEEE e o 3GPP, estão trabalhando
para evolução dos seus sistemas almejando o 5G. Exemplos
dessas iniciativas são sistemas como o 3GPP LTE-M, o 3GPP
NB-IoT, o IEEE 802.11ah HaLow. Além de novas técnicas de
modulações e múltiplas antenas, esses sistemas incorporam
em suas especificações o conceito denominado de Overlay
Network Architecture, no jargão das redes 5G [5]. Ele consiste
na utilização de estações base com capacidades e tamanhos
diversos (macro, micro, pico e femtocélulas), cujas áreas de
cobertura se sobrepõem para melhor servir a uma demanda
heterogênea de usuários em determinada área [6].
Visando estabelecer um conjunto de princı́pios para
simulações de cenários indoor, o 3GPP definiu, em [7], o
cenário Dual-stripe, o qual é composto de prédios de um ou
mais andares, 2xN salas por andar, separados por um corredor,
chamado de open strip [8]. As dimensões das salas são 10m
x 10m e a open strip também possui largura de 10m [9].
Diante dessas premissas definidas pelos orgãos de
padronização do 5G, este artigo tem como objetivo a
apresentação de um sistema de baixo custo para medições
e caracterização de canal em 700 MHz, funcionando em
ambiente indoor similar ao cenário Dual-stripe do 3GPP.
Alguns estudos de caracterização de canal na faixa
de 700 MHz foram realizados em outras regiões do
Brasil [10]–[12]. Em [10] e [11], os autores usam
equipamentos de bancada para realizar medições e modelar
canal em cenários urbanos, rurais e inTunnel. Modulação
OFDM, alta potência e custo elevado são caracterı́sticas
marcantes dos dois trabalhos. Em [12], equipamentos de rádio
definido por software foram usados para modelar a propagação
na faixa de 700 MHz. Contudo, o cenário Dual-stripe não
foi caracterizado, bem como a análise estatı́stica apresentada
é simples e a coleta de dados foi menos extensa que a
apresentada neste artigo.
Este artigo está organizado como a seguir. A Seção II
apresenta a metodologia de medição, incluindo as
especificações do transmissor e do receptor usado nos
experimentos. Por sua vez, a Seção III detalha os processos
de calibração e validação do setup de medição, enquanto
que a Seção IV apresenta e discute os resultados obtidos. A
Seção V relata as considerações finais e trabalhos futuros.

Fig. 1.

Diagrama de blocos do transmissor.

Como mostrado na Fig. 2, o transmissor é composto pelo:
(i) bloco Signal Source, responsável pela geração de uma
portadora senoidal de 1 kHz; (ii) Throttle, acelerador de fluxo
para cadenciar o uso do processador do computador pelo
GNU Radio; e (iii) bloco UHD: USRP Sink, responsável
pela comunicação com a USRP N210. Neste, são definidos
parâmetros como frequência central da portadora e ganho.
Um bloco acessório, mas importante, é o WX GUI Slider,
responsável por controlar o ganho do sinal gerado.

Fig. 2.

Transmissor implementado no GNU Radio.

O GNU Radio, instalado em um computador Sony Vayo
Core i3, se comunica com a USRP por meio de conexão
Gigabit Ethernet. O sinal de rádio é gerado pela USRP,
que é composta por um hardware programável, portas de
comunicação e uma placa de RF. A placa de RF utilizada
nos experimentos foi a WBX 50-2200MHz Rx/Tx. O sinal foi
radiado por uma antena RH799 que, para o funcionamento
omnidirecional, necessitou de algumas adaptações. Um plano
terra foi projetado e construı́do bem como foi necessária a
alteração do comprimento da antena em função da frequência
da portadora (ver Fig. 3).

II. M ETODOLOGIA DE MEDIÇ ÃO
Um sistema de comunicação foi montado com a plataforma
de Rádio Definido por Software (RDS) chamada de Universal
Software Radio Peripheral (USRP) N210, da fabricante Ettus
Research. Transmissor, receptor e a metodologia de coleta de
dados são apresentadas nessa seção.
A. Transmissor
A transmissão consiste em uma portadora de potência
constante gerada e emitida pela plataforma RDS através de
uma antena omnidirecional, como ilustrado na Fig. 1.
A portadora foi gerada no programa GNU Radio, uma
plataforma de software gratuita e de código aberto, que
dispõe de blocos funcionais para implementação de RDS.

Fig. 3.

Antena RH799 com plano terra usada no transmissor.

B. Receptor
A recepção do sinal utilizou uma antena omnidirecional
MA 760 da fabricante Rohde & Schwarz, conectada a uma
segunda USRP, como ilustrado na Fig. 4. A implementação
de software foi realizada utilizando blocos do GNU Radio,
mas algumas edições foram realizadas diretamente em código
Python, dispensando a interface de blocos do GNU Radio
Companion. O sistema de recepção foi montado em um
carrinho adaptado, dando mobilidade para o deslocamento
entre os pontos de medição, como mostrado na Fig. 6(a).
93
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Fig. 4.

Diagrama de blocos do receptor.

C. Medições e coleta de dados
As medições foram realizadas no Complexo Tecnológico de
Engenharia (CTEC) da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN). O prédio do CTEC contém 4 pavimentos
compostos por salas, laboratórios, auditórios e dispõe de
um sistema de vedação estrutural variado, além de conter
um fosso central, comum em shoppings, caracterizado como
um cenário indoor diversificado, mas similar ao cenário
Dual-stripe definido pelo 3GPP [7]–[9].
A primeira e segunda campanha de medições foram
realizadas no primeiro pavimento, como mostrado na Fig. 5(a).
O transmissor, que permaneceu imóvel para as três campanhas,
está identificado por um cı́rculo vermelho. O receptor foi
deslocado seguindo as linhas vermelhas da Fig. 5(a). A
primeira campanha de medições foi feita no corredor, com
linha de visada entre transmissor e receptor (Line Of Sight LOS). A segunda campanha foi na sala próxima ao transmissor
sem linha de visada (Non LOS - NLOS), enquanto a terceira
campanha de medição foi no corredor do segundo pavimento
do prédio, mostrado de forma similar na Fig. 5(b).

(a) Primeiro pavimento.
Fig. 5.

A faixa linear de operação do transmissor foi definida
analisando sua resposta de potência no Handheld Spectrum
Analyzer (HSA) N9342C via cabo. De forma similar, foi
determinada a resposta do receptor com o Signal Generator
8657B. Os dois sistemas foram utilizados na faixa linear de
-70 até 0 dBm. Todos os equipamentos utilizados nos testes
estavam calibrados.

B. Validação
Para validação dos dados, foram feitas algumas rotinas
de medições nos cenários propostos utilizando o conjunto
de equipamentos mostrados na Fig. 6(a). O sistema de
transmissão foi composto pelo Signal Generator 8657B e
a antena RH799. O sinal captado pela antena MA 760
foi compartilhado entre a USRP e o Handheld Spectrum
Analyzer N9342C, de forma a legitimar os dados recebidos
pelo receptor de baixo custo apresentado neste trabalho. A
potência obtida em uma das campanhas de medição está
mostrada na Fig. 6(b). A não ser por uma diferença atribuı́da
ao tempo de sincronismo no processamento das amostras
coletadas por cada receptor, a USRP, por ser uma plataforma
geral de processamento, mostrou um bom desempenho perante
um equipamento calibrado, validando as medições.

(b) Segundo pavimento.

Planta do CTEC/UFRN (Fonte: UFRN).

De acordo com [13], para caracterização do sinal no
receptor é necessário um espaçamento máximo entre medições
de um quarto de comprimento de onda. Para a frequência
escolhida de 700 MHz, utilizou-se um espaçamento de 10 cm,
totalizando 20 m de rota por campanha. Afim de se obter uma
análise estatisticamente confiável e conseguir uma função de
distribuição acumulada (FDA) com boa precisão, realizou-se
100 campanhas de medições em cada rota, um total de 20.000
amostras.
III. C ALIBRAÇ ÃO E VALIDAÇ ÃO
Para obter confiabilidade nos experimentos, são essenciais
a calibração dos equipamentos e a validação dos dados
coletados, principalmente com a utilização de plataformas de
RDS. Essa Seção detalha esses dois processos.
A. Calibração
A caracterização de Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)
das antenas de transmissão e recepção foi realizada pelo
Network Analyzer E5071C e obtidas perdas de retorno para
700 MHz -22.450 dB e -19.177 dB, respectivamente.
O Power meter N1913A e o Power sensor N8481A foram
usados para medir a atenuação dos conectores, os quais foram
contabilizados na análise dos dados coletados.

(a) Equipamentos.
Fig. 6.

(b) Dados USRP vs HSA.

Sistema de validação de dados.

IV. R ESULTADOS E DISCUSS ÃO
A modelagem discutida neste trabalho aborda as três
manifestações clássicas do canal: perda de percurso,
sombreamento e desvanecimento de pequena escala. A
Fig. 7 mostra os três fenômenos no sinal medido no
primeiro pavimento, nela é possı́vel distinguir: (i) Perda
de Percurso: atenuação do sinal modelada de maneira
determinı́stica em função da distância entre o transmissor
e receptor, e caracterizada por uma reta em escala
logarı́tmica de inclinação n (variação de larga escala); (ii)
Sombreamento: flutuação lenta do sinal, modelado por uma
variável aleatória com distribuição Lognormal de média
zero e desvio padrão σ (variação de larga escala); e (iii)
Desvanecimento de pequena escala: variações rápidas no
sinal, associadas aos multipercursos (espalhadores locais). É
modelado estatisticamente encontrando-se a distribuição (e
seus parâmetros) que melhor se adequa aos dados medidos.
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Fig. 7.

Efeitos clássicos do canal (medição no primeiro pavimento).

A. Tratamento dos dados
O tratamento e análise dos dados coletados pela USRP
foram realizados no R [14], com a ajuda do fitdistrplus [15],
um pacote adicional com estimadores, FDAs e testes de
aderência. Os fenômenos de larga e pequena escalas foram
distinguidos por um filtro de média móvel. Para separar os
efeitos de perda de percurso e sombreamento, utilizou-se uma
regressão linear para traçar a reta que melhor aproxima os
pontos resultantes da média móvel. Esta reta é a perda de
percurso e a variação em torno desta é o sombreamento.
B. Perda de percurso e sombreamento
Para as 100 campanhas, cada uma com 200 pontos,
utilizou-se um filtro com janela móvel de valor 7, separando
o desvanecimento de larga escala do desvanecimento de
pequena escala. O resultado desse processo são vetores com os
desvanecimentos. A perda de percurso foi caracterizada para as
campanhas realizadas em cada corredor (primeiro e segundo
pavimento), em seguida é feito a média desses valores para
cada ponto, com isso, foi aplicado um algoritmo de regressão
linear para obter o coeficiente de inclinação da reta. Não
caracterizou-se a perda de percurso na sala, pois o caminho
percorrido não foi em linha reta.
Por fim, para obter o sombreamento, subtraı́mos os valores
obtidos do desvanecimento de larga escala para cada uma das
100 campanhas. Utilizou-se entao a função fitdist para estimar
o desvio padrão da distribuição referente ao sombreamento.
Enquanto as Figs. 7 e 8 mostram os efeitos para o primeiro e
o segundo pavimentos, respectivamente, o Tabela I mostra o
coeficiente de perda de percurso (inclinação n) e o desvio
padrão do sombreamento (σ). O coeficiente de perda de
percurso próximo de 2 demonstra o efeitos da propagação
LOS e do confinamento da onda nos corredores do prédio,
inclusive ao considerar o segundo pavimento.
TABELA I
Pavimento
Primeiro
Segundo

Perda de Percurso (inclinação n)
2.01
1.94

Sombreamento (σ)
3.04
3.8

Fig. 8.

Efeitos clássicos do canal (medição no segundo pavimento).

parâmetros) que mais se adeque aos dados medidos. Algumas
distribuições são clássicas nesse tipo de modelagem, entre
elas [16]: a) Rayleigh: se ajusta muito bem a sinais
compostos primordialmente por multipercursos e NLOS;
b) Rice: se ajusta a sinais em propagação LOS. É
caracterizada por um parâmetro k que representa a razão
entre a potência LOS e a potência NLOS; c) Nakagami:
pode representar bem casos de um sinal formado por
clusters de multipercursos. Seu parâmetro m representa o
número de clusters de multipercursos que formam o sinal;
d) Weibull: representa um canal também com preponderância
de multipercursos, entretanto seu parâmetro α está relacionado
com a não-linearidade do canal.
Geralmente, o erro percentual médio (ε) é usado para a
comparação quantitativa entre distribuições [16]:
N

ε=

1 X |yi − xi |
,
N i=1
xi

sendo xi o valor medido, e yi o valor teórico obtido pela
distribuição a ser testada. Nesse trabalho, além de ε, também
é feito um teste estatı́stico não-paramétrico chamado teste de
Kolmogorov-Smirnov (teste KS). Ele é um teste de hipóteses
cuja hipótese nula é a de que os dados provém de uma
determinada distribuição. Seu valor é definido como a máxima
diferença entre a FDA empı́rica dos dados medidos e a FDA
de uma determinada distribuição.
Os parâmetros de cada distribuição foram estimados
utilizando as amostras de desvanecimento de pequena escala
obtidas do filtro de média movel, criando um único vetor, e
aplicando a função fitdist disponı́vel no pacote fitdistrplus
pelo método de maximização da função de verossimilhança, a
partir deles, foram calculados o ε, o teste de KS e as FDAs.
A Tabela II mostra os valores dos testes (quanto menor mais
aderente a distribuição) e os parâmetros estimados para cada
distribuição nas três campanhas.
As FDAs das distribuições tradicionais e dos dados
coletados são mostradas nas Figs. 9, 10 e 11. Nelas se verifica
que os dados das tabelas (teste KS e ε) corroboram com o
resultado qualitativo da observação dos gráficos.
V. C ONCLUS ÕES E COMENT ÁRIOS FINAIS

C. Desvanecimento de pequena escala
O desvanecimento de pequena escala é modelado ao
identificar uma função densidade de probabilidade (e seus

Esse trabalho apresentou uma solução de baixo custo para
medição e caracterização de canal em ambientes indoor na
frequência de 700 MHz. Para validar as medições realizadas,
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TABELA II
C ARACTERIZAÇ ÃO DO DESVANECIMENTO DE PEQUENA ESCALA .
Campanha 1: Corredor do pavimento Térreo.
{Distribuição}
{Teste KS}
{Erro ε} {Parâmetro estimado}
Rice
0.1010
0.0394
17.670
Rayleigh
0.3925
0.5656
Weilbull
0.0920
0.0386
7.052
Nakagami
0.1342
0.0531
7.632
Campanha 2: Sala do pavimento Térreo.
Rice
0.0318
0.0269
2.700
Rayleigh
0.1627
0.2011
Weilbull
0.0356
0.0270
2.987
Nakagami
0.0597
0.0412
1.782
Campanha 3: Corredor do segundo pavimento.
Rice
0.0437
0.0299
4.114
Rayleigh
0.1904
0.2995
Weilbull
0.0391
0.0270
3.587
Nakagami
0.0730
0.0464
2.399

os dados da USRP foram comparados com os do HSA.
Os resultados provenientes das amostras medidas foram
caracterizados pelos três elementos que compõem o sinal:
Perda de percurso, sombreamento e desvanecimento rápido.
O desvanecimento de pequena escala foi caracterizado
utilizando uma medida já bastante explorada na literatura, o
erro percentual médio. Adicionalmente, um teste estatı́stico
não-paramétrico (teste de KS) foi aplicado. No primeiro
pavimento, as distribuições de Rice e Weibull apresentaram
boa aderência, provavelmente em virtude da propagação LOS
e do efeito de tunelamento do sinal que pode implicar em
não-linearidades do canal. No segundo pavimento (NLOS),
a distribuição de Weibull apresentou melhor aderência. Neste
caso, além do corredor (túnel) há um fosso no final do percurso
que possivelmente gera uma não-linearidade na soma das
ondas recebidas. Na sala, houve predominância da distribuição
de Rice, pois o transmissor estava mais próximo do receptor
(na porta da sala).
Este trabalho abre algumas possibilidades de projetos
futuros. A medição em frequências diferentes, buscando
faixas do espectro alocadas para outros serviços. Além disso,
medições em outros locais podem ser realizadas, buscando
caracterizar diferentes tipos de ambientes. Outra possı́vel
melhoria é a inclusão de novas distribuições, além das clássicas
apresentadas nesse trabalho, e a inclusão de novas ferramentas
estatı́sticas para tratamento dos dados coletados.
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Fig. 9.

FDA da Campanha 1: Corredor do primeiro pavimento.

Fig. 10.

FDA da Campanha 2: Sala do primeiro pavimento.

Fig. 11.

FDA da Campanha 3: Corredor do segundo pavimento.
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Transformada Discreta do Cosseno Manobrável em
Três Dimensões
Verusca S. Lima, Francisco Madeiro e Juliano B. Lima

Resumo— Este trabalho propõe uma nova transformada direcional, a transformada discreta do cosseno manobrável em três
dimensões (3D-SDCT), que é obtida a partir da relação entre
a transformada discreta do cosseno (DCT) e a transformada
de Fourier sobre grafos de um sinal sobre um grafo caminho;
utiliza-se o fato de que os vetores de base da 3D-DCT constituem
uma possı́vel autobase para o Laplaciano do produto entre três
desses grafos. A transformada proposta emprega uma versão
rotacionada da base da 3D-DCT. Mostra-se que, escolhendo
ângulos de rotação especı́ficos, é possı́vel obter uma 3D-SDCT
em que 2/3 dos coeficientes são nulos, o que sugere uma maior
compactação de energia quando comparada àquela obtida pelo
uso da 3D-DCT.
Palavras-Chave— Processamento de sinais sobre grafos, transformada de Fourier sobre grafos, transformada discreta do
cosseno.
Abstract— This work proposes a new directional transform,
the three-dimensional steerable discrete cosine transform (3DSDCT), which is obtained from the relationship between the
discrete cosine transform (DCT) and the graph Fourier transform
of a signal on a path graph; one employs the fact that the basis
vectors of the 3D-DCT constitute a possible eigenbasis for the
Laplacian of the product of such graphs. The proposed transform
employs a rotated version of the 3D-DCT basis. It is shown that,
by choosing specific rotation angles, it is possible to obtain a
3D-SDCT with 2/3 of null coefficients, which suggests an energy
compaction greater than that achieved by using the 3D-DCT.
Keywords— Signal processing on graphs, Graph Fourier transform, Discrete cosine transform.

I. I NTRODUÇ ÃO
Grafos são uma poderosa ferramenta de abstração que facilita a compreensão, modelagem e solução de problemas. Grafos vêm sendo utilizados para analisar uma grande variedade
de sistemas reais, como o tráfego em redes de transporte [1],
[2], a dinâmica da rede cerebral [3], [4], dados de usuários em
mı́dias sociais [5], [6], entre outros.
Nesse cenário, um tópico emergente tem se tornado objeto
de estudo de muitos pesquisadores: o processamento de sinais
sobre grafos, o qual busca estender a teoria clássica de
processamento de sinais para o domı́nio dos grafos.
Entre as ferramentas de processamento de sinais, merecem
destaque transformadas como a de Fourier, que desempenham
um papel fundamental em várias aplicações. Também em
processamento de sinais sobre grafos, uma transformada de
Fourier foi definida, sendo resultado da autodecomposição do
operador Laplaciano do grafo e identificada pelo acrônimo
GFT (graph Fourier transform) [7]. Explorando a teoria de
Verusca S. Lima, Departamento de Eletrônica e Sistemas, UFPE, e Escola Politécnica de Pernambuco (POLI), UPE, Recife-PE, Brasil. E-mail:
verusca.severo@poli.br. Francisco Madeiro, POLI, UPE, Recife-PE, Brasil.
E-mail: madeiro@poli.br. Juliano B. Lima, Departamento de Eletrônica e
Sistemas, UFPE, Recife-PE, Brasil. E-mail: juliano bandeira@ieee.org.

grafos, outras transformadas podem ser definidas no referido
domı́nio [8], [9].
Neste trabalho, propõe-se uma transformada direcional obtida a partir da relação entre a transformada discreta do cosseno (DCT, discrete cosine transform) e a GFT sobre um grafo
caminho. A transformada proposta é denominada transformada
discreta do cosseno manobrável em três dimensões (3D-SDCT,
3D-steerable discrete cosine transform) e dá sequência à ideia
originalmente proposta em [8]. Emprega-se o princı́pio de que
os vetores de base da transformada discreta do cosseno em
três dimensões (3D-DCT, 3D-discrete cosine transform) constituem uma possı́vel autobase para o Laplaciano do produto
de três grafos caminho. A 3D-SDCT é definida utilizando
novas autobases obtidas pela aplicação de rotações a triplas
de vetores da base da 3D-DCT.
II. P ROCESSAMENTO DE S INAIS SOBRE G RAFOS
Grafos são usualmente denotados por G = (V, E), em que V
é o conjunto de vértices e E é o conjunto de arestas [10], [11].
A matriz de adjacência A(G), que armazena o relacionamento
entre os vértices do grafo, é a matriz quadrada de ordem N
cujas entradas são definidas por [10]

1, se {vi , vj } ∈ E,
(1)
aij =
0, caso contrário.
A matriz Laplaciana de um grafo G é definida como
L(G) = D(G) − A(G) [12], em que D(G) é uma matriz
diagonal que contém os graus dos vértices de G, ou seja, o
número de arestas adjacentes a cada vértice de G [10]. Como
a matriz de adjacência é simétrica (no caso de grafos não
direcionados) e real, e D(G) é uma matriz diagonal, L(G)
é uma matriz simétrica real e, portanto, é diagonalizável por
uma matriz ortogonal U−1 , de modo que se pode escrever
L(G) = UΛUT ,

(2)

em que as colunas uN da matriz U = [u0 u1 . . . uN −1 ] ∈
RN ×N correspondem aos autovetores de L(G) e Λ ∈
RN ×N é a matriz diagonal dos autovalores correspondentes
λ0 , λ1 , . . . , λN −1 de L(G) [7].
O processamento de sinais sobre grafos tem como foco a
representação e o processamento de sinais definidos em grafos.
Um sinal sobre um grafo corresponde ao mapeamento nos
vértices do grafo. Seja f um sinal sobre o grafo G, em que
cada componente f (i), i = 0, 1, . . . , N − 1, é associada ao
vértice vi ∈ V. O sinal sobre o grafo pode ser escrito como
um vetor
f = [f (0), f (2), . . . , f (N − 1)] ∈ RN .

(3)

A Fig. 1 ilustra o exemplo de um sinal sobre um grafo. Na
Fig. 1(a), a altura do pulso em cada vértice representa o valor
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do sinal naquele vértice. Na Fig. 1(b), os valores do sinal são
representados com uso de cores.

(a)

(b)

Fig. 2: Exemplos de grafos: (a) Grafo em ciclo C8 ; (b) Grafo
caminho P4 .
(a)

(b)

Fig. 1: Exemplos de sinais sobre grafos.
A transformada de Fourier clássica (FT, Fourier transform)
consiste basicamente na expansão de uma função f em termos
de exponenciais complexas e2πiξt , que são autofunções do
d2
operador de Laplace unidimensional dt
2 . Assim, a FT de f é
dada por
Z
2πiξt
ˆ
f (ξ) := f, e
= f (t)e−2πiξt dt.
(4)
No domı́nio dos grafos, uma transformada de Fourier foi
definida, a GFT, que generaliza a análise de Fourier tradicional
para o domı́nio dos grafos. A GFT é definida de forma análoga
à FT, e corresponde à expansão de f ∈ RN em termos dos
autovetores do Laplaciano do grafo, ou seja,
fˆ(λ` ) := hf , u` i =

N
−1
X

f (i)u` (i).

(5)

i=0

A GFT inversa é dada por
f (i) =

N
−1
X

fˆ(λ` )u` (i).

(6)

`=0

A GFT para um grafo com uma topologia especı́fica pode
corresponder a uma transformada particular como, por exemplo, a transformada discreta de Fourier (DFT, discrete Fourier
transform). O grafo em ciclo CN , cuja estrutura é mostrada na
Fig. 2(a), é chamado circulante porque sua matriz Laplaciana
é circulante. Sabe-se que uma base válida de autovetores
para qualquer matriz circulante é aquela formada pelas linhas
da matriz da DFT. Então, a GFT para um sinal sobre um
grafo em ciclo é equivalente à DFT. Outro exemplo é o do
grafo caminho (path graph) PN com N vértices, mostrado na
Fig. 2(b) para N = 4. Os autovetores de L(PN ) são iguais
aos vetores de base da DCT do tipo 2 [13], os quais são dados
por



πk
1
(k)
vj = cos
j+
, j, k = 0, 1, . . . , N − 1. (7)
N
2

com a 2D-DCT, cujos vetores de base formam uma possı́vel
autobase para L(PN × PN ). Uma vez que a 2D-DCT não é a
única autobase para L(PN × PN ), pode-se encontrar todas as
possı́veis autobases a partir da rotação dos referidos vetores,
obtendo uma nova transformada denominada transformada
discreta do cosseno manobrável (SDCT, steerable discrete
cosine transform).
III. 3D-SDCT
A. Uma Autobase para o Laplaciano do Produto de Três
Grafos Caminho
Sejam G1 = (V1 , E1 ), G2 = (V2 , E2 ) e G3 = (V3 , E3 )
três grafos não direcionais. Seja G = G1 × G2 × G3 o seu
produto cartesiano, o qual tem V = (V1 × V2 × V3 ) como
conjunto de vértices. Supondo que V1 = {b1 , b2 , . . . , bn },
V2 = {h1 , h2 , . . . , hm } e V3 = {s1 , s2 , . . . , so }, então
(bi , hj , sk ) é adjacente a (b` , hp , sq ) quando bi é adjacente
a b` em G1 e hj = hp em G2 e sk = sq em G3 , ou hj é
adjacente a hp em G2 e bi = b` em G1 e sk = sq em G3 , ou
sk é adjacente a sq em G3 e hj = hp em G2 e bi = b` em
G1 [14].
Se três grafos PN possuem o mesmo número de vértices,
seu produto cartesiano PN ×PN ×PN corresponde a um grafo
reticulado com N 3 vértices. A Fig. 3 ilustra P4 × P4 × P4 .
De acordo com [15], o Laplaciano do produto de três grafos
caminho é determinado por
L = L(PN ) ⊗ IN ⊗ IN + IN ⊗ L(PN ) ⊗ IN +
+ IN ⊗ IN ⊗ L(PN ),

(9)

em que ⊗ indica o produto de Kronecker e IN indica a matriz
identidade de ordem N .
A DCT tridimensional, 3D-DCT, de um sinal f com dimensões N × N × N é definida por
N
−1N
−1N
−1
X
X
X
F (t, v, w)=
f (x, y, z)α(t)α(v)α(w)uxyz (t, v, w),
x=0 y=0 z=0

Cada v(k) é um autovetor de L(PN ) associado ao autovalor


πk
2
λk = 4 sen
.
(8)
2N
Como a multiplicidade dos autovalores λk é igual a 1, a base
DCT é a única autobase para L(PN ). Logo, a GFT para um
sinal sobre um grafo caminho é equivalente à DCT.
No caso bidimensional, Fracastoro et al. [8] relacionaram
a GFT para um sinal sobre um grafo grade PN × PN
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em que

O autovalor λk,`,m tem multiplicidade igual a 6, quando
k 6= ` 6= m, devido à simetria: λk,`,m = λk,m,` =
λ`,k,m = λ`,m,k = λm,k,` = λm,`,k .
Os autovetores de L são dados pelo produto de Kronecker
entre os respectivos autovetores de PN . Como o produto não
é comutativo, a multiplicidade geométrica é igual à algébrica.
Isso significa que a dimensão do autoespaço correspondente
aos autovalores é maior do que 1 e, equivalentemente, que a
3D-DCT não é a única autobase para L.
•

 q
1

,
qN
α(m) =
2

N,

m = 0,
m = 1, 2, . . . , N − 1,

e

π(2x + 1)t
uxyz (t, v, w) = cos
2N




π(2y + 1)v
π(2z + 1)w
cos
cos
.
2N
2N


A transformada inversa, 3D-IDCT, é dada por
N
−1N
−1N
−1
X
X
X
f (x, y, z)=
F (t, v, w)α(t)α(v)α(w)uxyz (t, v, w),
x=0 y=0 z=0

Na forma matricial, a 3D-DCT pode ser expressa por


c11 c12 · · · c1n
 c21 c22 · · · c2n 


(10)
C= .
..
..  ,
..
 ..
.
.
. 
cn1

cn2

···

cnn

em que n = N 3 e cada elemento de C é determinado por
cij = α(t)α(v)α(w)uxyz [t, v, w],

(11)

em que i = tN + vN + w e j = xN + yN + z, para 0 ≤
t, u ≤ N − 1, 0 ≤ y, v ≤ N − 1 e 0 ≤ z, w ≤ N − 1.
Teorema 1: Os vetores de base da 3D-DCT constituem uma
possı́vel autobase para o Laplaciano do produto de três grafos
caminho.
Demonstração: A base da 3D-DCT diagonaliza L, ou
seja, C.L.CT = Λ, em que CT corresponde à transposta de
C. Dessa forma, pode-se afirmar que a matriz L é semelhante
à matriz diagonal Λ, cuja diagonal principal é formada pelos
autovalores de L, cada um aparecendo tantas vezes quanto for
a dimensão do autoespaço associado a ele.
De (9), segue que os autovalores de L são todas as possı́veis
somas entre os autovalores de cada um dos grafos caminho,
isto é,


λk,`,m = 4 sen2 (ak) + sen2 (a`) + sen2 (am) ,
(12)
π
com a = 2N
e 0 ≤ k, `, m ≤ N − 1. Além disso, se v(k) é
um autovetor de PN associado a λk (PN ), v(`) é um autovetor
de PN associado a λ` (PN ) e v(m) é um autovetor de PN
associado a λm (PN ). Então,

v(k,`,m) = v(k) ⊗ v(`) ⊗ v(m)

(13)

é um autovetor de G = (PN × PN × PN ) associado a λk,`,m .

C. Definição da Transformada
Seja λk,`,m , com k = ` e ` 6= m, um autovalor de L com
multiplicidade igual a três, e v(k,k,m) , v(k,m,k) e v(m,k,k) três
vetores da 3D-DCT que são autovetores de L associados a
λk,`,m . Pode-se obter outra base do autoespaço correspondente
a λk,`,m rotacionando v(k,k,m) , v(k,m,k) e v(m,k,k) em torno do
eixo y, do eixo z ou do eixo x. Esta última seria dada por
 (k,k,m)0  
  (k,k,m) 
v
v
1
0
0
0
v(k,m,k)  = 0 cos θx
senθx  . v(k,m,k)  , (14)
0
0 − senθx cos θx
v(m,k,k)
v(m,k,k)
em que θx é um ângulo em [0, 2π].
Os autovetores correspondentes a λk,`,m , que possui
multiplicidade 3, podem ser rotacionados como mostrado
em (14). Os autovetores que apresentam multiplicidade igual
a 6 são rotacionados em triplas: (vk,`,m , vk,m,` , v`,k,m ) e
(v`,m,k , vm,k,` , vm,`,k ). A nova transformada, denominada
transformada discreta do cosseno manobrável em três dimensões (3D-SDCT), tem sua matriz dada por
V3D (θ) = R3D (θ)V3D ,

(15)

em que V3D = V3D (0) é a matriz da 3D-DCT, R3D (θ) é
uma matriz de rotação esparsa construı́da de acordo com (14),
e θ é o vetor contendo todos os ângulos de rotação utilizados.
3
Para qualquer sinal f ∈ RN , a 3D-SDCT é dada por
T

SDCT3D (f ) = V3D (θ)f T = R3D (θ)f̂3D-DCT ,

(16)

em que f̂3D-DCT é a 3D-DCT de f.
A complexidade envolvida no cálculo da 3D-SDCT depende, basicamente, daquela envolvida no cálculo da 3D-DCT,
que pode ser realizado eficientemente empregando algoritmos
rápidos usuais. Como a matriz com os ângulos de rotação
R3D (θ) é esparsa, o seu produto por f̂3D-DCT não deve
envolver complexidade aritmética significativa.
IV. ROTAÇ ÃO I DEAL

A 3D-SDCT é obtida a partir da rotação dos coeficientes da
3D-DCT, de acordo com (16). Há várias opções de ângulos
que podem ser utilizadas na matriz de rotação, uma vez que
B. Análise da Multiplicidade dos Autovalores
θx , θy e θz são ângulos em [0, 2π]. No entanto, é possı́vel obter
Analisando a multiplicidade algébrica em (12), tem-se que: ângulos de rotação para a 3D-SDCT que permitam compactar
• O autovalor λk,`,m tem multiplicidade igual a 1, quando
melhor a energia do sinal em relação à 3D-DCT, escolhendo,
k = l = m, com 0 ≤ k, `, m ≤ N − 1.
entre todas as rotações que podem ser realizadas, aquelas que
• O autovalor λk,`,m tem multiplicidade igual a 3, quando:
fornecem um maior número de coeficientes nulos.
1) k = ` e ` 6= m, i.e., λk,k,m = λk,m,k = λm,k,k ;
Para cada autoespaço com multiplicidade 3 ou 6, é possı́vel
2) k = m e m 6= `, i.e., λk,`,k = λk,k,` = λ`,k,k ;
encontrar os ângulos de rotação que permitem compactar toda
3) m = ` e ` 6= k, i.e., λm,m,k = λm,k,m = λk,m,m ;
a energia em um coeficiente, reduzindo os outros dois a zero.
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Seja λk,`,m um autovalor de L com multiplicidade igual a 3 e
seus respectivos autovetores v(k,k,m) , v(k,m,k) e v(m,k,k) . Os
coeficientes correspondentes da 3D-DCT são dados por
ck,k,m = v(k,k,m)T f ,
ck,m,k = v(k,m,k)T f ,
cm,k,k = v

(m,k,k)T

(17)

f.

Se os autovetores são rotacionados utilizando dois ângulos
de rotação, com uma rotação em torno do eixo z, com


ck,m,k
θz = arctan
,
(18)
ck,k,m
em que
 0
 
 

c k,k,m
cos θz
senθz 0
ck,k,m
c0 k,m,k  = − senθz cos θz 0 . ck,m,k  ,
(19)
c0 m,k,k
0
0
1
cm,k,k
e outra em torno do eixo y, com
 0

c m,k,k
θy = arctan
,
c0 k,k,m
em que
 00
 
  0

c k,k,m
cos θy 0 senθy
c k,k,m
c00 k,m,k  =  0
1
0  . c0 k,m,k  ,
c00 m,k,k
− senθy 0 cos θy
c0 m,k,k

Fig. 5: Imagem 3D (MRI), com 32 fatias.
128, todas nulas, resultando em uma estrutura com dimensões
128 × 128 × 32. A Fig. 5 apresenta as 32 fatias resultantes.
As Figuras 6 e 7 apresentam, respectivamente, a 3DDCT e a 3D-SDCT com ângulos ótimos da MRI da Fig. 5.
Comparando as imagens transformadas, é possı́vel perceber
que a 3D-SDCT da imagem apresenta uma predominância de
pixels pretos, o que sugere que a 3D-SDCT apresenta uma
quantidade de coeficientes nulos maior que a 3D-DCT.

(20)

(21)

os coeficientes c00 k,m,k e c00 m,k,k tornam-se nulos e toda a
energia é concentrada em c00 k,k,m , como mostra a Fig. 4.
Dessa forma, a partir de (18) e (20), obtêm-se os ângulos
de rotação ideal que geram um maior número de coeficientes
nulos, cerca de 32 do número total de coeficientes na 3DSDCT. Isso representa uma melhoria, em relação à 3D-DCT,
no quesito compactação de energia do sinal.

Fig. 6: 3D-DCT da MRI (blocos 4 × 4 × 4).

Fig. 7: 3D-SDCT da MRI com ângulos ótimos (blocos 4 ×
4 × 4).

Fig. 4: Rotação ideal: utilizando os ângulos definidos em (18)
e (20).

Como discutido na Seção IV, a utilização dos ângulos
ótimos permite anular 23 dos coeficientes que são rotacionados
na 3D-SDCT. A Fig. 8 apresenta a posição de cada coeficiente
em um bloco de tamanho 4 × 4 × 4 transformado. Para
verificar que 23 dos coeficientes rotacionados são anulados,
as Figs. 9, 10, 11 e 12 fornecem uma visualização dos coeficientes da 3D-DCT e da 3D-SDCT de um bloco selecionado
da MRI.

V. E XEMPLO DA 3D-SDCT
Para ilustrar a aplicação das transformadas 3D-DCT e
3D-SDCT foi utilizado o conjunto de dados de ressonância
magnética (MRI, Magnetic Resonance Imaging) disponı́vel na
biblioteca do MATLAB, que compreende 27 fatias horizontais
de tamanho 128 por 128 da varredura de um crânio humano.
Para que fosse calculada a DCT de cada bloco 4 × 4 ×
4 da MRI, foram adicionadas 5 fatias de tamanho 128 por

Fig. 8: Bloco 4 × 4 × 4 de coeficientes.
Pode-se observar nas Figs. 9, 10, 11 e 12 que os coeficientes dos autovetores que apresentam multiplicidade igual a 1
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permanecem inalterados, pois estes não são rotacionados.

(a) 3D-DCT

(b) 3D-SDCT

Fig. 9: Coeficientes da fatia 1 do bloco 4 × 4 × 4.

(a) 3D-DCT

respectivamente, na 3a linha e 1a coluna da Fig. 10(b) e na
3a linha e 2a coluna da Fig. 9(b) e apresentam valores nulos.
Esse comportamento ocorre com os demais pares de triplas.
Em suma, para o bloco da Fig. 8, há 64 coeficientes não nulos
da 3D-DCT, enquanto que, para a 3D-SDCT, há apenas 24
coeficientes não nulos.
VI. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho foi introduzida uma nova transformada direcional: a transformada discreta do cosseno manobrável em três
dimensões (3D-SDCT). Foi apresentado um desenvolvimento
com vista a melhorar a compactação de energia da 3DSDCT. Para isso, foram definidos ângulos “ótimos”, cujas
rotações levam à obtenção do maior número de coeficientes
nulos da 3D-SDCT. O procedimento permitiu obter 32 de
coeficientes nulos. Como trabalhos futuros, pretende-se caracterizar a transformada com relação à complexidade aritmética,
propondo algoritmos rápidos neste cenário, e investigar a
aplicação da 3D-SDCT na compressão de imagens e vı́deos.

(b) 3D-SDCT

Fig. 10: Coeficientes da fatia 2 do bloco 4 × 4 × 4.
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(a) 3D-DCT

(b) 3D-SDCT

Fig. 11: Coeficientes da fatia 3 do bloco 4 × 4 × 4.

(a) 3D-DCT

(b) 3D-SDCT

Fig. 12: Coeficientes da fatia 4 do bloco 4 × 4 × 4.
Para os coeficientes com multiplicidade 3, dois dos três
coeficientes são anulados. Por exemplo, para k = ` = 1
e m = 2, c112 encontra-se na 1a linha e 1a coluna da
Fig. 10(b) com valor igual a 104,62 e c121 e c211 encontramse, respectivamente, na 1a linha e 2a coluna e na 2a linha e 1a
coluna da Fig. 9(b) e apresentam valores nulos. Isso acontece
com os demais coeficientes, dos quais 23 são anulados.
Para os coeficientes com multiplicidade 6, dois dos três
coeficientes de cada tripla devem ser anulados. Por exemplo,
para k = 1, ` = 2 e m = 3, na tripla (c123 , c132 , c213 ),
c123 encontra-se na 1a linha e 2a coluna da Fig. 11(b), com
valor 51,53, e c132 e c213 encontram-se, respectivamente, na
1a linha e 3a coluna da Fig. 10(b) e na 2a linha e 1a coluna
da Fig. 11(b) e apresentam valores nulos; na tripla (c231 , c312 ,
c321 ), c231 encontra-se na 2a linha e 3a coluna da Fig. 9(b),
com valor 11,12, e c312 e c321 rotacionados encontram-se,

[1] D. Alvarenga, F. D. Cunha, A. C. Viana, R. A. Mini e A. A. Loureiro. Classificando comportamentos sociais em redes veiculares. XXXIV
Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuı́dos,
pp. 1–12, 2014.
[2] F. S. Silva, D. L. L. Moura e R. S. Cabral. Modelagem e caracterização
de redes veiculares utilizando-se grafos temporais e métricas de redes
complexas. XLIX Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, pp. 1–
12, 2017.
[3] E. Bullmore e O. Sporns. Complex Brain Networks: Graph theoretical
analysis of structural and functional Systems. Nature Reviews Neuroscience, v. 10, no. 3, pp. 186–198, 2009.
[4] M. Rubinov e O. Sporns. Complex network measures of brain connectivity: uses and interpretations. NeuroImage, v. 52, no. 3, pp. 1059–1069,
2010.
[5] F. Grando, D. Noble e L. C. Lamb. An analysis of centrality measures
for complex and social networks. 2016 IEEE Global Communications
Conference, GLOBECOM, pp. 1–6, 2016.
[6] F. S. F. Pereira, S. Amo e J. Gama. Evolving centralities in temporal
graphs: a twitter network analysis. IEEE 17th International Conference
on Mobile Data Management, MDM, pp. 43–48, 2016.
[7] D. I. Shuman, S. K. Narang, P. Frossard, A. Ortega e P. Vandergheynst.
The emerging field of signal processing on graphs: extending highdimensional data analysis to networks and other irregular domains. IEEE
Signal Processing Magazine, v. 30, no. 3, pp. 83–98, 2013.
[8] G. Fracastoro, S. M. Fosson e E. Magli. Steerable discrete cosine
transform. IEEE Transactions on Image Processing, v. 26, no. 1, pp.
303–314, 2017.
[9] G. Fracastoro e E. Magli. Steerable discrete Fourier transform. IEEE
Signal Processing Letters, v. 24, no. 3, pp. 319–323, 2017.
[10] R. Diestel. Graph theory. Graduate Texts in Mathematics. Springer, no.
173, 1997.
[11] J. A. Bondy e U. S. R. Murty. Graph theory with applications. Elsevier,
1976.
[12] F. R. K. Chung. Spectral graph theory. American Mathematical Society,
1997.
[13] G. Strang. The discrete cosine transform. SIAM Review, v. 41, no. 1,
pp. 135–147, 1999.
[14] B. S. Souza. Produtos e coespectralidade de grafos. Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Mestrado em Matemática Aplicada, 2016.
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Algoritmo Baseado em Fireworks e LBG para
Quantização Vetorial de Imagens
Charles S. Fonseca, Felipe A. B. S. Ferreira e Francisco Madeiro

Resumo— A quantização vetorial (QV) é uma técnica de compressão com perdas. O desempenho de sistemas de compressão
de sinais baseados em QV depende da qualidade dos dicionários
projetados. Este trabalho apresenta uma nova técnica de projeto
de dicionários baseada no algoritmo de otimização por fogos
de artifı́cio – Fireworks Algorithm (FWA). É apresentada uma
avaliação comparativa da técnica proposta com o tradicional
algoritmo LBG (Linde-Buzo-Gray) e outros algoritmos de projeto
de dicionários, no que diz respeito à qualidade de imagens
quantizadas, avaliada por meio da relação sinal-ruı́do de pico.
Neste trabalho apresenta-se uma alternativa para aceleração
da técnica proposta, obtida por meio da incorporação de um
método eficiente de busca do vizinho mais próximo à etapa de
particionamento do projeto de dicionário.
Palavras-Chave— Compressão de Imagens, Quantização Vetorial, Projeto de Dicionários, Otimização por Fogos de Artifı́cio.
Abstract— Vector quantization (VQ) is a lossy compression
technique. The performance of VQ based signal compression
systems depends on the quality of the designed codebooks.
This work presents a new codebook design technique based on
the Fireworks Algorithm (FWA). A comparative evaluation of
the proposed technique with the traditional LBG (Linde-BuzoGray) algorithm and other codebook design algorithms is carried
out, with regard to the quality of quantized images, evaluated
by means of the peak signal-to-noise ratio. In this work, an
alternative is presented for the acceleration of the proposed
technique, obtained through the incorporation of an efficient
nearest neighbor search method to the partitioning step of the
codebook design.
Keywords— Image Compression, Vector Quantization, Codebook Design, Fireworks Algorithm.

I. I NTRODUÇ ÃO
A quantização vetorial (QV) [1], [2], que pode ser vista
como uma extensão da quantização escalar em um espaço
multidimensional, tem sido utilizada em diversos sistemas de
processamento digital de sinais, com um amplo espectro de
aplicações, dentre as quais podem ser citadas: compressão
de sinais médicos [3], reconhecimento de padrões [4], compressão de voz [5], compressão de imagem [6], esteganografia
e marca d’água digital [7], [8].
O desempenho de sistemas de processamento digital de
sinais baseados em QV depende da qualidade dos dicionários
projetados. Em se tratando de compressão de imagem baseada
em QV, por exemplo, a qualidade das imagens reconstruı́das
depende da qualidade dos dicionários.
Charles S. Fonseca, Felipe A. B. S. Ferreira e Francisco Madeiro, Escola
Politécnica de Pernambuco, Universidade de Pernambuco, Recife-PE, Brasil,
E-mails: csf@ecomp.poli.br, fabsf@ecomp.poli.br, madeiro@poli.br. Este trabalho foi parcialmente financiado pelo CNPq, CAPES e FACEPE.

Dentre as técnicas de projeto de dicionários, o algoritmo LBG (Linde-Buzo-Gray) [9] destaca-se por sua ampla
utilização. Alternativas ao LBG têm sido apresentadas na
literatura, como, por exemplo: versões aceleradas do algoritmo
LBG, como é o caso do algoritmo proposto por Paliwal e
Ramasubramanian [10], denotado no presente trabalho como
LBG-a (algoritmo LBG acelerado); versões modificadas do
algoritmo fuzzy k-means, como é o caso do algoritmo proposto
por Mata et al. [11], denotado por MFKM-2 (Modified Fuzzy
K-Means – famı́lia 2); algoritmos que utilizam inteligência de
enxames, como por exemplo o método proposto por Severo et
al. [12], o qual corresponde a uma técnica de otimização que
combina o algoritmo LBG com o algoritmo do vagalume [13],
aqui denotado FA-LBGm (Firefly Algorithm-LBG modified).
No cenário de quantização vetorial otimizada para canal,
algoritmos baseados em inteligência de enxames têm sido
utilizados, como os baseados em PSO (Particle Swarm Optimization), FA (Firefly Algorithm) e FSS (Fish School Search),
exemplificados respectivamente pelos trabalhos de Leitão et
al. [14], Ferreira et al. [15], e Ferreira e Madeiro [16].
Em 2010, Tan e Zhu propuseram um algoritmo de
otimização baseado na metáfora de como os fogos de artifı́cio
se espalham em seu processo de explosão [17], chamado
Fireworks Algorithm. Em 2015, Zheng et al. [18] propuseram
uma versão melhorada do Fireworks Algorithm utilizando
operadores de evolução diferencial.
Neste trabalho é apresentada uma nova técnica de projeto
de dicionários baseada em inteligência computacional. Precisamente, é apresentado um algoritmo de projeto de dicionários
que combina o algoritmo LBG com a versão melhorada do
algoritmo Fireworks. O cenário de avaliação de desempenho
é compressão de imagens baseada em QV. Neste artigo,
apresenta-se, ainda, uma alternativa de aceleração do algoritmo
supracitado, a qual consiste na introdução de um algoritmo de
busca do vizinho mais próximo na etapa de particionamento
do algoritmo proposto.
O presente trabalho é organizado da seguinte forma: na
Seção II é apresentado o método proposto, na Seção III
apresentam-se o arranjo experimental e os parâmetros escolhidos para cada algoritmo utilizado nas simulações, a Seção
IV apresenta os resultados e na Seção V são apresentadas as
conclusões do trabalho.
II. M ÉTODO PROPOSTO
Algoritmos de enxames são geralmente baseados em
múltiplos agentes inteligentes percorrendo simultaneamente
um espaço de busca, com um objetivo em comum. A posição
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

de cada agente no espaço de busca pode sofrer alteração
por influência de outros agentes ou de fatores externos aos
agentes. Um agente é uma abstração para uma possı́vel solução
de um problema e o espaço de busca para o domı́nio das
soluções. Já o objetivo em comum dos agentes é uma abstração
para a função que define o problema. O algoritmo Fireworks
apresenta uma abstração dos agentes como fogos de artifı́cios
(fireworks) e faı́scas (sparks). O método proposto é uma
técnica que combina o tradicional algoritmo de clusterização
para o projeto de dicionários, LBG, com a técnica de enxame
Fireworks. O projeto de dicionário é um processo iterativo
para encontrar um dicionário representativo de um conjunto
de treino especı́fico. No método proposto, chamado FWALBG, cada agente inteligente, no caso do Fireworks, fogos
de artifı́cio, representa um dicionário. Já o espaço de busca,
representa o espaço Euclidiano k-dimensional.
O método proposto foi concebido de forma que as etapas do
LBG são executadas para cada agente (dicionário) e a condição
de parada é verificada em relação à distorção, na iteração
atual, do dicionário que apresenta maior valor da função
objetivo. A função objetivo para o projeto de dicionários é
o inverso da distorção D, ou seja, 1/D. Assim, quanto menor
a distorção, maior o valor atribuı́do à solução. Em seguida, no
mesmo ciclo, se aplicam os operadores da técnica de enxames
Fireworks. No final do algoritmo, o dicionário com a menor
distorção é retornado como solução para o problema. Uma
das etapas do algoritmo LBG tradicional é a etapa de busca
pelo vizinho mais próximo (VMP). Na abordagem proposta,
a busca pelo VMP é aplicada duas vezes a cada iteração:
a primeira no inı́cio da iteração e, em seguida, após os
operadores do Fireworks. Isso garante que esses operadores
irão influenciar as novas soluções, bem como manterá a
influência dos vetores de treino em cada ciclo. O FWA-LBG
é apresentado na sequência de passos a seguir:
1. Gere N vetores-código aleatórios para cada um dos F
fireworks;
2. Para cada um dos F fireworks, faça:
2.1. Para cada vetor de treino busque o vizinho mais
próximo;
2.2. Atribua o vetor de treino à região de Voronoi correspondente;
3. Teste a condição de parada (condição do algoritmo LBG),
de acordo com o limiar de distorção , para o firework
que apresenta o valor mais alto da função objetivo;
3.1. Se a condição de parada for satisfeita, vá para o
Passo 12;
3.2. Caso contrário, continue;
4. Para cada um dos F fireworks, faça:
4.1. Avalie a função objetivo, 1/D;
4.2. Defina o número de sparks m e amplitude para os
sparks;
4.3. Gere os sparks de explosão;
5. Gere m̂ sparks Gaussianas;
6. Avalie a função objetivo para cada spark;
7. Selecione, dentre todos os sparks e fireworks, o que obtém
maior valor para a função objetivo;

8. Exceto o spark ou firework selecionado no passo anterior,
selecione F − 1 sparks e fireworks dentre os restantes;
9. Aplique os operadores de evolução γ e cr para os F − 1
selecionados no passo anterior;
10. O agente selecionado no Passo 7 e os F − 1 agentes do
passo anterior formam o novo conjunto de F fireworks;
11. Atualize o centroide de cada firework, onde cada vetorcódigo do dicionário passa a ser o centroide dos vetores
de treino os quais representa, ou seja,
X
~x
~yij =

~
x∈Sj

|Sj |

,

(1)

em que ~yij é o j-ésimo vetor-código do i-ésimo firework,
~x é vetor do conjunto de treino e |Sj | é o conjunto de
vetores de treino que são representados pelo vetor-código
~yij .
12. Retorne o firework que obtém maior valor da função
objetivo.
Os fatores γ e cr , são utilizados nos operadores de evolução
do Fireworks Algorithm, em que γ > 0 é um coeficiente
de mutação e cr é a probabilidade de cruzamento entre os
fireworks. Estes operadores foram propostos por Zheng et
al. [18] com o objetivo de melhorar a diversidade das soluções
e evitar a prematuridade na convergência do algoritmo.
III. A RRANJO EXPERIMENTAL
Nas simulações foram utilizadas 4 imagens clássicas (Mandrill, Clock, Boat e Tiffany) apresentadas na Figura 1, todas
no formato PGM, de tamanho 256 × 256 pixels, codificados
a 8 bpp (ou seja, 256 nı́veis de cinza), obtidas da base de
imagens do Signal and Image Processing Institute (SIPI) da
University of Southern California (USC) [19]. As condições
para o projeto de dicionários foram:
- Dimensão K = 16 (blocos de 4 × 4 pixels);
- Tamanho N = 32, 64, 128, 256 e 512 vetores-código;
- Quantidade de inicializações - 30 diferentes (compostas
por vetores-código escolhidos aleatoriamente a partir das
imagens originais) para cada tamanho de dicionário e
cada imagem de treino. A etapa de geração dos dicionários aleatórios iniciais nas simulações foi realizada
antecipadamente para possibilitar a aplicação dos mesmos
dicionários iniciais em cada técnica;
- Para acelerar os algoritmos na obtenção do vizinho mais
próximo nos cálculos de distância, foi utilizado o algoritmo Improved Equal-average Equal-variance Nearest
Neighbor Search (IEENNS) [20] em todas as técnicas;
- Limiar de distorção  = 0, 001.
O desempenho das técnicas foi avaliado segundo:
- Qualidade das imagens reconstruı́das a partir da relação
sinal-ruı́do de pico (Peak Signal-to-noise Ratio, PSNR);
- Tempo de execução.
A implementação dos códigos foi realizada na linguagem C++,
executados em uma máquina equipada com um processador
Intel Core(TM)-i3 de 2,27 GHz.
Para cada algoritmo foram realizadas simulações prévias
com variações dos parâmetros para definir os valores que
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TABELA I: Configuração de parâmetros para cada algoritmo.
Técnica

FSS-LBG
(a) Mandrill

(c) Boat

(b) Clock

(d) Tiffany

Fig. 1: Imagens utilizadas nas simulações.
FWA-LBG

possibilitam melhorar o desempenho do projeto de dicionários
com relação à qualidade das imagens reconstruı́das. Na Tabela
I estão definidos os parâmetros usados em cada algoritmo, nas
simulações.
IV. R ESULTADOS E DISCUSS ÃO
Nesta seção são apresentados os resultados quanto ao desempenho do quantizador, com relação à qualidade das imagens reconstruı́das. Os melhores resultados são destacados em
negrito, os segundos melhores resultados estão sublinhados,
e os terceiros melhores estão duplamente sublinhados.

FA-LBGm

LBG-a

Descrição

Valor

População

P = 10

Peso inicial

Wini = 500

Passo inicial do
movimento individual

sindIni = 1, 0

Passo final do
movimento individual

sindFin = 0, 1

Passo inicial do
movimento volitivo

svolIni = 1, 0

Passo final do
movimento volitivo

svolFin = 0, 1

Número de iterações
estimadas

t = 30

População

F = 10

Número de sparks

m = 80

Número de sparks
Gaussianas

m̂ = 10

Amplitude mı́nima
inicial

Aini = 6

Amplitude mı́nima
final

Afin = 2

Amplitude máxima

Â = 40

Função exponencial
para A

ζ = 0, 85

Regulador do número
de sparks

a = 0, 04 e b = 0, 8

Operadores
evolucionais

γ = 0, 4 e cr = 1

Fator aleatório

α = 0, 7

Coeficiente de
absorção de luz

γ = 0, 00001

Fator de
atratividade

β = 0, 4

Fator de escala

a=9

A. Qualidade de reconstrução
A Tabela II apresenta os resultados de PSNR médio das
imagens reconstruı́das utilizando técnicas variadas de projeto
de dicionários aplicados à imagem Mandrill (Figura 1a). O
FA-LBGm se destaca entre as demais técnicas para N ≥ 64.
Com esse algoritmo é possı́vel atingir até 0,49 dB de ganho,
com relação ao LBG (método tradicional), para N = 512.
Em seguida, a técnica proposta, o FWA-LBG, atinge os
segundos melhores valores de PSNR para todos os valores de
N considerados, com ganhos de até 0,35 dB (em comparação
com o LBG).
Na Tabela III são apresentados os resultados de PSNR
médio para a imagem Clock (Figura 1b). Neste caso, o FWALBG se destaca para tamanhos de dicionários 32, 64 e 128.
Para os tamanhos 256 e 512, o destaque é para o FA-LBGm.
Para N = 512 é possı́vel obter ganhos de PSNR, com relação
ao LBG, de até 1,76 dB e 1,61 dB, com os algoritmos FALBGm e FWA-LBG, respectivamente. O FA-LBGm obtém
os segundos melhores resultados para N = 32, 64 e 128,
enquanto o FWA-LBG obtém os segundos melhores resultados
para N = 256 e 512. O FSS-LBG fica em terceiro lugar, com
relação aos valores de PSNR, para N = 32 e 64.
Os resultados de PSNR médio para os métodos de projeto
de dicionários aplicados à imagem Boat (Figura 1c) são

apresentados na Tabela IV. Para N = 32, os métodos FSSLBG e FWA-LBG obtêm os melhores resultados dentre as
técnicas, com um PSNR de 24,98 dB. Para N = 64, o
destaque é do método proposto, FWA-LBG, com 26,05 dB.
Para tamanhos de dicionário 128, 256 e 512, o FA-LBGm se
destaca, obtendo um ganho de até 1,41 dB em relação ao LBG.
Para N = 128, 256 e 512, o FWA-LBG obtém segundo lugar
com um ganho de até 1,15 dB, em relação ao LBG. O MFKM2 obtém os terceiros melhores resultados para tamanhos de
dicionário 128, 256 e 512.
Quanto à imagem Tiffany, os resultados são apresentados
na Tabela V. Para esta imagem, em todos os tamanhos de
dicionários avaliados (32 até 512), o método FWA-LBG é
superior aos demais. É possı́vel obter, por exemplo, um ganho,
com relação ao algoritmo LBG, de até 1,47 dB e 0,81 dB
para N = 512 e 256, respectivamente. O FA-LBGm obtém os
segundos melhores resultados para quase todos os valores de
N avaliados, ficando em terceiro lugar somente para N = 32.
Com o FA-LBGm e N = 512 e 256 é possı́vel obter ganhos
de até 1,31 dB e 0,64 dB, respectivamente, com relação ao
algoritmo LBG.
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Um resultado geral, considerando todas as imagens avaliadas, é apresentado na Tabela VI, em termos do percentual
de vezes em que cada técnica foi superior às demais para
cada valor de N considerado neste trabalho. O FA-LBGm,
para N = 256 e 512, apresenta superioridade sobre as demais
técnicas em 75% das simulações. Para N = 128, os métodos
FA-LBGm e FWA-LBG empatam na superioridade, sobre as
demais técnicas, em 50% das simulações. O FWA-LBG, para
N = 32 e 64, é superior às demais técnicas em 42,8% e 75%
das simulações. O FSS-LBG é o melhor método em 28,6% das
simulações realizadas com N = 32. O LBG e LBG-a empatam
com 14,3% de superioridade nas simulações para N = 32. A
superioridade nas simulações com N ≥ 64, é dividida entre o
FA-LBGm e FWA-LBG.
TABELA II: Valores médios de PSNR (dB) para a imagem
Mandrill.

TABELA V: Valores médios de PSNR (dB) para a imagem
Tiffany.
N

Técnica
32

64

128

256

512

LBG

29,43

30,39

31,38

32,44

33,61

LBG-a

29,46

30,47

31,52

32,74

34,11

MFKM-2

29,46

30,50

31,58

32,85

34,19

FSS-LBG

29,55

30,57

31,60

32,67

33,95

FA-LBGm

29,54

30,57

31,70

33,08

34,92

FWA-LBG

29,56

30,66

31,83

33,25

35,08

TABELA VI: Percentual das vezes em que cada técnica foi,
em média, superior às demais, considerando todas as imagens
avaliadas.

N

Técnica
32

64

128

256

512

LBG

23,19

23,79

24,45

25,21

26,17

LBG-a

23,19

23,82

24,50

25,31

26,36

MFKM-2

23,15

23,81

24,51

25,34

FSS-LBG

23,19

23,82

24,50

FA-LBGm

23,17

23,83

FWA-LBG

23,18

23,82

32

64

128

256

512

LBG

14,3%

----

----

----

----

LBG-a

14,3%

----

----

----

----

26,40

MFKM-2

----

----

----

----

----

25,28

26,27

FSS-LBG

28,6%

----

----

----

----

24,56

25,47

26,66

FA-LBGm

----

25,0%

50,0%

75,0%

75,0%

24,53

25,36

26,52

FWA-LBG

42,8%

75,0%

50,0%

25,0%

25,0%

TABELA III: Valores médios de PSNR (dB) para a imagem
Clock.
N

Técnica
32

64

128

256

512

LBG

26,29

27,29

28,28

29,48

30,83

LBG-a

26,36

27,38

28,43

29,74

31,28

MFKM-2

26,40

27,47

28,58

29,88

31,27

FSS-LBG

26,46

27,57

28,57

29,79

31,15

FA-LBGm

26,64

27,86

29,19

30,74

32,59

FWA-LBG

26,69

27,93

29,25

30,62

32,44

TABELA IV: Valores médios de PSNR (dB) para a imagem
Boat.
N

Técnica

N

Técnica

32

64

128

256

512

LBG

24,94

25,94

26,92

27,90

29,00

LBG-a

24,96

25,98

27,04

28,16

29,45

MFKM-2

24,94

25,98

27,10

28,28

29,69

FSS-LBG

24,98

26,01

27,01

28,04

29,20

FA-LBGm

24,95

26,03

27,19

28,56

30,41

FWA-LBG

24,98

26,05

27,18

28,50

30,15

B. Tempo de execução
A Tabela VII apresenta resultados de desempenho em
termos de tempo de execução do projeto de dicionário,
considerando os métodos baseados em enxames analisados
neste trabalho, FSS-LBG, FA-LBGm e FWA-LBG. Devido aos
múltiplos dicionários, a complexidade computacional desse
tipo de abordagem tende a ser maior que a apresentada por
métodos que utilizam apenas um dicionário. Conforme apresentado nos resultados da subseção anterior, a complexidade
computacional das técnicas de enxames tem como contrapartida resultados de PSNR superiores aos obtidos com o
tradicional algoritmo LBG, sendo possı́vel obter, em alguns
casos, ganhos de mais de 1 dB.
A etapa mais custosa do algoritmo LBG é a de particionamento. Algoritmos eficientes de busca do vizinho mais
próximo podem ser utilizados para obter resultados de busca
similares ou iguais aos obtidos por busca exaustiva (força
bruta), com um menor tempo de execução. Para reduzir o
tempo do projeto de dicionário das técnicas com enxames
analisadas neste trabalho, avaliamos seu desempenho aplicando a técnica eficiente de busca do vizinho mais próximo
denominada IEENNS. O FSS-LBG obtém menores tempos de
execução para 64 ≤ N ≤ 512. O FA-LBGm é executado
em um menor tempo, para N = 32, enquanto o FWA-LBG
é executado, em média, mais lentamente que as demais para
N ≤ 128.
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TABELA VII: Tempo (s) médio de execução do projeto de
dicionário para todas as imagens.
N

Técnica
32

64

128

256

512

FSS-LBG

2,10

3,44

FA-LBGm

2,04

3,74

5,52

8,84

14,19

7,04

13,40

FWA-LBG

3,15

4,89

25,54

7,68

12,87

23,01

V. C ONCLUS ÕES
A qualidade do projeto de dicionários afeta diretamente o
desempenho de sistemas de processamento de sinais baseados
em Quantização Vetorial (QV). Em particular, em sistemas
de compressão de imagens baseados em QV, a qualidade do
dicionário projetado é traduzida em qualidade das imagens
reconstruı́das.
Neste trabalho, foi introduzida uma técnica de computação
bio-inspirada, mais precisamente, de inteligência de enxames,
para ser associada ao algoritmo LBG, com o propósito de
projeto de dicionário: o Fireworks Algorithm (FWA). O FWA
foi acoplado aos ciclos do algoritmo LBG, sendo denominado
FWA-LBG. A técnica de computação bio-inspirada acoplada
ao LBG levou a melhores desempenhos em termos de PSNR
para imagens reconstruı́das em dicionários com tamanhos N =
32 e 64, considerando o conjunto das 4 imagens utilizadas nas
simulações. Para N = 128, houve um empate entre o FWALBG e o FA-LBGm, cada um com 50% de superioridade, em
termos de PSNR, nas simulações, e para N = 256 e 512,
o FA-LBGm apresentou uma superioridade sobre as demais
técnicas consideradas.
Para reduzir a complexidade computacional do projeto de
dicionário das técnicas baseadas em enxames, uma técnica
eficiente de busca do vizinho mais próximo, IEENNS, usada
originalmente na fase de codificação da QV, foi aplicada ao
projeto dos dicionários. Os resultados das simulações mostram
que, dentre as técnicas de enxame consideradas, o algoritmo
FSS-LBG é o de menor tempo médio de execução. Como
trabalhos futuros, pode-se considerar a aplicação de novas
técnicas de busca do VMP na etapa de particionamento do
FWA-LBG e avaliar a qualidade das imagens reconstruı́das
utilizando SSIM (Structural Similarity Index).

[3] H. Tang, J. Zhang, J. Sun, T. Qiu e Y. Park, “Phonocardiogram signal
compression using sound repetition and vector quantization,” Computers
in Biology and Medicine, vol. 71, n. 1, pp. 24–34, 2016.
[4] B. Ramesh, C. Xiang e T. H. Lee, “Multiple object cues for high
performance vector quantization,” Pattern Recognition, vol. 67, n. 1,
pp. 380–395, 2017.
[5] K. K. Patel e M. L. Fowler, “Vector quantizer design for speech
signal compression,” in 7th IEEE International Conference on Cloud
Computing, Data Science & Engineering-Confluence, pp. 744–749,
2017.
[6] M. U. A. Ayoobkhan, E. Chikkannan e K. Ramakrishnan, “Lossy
image compression based on prediction error and vector quantisation”,
EURASIP Journal on Image and Video Processing, vol. 2017, n. 1, pp.
35–47, 2017.
[7] C.-T. Huang, D.-E. Sun e S.-J. Wang, “A security-based steganographic
scheme in vector quantization coding between correlated neighboring
blocks,” Multimedia Tools and Applications, vol. 2018, n. 1, pp. 1–21,
2018.
[8] A. Tiwari, M. Sharma e R. K. Tamrakar, “Watermarking based image
authentication and tamper detection algorithm using vector quantization
approach,” AEU-International Journal of Electronics and Communications, vol. 78, n. 1, pp. 114–123, 2017.
[9] Y. Linde, A. Buzo e R. Gray, “An algorithm for vector quantizer design,”
IEEE Transactions on Communications, vol. 28, n. 1, pp. 84–95, 1980.
[10] K. K. Paliwal e V. Ramasubramanian, “Comments on modified k-means
algorithm for vector quantizer design,” IEEE Transactions on Image
Processing, vol. 9, n. 11, pp. 1964–1967, 2000.
[11] E. Mata, S. Bandeira, P. M. Neto, W. T. A. Lopes, e F. Madeiro, “Accelerating families of fuzzy k-means algorithms for vector quantization
codebook design,” Sensors, vol. 16, n. 11, pp. 1963–1981, 2016.
[12] V. Severo, H. Leitão, J. Lima, W. Lopes, e F. Madeiro, “Modified
firefly algorithm applied to image vector quantisation codebook design,”
International Journal of Innovative Computing and Applications, vol. 7,
n. 4, pp. 202–213, 2016.
[13] X.-S. Yang, Nature-Inspired Metaheuristic Algorithms, 2nd ed. University of Cambridge, United Kingdom: Luniver Press, 2010.
[14] H. A. S. Leitão, W. T. A. Lopes e F. Madeiro, “PSO algorithm applied
to codebook design for channel-optimized vector quantization,” IEEE
Latin America Transactions, vol. 13, n. 4, pp. 961–967, 2015.
[15] F. A. B. S. Ferreira, H. A. S. Leitão, W. T. A. Lopes e F. Madeiro, “Hybrid firefly-Linde-Buzo-Gray algorithm for channel-optimized vector
quantization codebook design,” Integrated Computer-Aided Engineering,
vol. 24, n. 3, pp. 297–314, 2017.
[16] F. A. B. S. Ferreira e F. Madeiro, “A fish school search based algorithm
for image channel-optimized vector quantization,” in IEEE International
Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), pp. 1–6, 2016.
[17] Y. Tan e Y. Zhu, “Fireworks algorithm for optimization,” Advances in
Swarm Intelligence. Springer Berlin Heidelberg, pp. 355–364, 2010
[18] Y.-J. Zheng, X.-L. Xu, H.-F. Ling, e S.-Y. Chen, “A hybrid fireworks
optimization method with differential evolution operators,” Neurocomputing, vol. 148, n. 1, pp. 75–82, 2015.
[19] USC, “SIPI Image Database - Misc,” 2018. [Online]. Disponivel em:
http://sipi.usc.edu/database/database.php.
[20] S. Baek, B. Jeon, e K.-M. Sung, “A fast encoding algorithm for vector
quantization,” IEEE Signal Processing Letters, vol. 4, n. 12, pp. 325–
327, 1997.

AGRADECIMENTOS
Os autores gostariam de agradecer ao CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientı́fico e Tecnológico), CAPES
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel Superior) e FACEPE (Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia
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Implementação e Validação em Plataforma
Computacional da Camada Fı́sica da Próxima
Geração da TV Digital - ATSC 3.0
Francisco Portelinha, André dos Anjos, Danilo Gaspar, Wheberth Dias, Marcelo Carneiro e Carlos Augusto Rocha

Resumo— Maior conectividade e interatividade são os anseios da próxima geração de transmissão digital da indústria
de radiodifusão. Além disso, com a redução do espectro das
emissoras de TV, concedido para as operadoras celulares, se
torna necessário o uso eficiente do espectro na faixa de UHF
e uma nova padronização se faz necessária. O ATSC é o padrão
de TV utilizado em vários paı́ses há mais de 20 anos, dada
suas limitações, um novo padrão foi proposto para suprir a
necessidade de uma maior interação entre emissoras e usuários,
com maior conectividade, qualidade de áudio, vı́deo em alta
resolução e uma maior flexibilidade para atender usuários fixos e
móveis. Vistos estes novos desafios, neste trabalho, a camada fı́sica
do ATSC 3.0 para o sistema de transmissão é simulada utilizando
o ambiente de simulação MATLAB R , com objetivo de explorar
a funcionalidade de cada bloco proposto, assim como servir de
referência para implementação e posterior validação do sistema
em hardware. Com o intuito de aferir a plataforma de simulação
desenvolvida, a mesma foi validada de acordo com vetores de teste
compatı́veis com a norma existente, fornecidos por um modulador
comercial padrão, garantindo a interoperabilidade do sistema.
Palavras-Chave— ATSC 3.0, camada fı́sica, OFDM, transmissão terrestre, TV.
Abstract— Higher connectivity and interactivity are the aspirations of the next digital broadcast solution. Also, by reducing
the spectrum of TV broadcasters, granted to cellular operators,
it becomes necessary to use the spectrum efficiently by TV
broadcasters in the UHF band. The ATSC is the TV standard
used in several countries for more than 20 years, given its obsolescence, a new standard has been proposed to address the need
for more significant interaction between broadcasters and users
with higher connectivity, audio quality, resolution and greater
flexibility to serve both fixed and mobile users. Given these new
challenges proposed in this standard, in this paper, the physical
layer of ATSC 3.0 for the transmission system is simulated with
MATLAB R . Simulation can be used as a learning platform to
demonstrate the functionality of each block within the system
since, in an industrial development environment, simulation is
always done before actual implementation. Therefore, this work
can also be used as a reference simulation platform, serving
for validation and verification purposes. Also, to evaluate the
simulation platform, it was validated according to the test vectors
compatible with the existing standard provided by a standard
commercial modulator, guaranteeing the interoperability of the
system.
Keywords— ATSC 3.0, digital terrestrial broadcasting, OFDM,
physical layer, TV.
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I. I NTRODUÇ ÃO
Com a alta demanda de conectividade exigida pelo mercado
de radiofusão, e a redução do espectro de TV cedido para
serviço de comunicações móveis, a industria de radiodifusão
está enfrentando novos desafios para manter sua fatia ativa no
mercado [1]. Aliado a este fato e notória obsolescência do
primeiro padrão ATSC (Advanced Television Systems Committee), um nova versão do padrão ATSC foi proposta para
atender as novas exigências do mercado e de usuários cada
vez mais flexı́veis [2]. A primeira versão do padrão tem
cerca de 20 anos e não suporta serviços baseados em IP
(Internet Protocol) [3], oferece baixa taxa de transmissão e
não possui flexibilidade para suportar usuários fixos e móveis
simultaneamente [4].
O ATSC 3.0 foi desenvolvido para prover um aumento de
30% na vazão de dados quando comparada com sua versão
anterior [3], considerando uma mesma relação sinal ruı́do
[5]. Esse novo padrão utiliza modulações ortogonais como o
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), junto
com códigos internos corretores de erro (LDPC - Low Density
Parity Check) e códigos externos detectores de erro com o
BCH (Bose Ray-Chaudhuri) concatenados para a utilização
mais eficiente do espectro e melhoria na relação sinal ruı́do
do sinal [6]. Além disso, ainda podemos destacar as seguintes
técnicas de transmissão adotadas no novo padrão: a utilização
de modulações não uniformes para reduzir a distância entre
a capacidade alcançada por modulações uniformes e o limite
de capacidade imposto por Shannon [7]; o uso de técnicas de
multiplexação por camadas (LDM - Layered Division Multiplexing), onde fluxos de informação são transmitidos simultaneamente, no mesmo instante de tempo e frequência. Neste caso,
a camada superior (Core Layer) contêm as informações de um
fluxo de dados mais robusto, e a camada inferior (Enhanced
Layer) contêm as informações de um fluxo de dados com
maior taxa de dados, em que estes sinais são combinados com
diferentes nı́veis de potência. Nesta composição, dentro de um
mesmo quadro, duas aplicações poderão ser suportadas, como
um usuário fixo [8] e um usuário móvel [9].
Neste contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de
um modelo de referência da camada fı́sica do ATSC 3.0 para
o sistema de transmissão em ambiente MATLAB R . Modelos
computacionais são amplamente utilizados pela indústria como
referência para implementação real em sistemas embarcados.
A literatura sobre o tema ainda é escassa, uma vez que sua
padronização foi finalizada recentemente, em junho de 2017,
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assim, poucas publicações abordam o padrão estabelecido,
dentre estes podemos citar o trabalho realizado em [10], que
descreve o resultado de uma série de testes de software e
hardware aplicados às primeiras implementações do ATSC
3.0, com intuito de verificar e validar a proposta normativa
deste padrão. E em [11] é apresentado uma implementação do
ATSC 3.0 em plataforma GNU-RADIO utilizando um SDR
(Software Defined Radio).
Este trabalho está estruturado da seguinte maneira. Na
Seção II é apresentada uma breve introdução da camada
fı́sica do ATSC 3.0 abordando as principais caracterı́sticas.
Na Seção III, é descrito o modelo de referência utilizado para
o desenvolvimento do projeto. A Seção IV apresenta os testes
de validação e verificação com o auxilio de um modulador de
referência padrão e os resultados obtidos. Por fim, na Seção
V, as conclusões do trabalho são apresentadas.
II. A RQUITETURA DA C AMADA F ÍSICA DO ATSC 3.0
O ATSC 3.0 possui muitos recursos e funcionalidades,
entretanto, os detalhes de todas as especificações contidas na
norma estão além do escopo deste artigo. Ainda assim, este
artigo aborda os pontos cruciais para geração da forma de onda
do ATSC 3.0 especificadas em [12] e [13]. Com o intuito
de apresentar com detalhes o desenvolvimento da camada
fı́sica do transmissor ATSC 3.0, descreve-se a formação de
um quadro válido do transmissor de acordo com as normas
mencionadas.
A. Estrutura de Quadro do ATSC 3.0
Para a formação de um quadro de transmissão válido do
ATSC 3.0 é necessário um estudo detalhado das normas
[12], que descreve em detalhes o processo de construção do
sı́mbolo de sincronismo e [13] onde são descritas as regras da
formação da estrutura de quadro do sistema e dos sı́mbolos
de preâmbulo. A Figura 1 ilustra uma estrutura de quadro de
transmissão genérica do sistema ATSC 3.0.

Preâmbulo

Bootstrap

Frequência

Quadro

Sub-quadro 0

Sub-quadro 1

Sub-quadro n-1

Tempo

Fig. 1. Diagrama de blocos da estrutura do quadro de transmissão
do sistema ATSC 3.0.

Com o intuito de ser flexı́vel e permitir atualizações futuras,
a estrutura de quadro é baseada em três partes principais
[13]: a primeira denominada bootstrap, sucedida pelo sı́mbolo
de preâmbulo e pelos sub-quadros de dados. O quadro tem
tamanho variável e flexı́vel, com duração de 50 milissegundos
a 5 segundos, podendo ser composto por diferentes tipos de

informação e modulações distintas, de acordo com o cenário
estipulado.
1) Sinal de BootStrap: O sinal do bootstrap é formado por
quatro sı́mbolos OFDM, visando agilizar e garantir os processos de detecção e sincronização no receptor [12]. O mesmo
foi projetado para que os receptores consigam sincronizar em
ambientes adversos em que a relação sinal ruı́do seja inferior
a -6 dB [6].
Os quatros sı́mbolos são gerados no domı́nio da frequência
através do produto entre as amostras de uma sequência pseudo
aleatória (PN) com uma sequência Zadoff-Chu (ZC) [15].
Posteriormente, visando a obtenção do sı́mbolo no domı́nio
do tempo, é realizada uma operação de transformada rápida de
Fourier inversa - IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) contendo 2048 pontos. O sı́mbolo de bootstrap, possui largura de
faixa de 4,5MHz e duração de 500 microssegundos. Além de
prover o sincronismo entre transmissor e receptor, os sı́mbolos
de bootstrap carregam informações acerca da versão utilizada,
sinalização de emergência, bits de agendamento de wake-up,
além de informações quanto a largura de banda ocupada,
duração do quadro, taxa de amostragem e informações para
decodificação do primeiro sı́mbolo do preâmbulo.
2) Sinais de Preâmbulo: Como mostrado na Figura 1, após
o bootstrap é adicionado à formação do quadro o sı́mbolo de
preâmbulo. Estes sı́mbolos são responsáveis pela transmissão
dos parâmetros necessários para demodular e decodificar toda
a informação contida em cada PLP (Physical Layer Pipe) [13].
O preâmbulo é composto por duas partes, a primeira denominada L1-Basic e a segunda L1-Detail. O L1-Basic possui um
tamanho fixo de 200 bits e contém as informações necessárias
para decodificar os sı́mbolos que transmitem de a informação
de L1-Detail, este por sua vez é fundamental para decodificar
todos os sı́mbolos de dados subsequentes [6].
3) Sub-quadro de Dados: Seguindo a formação da estrutura de quadro do enlace de descida para o ATSC 3.0, os
sub-quadros de dados são adicionados após os sı́mbolos de
bootstrap e preâmbulo. A informação útil transmitida nos subquadros de dados advém de pacotes no formato IP ou TS
(Transport Stream). Estas informações são encapsuladas em
pacotes ALP (ATSC Link-Layer Protocol) [16], com tamanho
variável entre 4 e 64 kB. Após esta etapa, os dados serão
encapsulados e formatados de acordo com as normas referenciadas em [17] e [18].
Após a formação de todos os PLPs, cada um destes deverá
ser codificado e mapeado pelo bloco BICM (Bit Interleaved
and Coded Modulation) [5]. Neste bloco, primeiramente, os
dados passarão por um codificador externo do tipo LDPC [20]
e, na sequência, por um codificador interno do tipo BCH [19].
O principal objetivo de utilizar o código BCH juntamente
com o LDPC está no fato de que o código LDPC possui
uma limitação na sua capacidade de correção, chamado errorfloor. Isto significa que, para um dado cenário, não importa
quão alta seja a relação sinal-ruı́do do sistema ou mesmo o
número de iterações utilizado na decodificação, a taxa de erro
de bit obtida após o decodificador LDPC será arbitrariamente
baixa, mas não igual a zero. Depois da codificação de canal,
é realizado, para aumento do desempenho do sistema, o
entrelaçamento de bit em três etapas. Por último, os bits
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III. I MPLEMENTAÇ ÃO EM P LATAFORMA DE S IMULAÇ ÃO
Com objetivo de viabilizar o desenvolvimento e
implementação do modulador ATSC 3.0 em sistemas
embarcados com execução em tempo real, foi desenvolvido
um modelo de referência em MATLAB R do modulador
proposto em [12] e [13]. A Figura 2 apresenta o diagrama de
blocos do modelo de referência desenvolvido.
Foram desenvolvidos todos os blocos essenciais para a
validação e implementação de um projeto de modulador em
tempo real. Na sequência, foram incorporadas as funções
inovadoras do padrão ATSC 3.0. Todo o processo de formação
do quadro seguiu fielmente os passos descritos na secção
anterior. Primeiro, foram gerados os dados de entrada de
acordo com [13]. Após esta etapa, os dados já em formato de
PLPs foram codificados, entrelaçados e mapeados no bloco de
BICM. Neste bloco os PLPs de entrada foram codificados por
um codificador externo BCH e um codificador interno LDPC
com o tamanho da palavra código de 64800 bits para sı́mbolos
de dados e 16200 para codificação dos sı́mbolos de preâmbulo.
Após o entrelaçamento, os bits foram convertidos em células
para realizar o mapeamento. Com o intuito de demonstrar a

L1B Bit Mapper
L1D Bit Mapper

Bootstrap

L1B Bit Demux
L1D Bit Demux

IFFT

L1B Zero Removal

L1 - Basic

Framing

L1B Parity Repet.

L1B Parity Punctu.

L1D Zero Removal

L1B Parity Permu.

L1B LDPC
L1D LDPC

L1D Parity Repet.

L1B Zero Padding

L1D Zero Padding

Dados

L1D Parity Permu.

L1B BCH Encoder
L1D BCH Encoder

Dados

L1D Parity Punctu.

L1 Basic Data

L1B - Scrambling

L1 Detail Data

Geração dos Símbolos de Preâmbulo

Inserção Intervalo de Guarda

Geração da Forma de Onda

Inserção Pilotos

PLP2

Geração do Quadro

Entrelaçador Frequência

PLP1

Multiplexação por Camadas

Entrelaçãdor de Bit

Mapeador
Mapeador

Código Interno
Código Interno

Multiplexação

Entrelaçãdor de Bit

Código Externo

Scrambling em
Banda Básica

Código Externo

Dados

BICM

Scrambling em
Banda Básica

PRBS Dados

Dados

Pacote em Banda Básica

PRBS Dados

Pacote em Banda Básica

Formatação dados de Entrada

L1D Scrambling

resultantes são mapeados segundo as possı́veis constelações
disponı́veis no padrão, sendo a partir de então descritos como
células.
De acordo com [13], as células são obtidas mapeando-se
a sequência de bits a ser transmitida utilizando constelações
de ordem mais baixa, como QPSK (Quaternary Phase Shift
Keying), até constelações de ordem mais alta, como 4096QAM (Quadrature amplitude modulation) com 12 bits por
sı́mbolo. Modulações não uniformes [21] foram adotadas
visando reduzir a diferença na eficiência energética do sistema
em relação ao limite de capacidade do canal especificado por
Shannon [7].
Após as etapas de codificação e mapeamento de dados, os
sı́mbolos resultantes serão multiplexados de acordo com uma
técnica de transmissão inovadora presente no padrão ATSC
3.0 [22]. A multiplexação por camadas, denominada LDM,
é uma tecnologia de superposição que combina dois fluxos
independentes com diferentes caracterı́sticas e configurações
de codificação e modulação em um único canal de radio
frequência coincidentes no tempo e na frequência. Em seguida,
efetua-se o entrelaçamento temporal, o entrelaçamento em
frequência e, por fim, a formação do quadro segundo o tipo
de multiplexação escolhido [23].
Para a formação do quadro final faz-se necessário a inserção
das portadoras pilotos nas posições especificadas em [13].
Posteriormente a formação do quadro de transmissão, é feita
a conversão para o domı́nio do tempo através de uma IFFT
de comprimento 8192, 16384 ou 32768 pontos. Os sı́mbolos
OFDM no domı́nio temporal são acrescidos de um intervalo
de guarda, na qual se replica uma fração da porção final do
sı́mbolo em seu inı́cio, de forma a protegê-los dos efeitos
dispersivos do canal de transmissão. Finalmente, este sinal
é precedido pelos sı́mbolos de bootstrap re-amostrados para
a taxa de 6,192 MHz, resultando na forma de onda de
transmissão em banda básica.

Canal UHF

L1 - Detail

Diagrama de blocos do modelo de referência implementado
em Matlab R .

Fig. 2.

funcionalidade de mais de um PLP em um mesmo canal de
radio frequência, tanto o fluxo da camada superior, como o da
camada inferior foram processados de forma independente e
paralela, conforme ilustrado na Figura 2.
Paralelamente ao processo de formação dos sub-quadros de
dados, ocorre a geração dos sı́mbolos de preâmbulo, tanto o
L1-Basic e o L1-Detail. É importante ressaltar que toda a
cadeia de formação destes dados, a partir da formatação dos
dados de entrada, passando pela codificação até o mapeamento
tem por objetivo aumentar a robustez do sinal. Após este
processamento, é realizada a etapa de formação de quadro,
onde os sı́mbolos de dados e preâmbulo são multiplexados,
conforme pode ser verificado na Figura 2, para que no final
do processo se tenha o quadro de transmissão completo,
já apresentado anteriormente na Figura 1. Os sı́mbolos de
preâmbulo devem ser entrelaçados na frequência, sendo o
mesmo opcional para os sı́mbolos de dados, na sequência
ainda são realizados os seguintes processos: inserção de pilotos, transformação para o domı́nio do tempo através da IFFT
e inserção do intervalo de guarda.
Para a formação final do quadro válido, o sı́mbolo de
bootstrap deve passar por um processo de re-amostragem,
visando adequar o perı́odo de amostragem do bootstrap ao
dos demais sı́mbolos. Por fim, todos os sı́mbolos do sistema
são multiplexados, formando o sinal de transmissão do padrão
ATSC 3.0.
IV. T ESTES E R ESULTADOS
Nesta seção, é realizada a validação do modulador ATSC 3.0
de referência desenvolvido conforme as normas [12] e [13], já
detalhadas nas seções anteriores. Para a aferição dos resultados, os vetores resultantes de cada bloco são comparados com
um modulador padrão de mercado, fabricado pela empresa
DekTec (DTU-315) [24]. Este modulador segue as normas
[12] e [13], provendo vetores de teste para blocos do sistema,
tornando assim concebı́vel a validação do sistema como um
todo.
Para a validação e aferição do sistema, foi utilizada a
metodologia apresentada na Figura 3. Para cada bloco implementado na Figura 2 foi desenvolvido um roteiro de teste
com os vetores de entrada e saı́da de cada ponto do sistema.
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observar na Figura 5, os dois sinais combinados com um nı́vel
de injeção de potência de 10 dB. É importante ressaltar que
a camada superior enxerga o nı́vel da camada inferior como
ruı́do, sendo esse nı́vel de separação de potência ajustável entre
0 à 25 dB.

O sinal de estı́mulo, ou vetor de entrada, é processado por
cada bloco, gerando um vetor de saı́da. Este vetor resultante
é então comparado com o vetor fornecido pelo modulador
de referência, possibilitando, assim, a validação de todos os
blocos desenvolvidos.

Modem de Referência ATSC 3.0
MATLAB

Geração de Sinais

Resultado

Modem de Referência
Padrão ATSC 3.0 – DTU315

Fig. 3.

Diagrama de blocos set-up de validação.

Para melhor ilustrar o conceito da técnica de modulação
não uniforme a Figura 4, apresentada a constelação resultante
de um fluxo de dados da camada inferior (256-QAM NUC
com taxa de 9/15), implementada na plataforma de referência.
O desempenho das modulações não uniformes apresentam
aproximadamente 1 dB de ganho sobre o das modulação
uniforme.
Na Figura 5, é apresentada a técnica de multiplexação por
camadas, que apresenta vantagens sobre as convencionais,
uma vez que, em um mesmo instante de tempo e na mesma
frequência, dois usuários, com configurações distintas, são
transmitidos, aumentando-se a eficiência espectral do sistema.

Fig. 5.

O sistema final desenvolvido neste trabalho tem os seu
parâmetros apresentados na Tabela I. Seguindo a metodologia
de validação descrita, para implementação de todos os blocos
do sistema, tem-se como resultado final a forma de onda de
transmissão do padrão ATSC 3.0, ilustrada na Figura 6.
TABELA I
PAR ÂMETROS UTILIZADOS NO M ODELO DE R EFER ÊNCIA .

2

Parâmetro
Outer Code
Inner Code
Tamanho da palavra
LDPC Taxa de código
FEC L1 - Basic
FEC L1 - Detail
Modulação Preâmbulo

1.5

Componente em Quadratura (Q)

Técnica de superposição de constelação aplicada.

1
0.5

Modulação dados
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

Componente em Fase (I)

Fig. 4.

Constelação do usuário da camada inferior de alta vazão.

No receptor, o sinal da camada superior é decodificado
primeiramente e depois reconstruı́do para que na sequência
seja possı́vel decodificar o sinal da camada inferior, através
da utilização da técnica de cancelamento sucessivo. Podemos

2

Tipo de multiplexação
Tamanho da IFFT
Intervalo de guarda
Padrão de pilotos
Largura de faixa
Duração do quadro
Entrelaçador Temporal
Entrelaçador de Frequência
Número PLPs
Número Sub-frames
Modo de transmissão
Frequência

Valor
BCH
LDPC
64800 bits
3/15 - 9/15
Mode 1
Mode 1
QPSK
Core Layer: QPSK
Enhanced Layer: 256-QAM
LDM
8192 pontos
1024
SP8-4
6 MHz
100,7 [ms]
Não
Sim
2
112
SISO
474 MHz

Comparando-a com a forma de onda de transmissão do
modulador de referência DTU-315, verificou-se um erro médio
quadrático desprezı́vel, corroborando todo o trabalho realizado. A Figura 6 e a Figura 7 apresentam o sinal de transmissão no domı́nio do tempo e o espectro de transmissão,
respectivamente, obtidos com o modulador desenvolvido neste
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R EFER ÊNCIAS

1
Referencia
Simulado

0.8
0.6
0.4

Real

0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
0

2

4

6

8

10

12

14
105

Amostras OFDM

Sinal ATSC 3.0 na saı́da do modulador.

Fig. 6.

trabalho e, também, com o modulador de referência. Perceba
que é impossı́vel identificar quaisquer diferenças entre o sinal
gerado neste trabalho e o sinal do modelo de referência, o que
também reafirma a validação do sistema desenvolvido.
Referência
Simulado

70

Magnitude (dB)

60

50

40

30

20

10
-3

-2

-1

0

1

2

3

Frequência (Hz)

Fig. 7.

Espectro do sinal transmitido.

V. C ONCLUS ÕES
Este artigo forneceu uma visão geral da especificação da
camada fı́sica do sistema ATSC 3.0 e os desafios relacionados
a implementação desta tecnologia. O ATSC 3.0 visa redefinir
os padrões atuais de TV, integrando conectividade e interatividade para usuários. O desenvolvimento de uma plataforma
de simulação da norma representa um importante marco, demonstrando o estado atual da arte. A plataforma desenvolvida
neste trabalho tem como intuito facilitar a implementação de
sistemas em tempo real e o compreendimento das normativas
estabelecidas por esse novo padrão.
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[19] L. Michael and D. Gómez-Barquero, ”Modulation and coding for ATSC
3.0,”2015 IEEE International Symposium on Broadband Multimedia
Systems and Broadcasting, Ghent, 2015, pp. 1-5.
[20] K. J. Kim et al., ”Low-Density Parity-Check Codes for ATSC 3.0,”in
IEEE Transactions on Broadcasting, vol. 62, no. 1, pp. 189-196, March
2016.
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Antena de Microfita Circular com Sonda em L para
Aplicação na Detecção de Descargas Parciais em
Transformadores de Potência
George Victor Rocha Xavier1 , Edson Guedes da Costa2 , Alexandre Jean René Serres2 , Luiz Augusto Medeiros
Martins Nóbrega1

Resumo— A degradação do sistema de isolamento interno
do transformador pode ser monitorada a partir do uso de
antenas de ultra alta frequência para a detecção da atividade
de descargas parciais. Neste artigo, a aplicabilidade de uma
antena de microfita circular com sonda em L na detecção
destas descargas foi analisada. Para tanto, análises paramétricas
dimensionais foram realizadas a fim de projetar uma antena
com desempenho otimizado. Os valores de largura de banda,
dimensão, ganho e diretividade obtidos permitem classificar
a antena projetada como aplicável na detecção de descargas
parciais em transformadores de potência.
Palavras-Chave— Antenas de microfita circular, transformadores de potência, descargas parciais, sonda em L.
Abstract— The degradation of transformer’s internal insulation system can be monitored by detecting the activity of partial
discharges by means of ultra high frequency antennas. In this
article, the applicability of a circular microstrip antenna with
L-probe in the detection of these discharges was analyzed. For
this, dimensional parametric analyzes were carried out for the
design of an antenna with optimized performance. The values of
bandwidth, size, gain and directivity obtained allow to classify
the designed antenna as applicable in the detection of partial
discharges in power transformers.
Keywords— Circular microstrip antennas, power transformers,
partial discharges, L–probe.

I. I NTRODUÇ ÃO
Dentre os equipamentos de alta tensão, os transformadores
de potência representam um dos elementos mais caros e
essenciais para o sistema elétrico de potência. Por esta razão, a
aplicação de técnicas de monitoramento das condições internas
e externas do equipamento como forma de prevenção de
defeitos é indispensável para as concessionárias de energia.
Segundo pesquisas realizadas pelo CIGRÉ [1], cerca de 31%
das falhas em transformadores de potência são de origem
dielétrica, sendo inferior somente às falhas mecânicas (51%
dos casos). As falhas dielétricas normalmente são precedidas
pela intensa atividade de descargas parciais (DP) internas ao
transformador.
As DP são descargas elétricas de pequena amplitude que
curto–circuitam parcialmente regiões do material isolante do
equipamento submetidas a intensos campos elétricos [2]. A
1 Programa de Pós–Graduação em Engenharia Elétrica (PPgEE - COPELE)
da Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande – PB,
Brasil, e–mails: george.xavier@ee.ufcg.edu.br e luiz.nobrega@ee.ufcg.edu.br.
2 Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Campina
Grande, Campina Grande – PB, Brasil, e–mails: edson@dee.ufcg.edu.br e
alexandreserres@dee.ufcg.edu.br

ação contı́nua das DP sobre o material isolante resulta em
um desgaste gradativo, podendo evoluir para uma ruptura
completa do isolamento e a consequente falha do equipamento
de alta tensão. Logo, o monitoramento contı́nuo da atividade
de DP em um equipamento pode ser utilizado como uma
ferramenta preventiva de falhas, indicando com antecedência
o desenvolvimento de futuros problemas dielétricos [3].
No entanto, o monitoramento das DP que ocorrem internamente ao transformador não é simples devido, principalmente,
a blindagem fornecida pelo tanque metálico do transformador,
dificultando uma obtenção direta e prática das condições
internas do equipamento.
Com o objetivo de superar o obstáculo imposto pela
blindagem do equipamento, pesquisadores buscaram diversas
metodologias para o monitoramento contı́nuo da atividade de
DP em transformadores [4], [5]. Um destes métodos consiste
na detecção das ondas eletromagnéticas emitidas pelas DP,
que se propagam pelo óleo isolante do transformador. Segundo
investigações realizadas por Rutgers e Judd [6], [7], o espectro
de frequência destas ondas eletromagnéticas corresponde a
faixa de 300 a 1500 MHz, possibilitando o uso de antenas
de ultra alta frequência (300 - 3000 MHz), ou UHF, para a
detecção de DP.
A aplicação do método UHF se resume na alocação de
antenas no tanque do transformador por meio de janelas
dielétricas. Estas janelas consistem em aberturas no tanque
revestidas por material dielétrico, permitindo a passagem das
ondas eletromagnéticas para a detecção por meio das antenas
acopladas [8].
As antenas aplicadas às janelas dielétricas podem apresentar
diferentes estruturas, tais como, monopolo, dipolo, de abertura
e microfita [9]. Dentre estas estruturas, as antenas de microfita
se destacam devido ao baixo custo e facilidade de instalação
e confecção. Além disso, as antenas de microfita podem ser
confeccionadas em formas compactas, resultando em janelas
dielétricas com menores dimensões e menor impacto estrutural no tanque do transformador. No entanto, as antenas de
microfita possuem largura de banda estreita (1 a 2%), não
atendendo a faixa de frequência de DP (300 – 1500 MHz).
Pelo exposto, o objetivo deste trabalho é a aplicação da
sonda coaxial em L em uma antena de microfita circular, de
modo que a antena desenvolvida seja compacta e apresente
a maior largura de banda possı́vel dentro do espectro de
frequência da atividade de DP. Para tanto, foram realizadas
análises paramétricas, por meio de simulações computacionais,
112
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para avaliação do impacto de cada parâmetro dimensional
nas perdas de retorno da antena. Ademais, os diagramas de
irradiação da antena otimizada também foram extraı́dos.
II. P ROJETO DA A NTENA DE M ICROFITA C IRCULAR
Uma antena de microfita pode ser descrita como uma
estrutura composta por uma fina camada metálica, denominada
elemento irradiador, que cobre parcialmente a área de um
substrato dielétrico de espessura h apoiado sobre um plano
de terra metálico [10]. Na Figura 1 é apresentada a estrutura
geral de uma antena de microfita com elemento irradiador do
tipo circular.
Elemento Irradiador

Substrato Dielétrico (r )

h
Plano de Terra

Fig. 1.

Estrutura de uma antena de microfita circular.

O projeto de uma antena de microfita circular é realizado
de acordo a definição inicial de três parâmetros: frequência de
operação ou ressonância, espessura e constante dielétrica do
substrato a ser utilizado. A partir destes parâmetros, é possı́vel
calcular as demais dimensões da antena por meio do seguinte
equacionamento [11]:
0

fmn

χmn c
=
√ ,
2πae r

(1)

em que c representa a velocidade da luz, r a constante
dielétrica do substrato, ae o raio efetivo do elemento irradiador
0
e χmn os zeros da função de Bessel. Os subscritos m e n
determinam o número de variações de meio ciclo de campo
ao longo das direções x e y, respectivamente [10]. Como pode
ser observado em (1), a ordem das frequências de operação
da antena (fmn ) é determinada de acordo com os zeros da
função de Bessel, os quais possuem seus valores apresentados
em [12].
Em geral, a antena de microfita é projetada para operar em
sua frequência de ressonância mais baixa. Logo, aplicando o
0
primeiro zero de Bessel (χ11 = 1.8412) na equação (1), tem-se
que o raio efetivo da antena projetada será:
ae =

8.791 × 109
,
√
f r r

A partir das equações (2) e (3), constata-se que os três
parâmetros iniciais de projeto citados anteriormente são os
principais fatores determinantes na dimensão do raio da antena. Para a aplicação em DP, tem-se que a frequência de
operação escolhida deve compreender uma banda considerável
da faixa de 300 MHz a 1500 MHz. Comumente, a espessura h e constantes dielétricas assumidas em um projeto de
antena de microfita são determinadas em função do tipo de
aplicação da antena desenvolvida. Para o projeto de antenas
com melhor desempenho e com maiores larguras de banda,
os substratos devem ser espessos e com a menor constante
dielétrica possı́vel, o que resulta em campos mais desprendidos
e com maior facilidade de irradiação no espaço [9]. Diversos
materiais podem ser utilizados como substrato dielétrico da
antena, tais como epóxi, FR4, duróides e outros materiais com
constantes dielétricas normalmente compreendidas entre 2,2 a
12 [9].
Para captar as ondas eletromagnéticas irradiadas pelas DP, a
antena deverá ser conectada aos instrumentos de medição via
cabos coaxiais. A conexão cabo coaxial–antena é realizada,
comumente, de três modos: linha de microfita, sonda coaxial
e acoplamento [10]. Dentre estes três modos, a conexão via
sonda coaxial conserva as dimensões da antena e possui maior
facilidade de confecção em relação a conexão por acoplamento, sendo assim comumente empregada em aplicações que
possuem restrição de tamanho.
Independentemente da forma de conexão, as antenas de
microfita possuem irradiações espúrias que intensificam sua
indutância caracterı́stica, resultando em uma largura de banda
estreita com valores em torno de 1 a 2% em relação a
frequência central de operação [10]. Logo, além do aumento
da espessura e diminuição da constante dielétrica do substrato,
uma das principais técnicas para a otimização da largura
de banda de uma antena de microfita consiste na inserção
de capacitâncias na estrutura, de modo que a indutância
caracterı́stica seja compensada e resulte em um aumento na
largura de banda.
III. S ONDA EM L
Dentre as técnicas de otimização de banda aplicadas em
antenas com conexão via sonda coaxial, a sonda em L é
destacada na literatura por sua simplicidade e eficiência na
otimização de banda, atingindo valores superiores a 25% [13].
A técnica da sonda em L consiste na realização de uma
dobra na sonda coaxial, conforme Figura 2, resultando em uma
conexão com o elemento irradiador semelhante à conexão por
acoplamento de proximidade.

(2)

cujo valor é superior ao raio fı́sico da antena devido ao efeito
de franjeamento do campo. Para estimar a dimensão do raio
fı́sico que represente o raio efetivo calculado em (2), a seguinte
expressão pode ser utilizada [10]:
ae
a= 
(cm) (3)


1/2
πae
2h
1 + πr ae ln 2h + 1.7726

Elemento Irradiador
Sonda em L

Conector

Substrato Dielétrico

Plano de Terra

Fig. 2. Esquemático da técnica de otimização de largura de banda por sonda
em L.
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elemento irradiador, posição de inserção da sonda e dimensões
do plano de terra. Para tanto, somente o parâmetro dimensional
sob análise foi variado, enquanto os demais parâmetros dimensionais permaneceram com seus valores iniciais mantidos.
Deste modo, foi possı́vel observar o impacto individual de
cada um dos parâmetros dimensionais variados, de modo que
fosse projetada a melhor configuração estrutural possı́vel a
partir da combinação dos impactos individuais analisados. Por
fim, foram extraı́dos os diagramas de irradiação da antena
otimizada.
V. A N ÁLISE DOS R ESULTADOS
A curva do coeficiente de reflexão simulado para o modelo
inicial projetado é apresentada na Figura 4.
0
−5

S11 (dB)

A dobra realizada na sonda coaxial introduz uma capacitância que anula a própria indutância da sonda, permitindo
o uso de substratos mais espessos e o consequente aumento
na largura de banda [14]. Ademais, o conjunto capacitância–
indutância criado na sonda resulta em um novo ponto de
ressonância na estrutura. Logo, a frequência da sonda pode ser
ajustada a partir de suas dimensões de modo que se localize
em valores próximos da frequência do elemento irradiador,
formando uma banda larga [13].
Para facilitar a realização da dobra na sonda, o material
utilizado como substrato dielétrico para a técnica geralmente
é o ar. A sustentação do elemento irradiador é dada pelo uso de
pinos compostos por materiais dielétricos alocados nas bordas
do elemento irradiador. Uma alternativa aos pinos dielétricos
é o uso de espumas com constantes dielétricas próximas às do
ar [15].
De acordo com [16], uma boa aproximação para o dimensionamento da espessura do substrato, comprimento vertical
e horizontal da sonda seria de 0,1λ, 0,0625λ e 0,175λ,
respectivamente, enquanto que o raio do elemento irradiador
é definido pelas equações (1), (2) e (3).
IV. M ETODOLOGIA
Para a simulação e análise dos parâmetros de desempenho
da antena projetada, foi utilizado o programa High Frequency
Structure Simulator (HFSS).
Para o modelo inicial simulado, considerou-se uma
frequência de operação equivalente à frequência central do
espectro das ondas irradiadas pelas DP, isto é, 900 MHz. Com
base nos parâmetros aplicados em [16], a espessura inicial do
substrato foi definida em 33 mm, e o comprimento vertical
e horizontal da sonda em 21 e 60 mm, respectivamente. A
inserção da sonda em L foi alocada inicialmente a 3 mm da
borda do elemento irradiador. Os diâmetros interno e externo
da sonda são de 1 mm e 3 mm, respectivamente. O substrato
dielétrico aplicado foi o ar (r = 1) e dois pilares de epóxi
com 5 mm de diâmetro foram utilizados para dar suporte
ao elemento irradiador. O raio do elemento irradiador foi
aproximado inicialmente em 80 mm e a dimensão do plano
de terra foi definida em 17×17 cm.
Na Figura 3 é apresentado o modelo inicial simulado para
a otimização por sonda em L.
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Fig. 4.

Resposta inicial em S11 para a antena projetada por sonda em L.

A partir do coeficiente de reflexão S11 simulado, constata-se
que o uso dos valores práticos aplicados por [16] se mostrou
uma boa estimativa inicial, visto que a antena apresentou duas
bandas de operação bastante próximas e quase formando uma
única banda larga com frequência central de 900 MHz. A
primeira banda de operação compreende a faixa de 759 a
849,7 MHz, apresentando uma largura de banda de 11,27%.
A segunda banda de operação corresponde à faixa de 922 a
1003 MHz, resultando em uma largura de banda de 8,4%.
A primeira análise paramétrica dimensional realizada consistiu na variação da espessura da camada de ar que separa
o elemento irradiador do plano de terra da estrutura. Os
resultados para esta variação são apresentados na Figura 5.
0

S11 (dB)

−5

Fig. 3. Modelo inicial simulado no HFSS para a antena de microfita circular
com sonda coaxial.

A largura de banda da antena simulada foi definida como
toda a faixa de frequência para a qual os valores de perda
de retorno (S11 ) eram inferiores a -10 dB. Para a otimização
da largura de banda, foram analisadas modificações nas dimensões da sonda em L, na espessura do substrato, raio do
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Fig. 5. Impacto da variação na espessura do substrato na perda de retorno
da antena.
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Utilizando como referência o valor inicial de 33 mm, é
constatado, a partir da Figura 5, que a redução na espessura
do substrato resulta na degradação das caracterı́sticas de perda
de retorno na primeira banda de operação, tendenciando um
afastamento entre as bandas. O comportamento contrário seria
esperado para o aumento da espessura do substrato. Contudo,
os valores acima dos 33 mm iniciais resultam no enfraquecimento da alimentação por proximidade entre a sonda e o
elemento irradiador, degradando a perda de retorno da antena.
Além disso, pode-se observar que as variações na espessura
do substrato resultaram no deslocamento das frequências,
principalmente na segunda banda de operação. Este resultado
é devido a influência direta que a espessura do substrato
exerce na determinação do raio fı́sico do elemento irradiador,
conforme apresentado na equação (3).
Com relação as dimensões da sonda em L, os resultados de
perda de retorno diante da variação do comprimento vertical
da sonda são apresentados na Figura 6.
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Fig. 7. Impacto da variação do comprimento horizontal da sonda na perda
de retorno da antena.
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Fig. 8. Impacto da variação do raio do elemento irradiador na perda de
retorno da antena.
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Fig. 6. Impacto da variação do comprimento vertical da sonda nas perda de
retorno da antena.

A partir do valor inicial de 21 mm, é possı́vel concluir que
o aumento no comprimento vertical da sonda resulta em um
deslocamento na primeira banda de operação da antena que
tendencia a formação de uma banda mais larga, afastando as
duas bandas de operação. O comportamento contrário pode ser
observado para a redução do comprimento vertical da antena.
Diferentemente do comportamento observado para as
variações no comprimento vertical da sonda, tem-se que o
aumento do comprimento horizontal da sonda resulta em um
deslocamento na segunda banda de operação. Deste modo,
há uma tendência de formação de uma banda mais estreita,
aproximando as bandas de operação, conforme apresentado
na Figura 7. O comportamento contrário pode ser observado
para a redução do comprimento horizontal da sonda.
Para ambas as variações analisadas nas Figuras 6 e 7 foi
constatado que a tendência na ampliação da largura de banda
sempre ocorre à custa de degradação na amplitude da perda de
retorno nas proximidades da frequência central de 900 MHz
desejada. Para superar esta limitação, ajustes em parâmetros
dimensionais que intensifiquem as perdas de retorno podem
ser realizadas. Este comportamento foi visualizado durante as
variações executadas no raio do elemento irradiador, conforme
apresentado na Figura 8.

A partir da Figura 8, tem-se que a redução no elemento
irradiador intensifica as respostas em perda de retorno de
ambas as bandas de operação da antena. A partir de 75 mm,
as duas bandas apresentadas inicialmente se tornam uma única
banda com largura próxima a 24%. Ademais, a redução no elemento irradiador possibilita a confecção de uma antena mais
compacta, resultando em melhor aplicabilidade em janelas
dielétricas de transformadores de potência. Porém, a variação
do raio do elemento irradiador implica em um deslocamento
considerável das frequências de operação da antena, comportamento esperado conforme equação (1). Contudo, a banda
de operação deslocada resultante ainda corresponde a faixa
de frequência de ocorrência de DP em transformadores de
potência.
Variações na posição de inserção da sonda e nas dimensões
do plano de terra foram realizadas. Porém, os impactos foram
mı́nimos e as curvas praticamente se tornaram sobrepostas.
Por esta razão, a apresentação gráfica desses impactos não foi
apresentada neste trabalho.
A partir das análises dos impactos individuais apresentadas
para cada parâmetro dimensional da antena, ajustes finos foram
combinados de modo que fosse obtida a maior largura de
banda possı́vel para a antena com sonda em L desenvolvida.
O resultado final foi uma antena com dimensão total de 15 ×
15 cm e raio de elemento irradiador igual a 70 mm situado
a 35 mm de altura do plano de terra. A sonda coaxial em L
foi projetada com dimensão final de comprimento vertical e
horizontal equivalentes a 22 e 55 mm, respectivamente.
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O resultado final da perda de retorno obtida para os
parâmetros descritos é apresentado na Figura 9.
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Fig. 9. Resposta final do coeficiente de reflexão para a antena otimizada por
sonda em L.

A banda de operação resultante da antena otimizada compreende a faixa de frequência de 827 – 1103 MHz, resultando
em uma frequência central de 965 MHz e largura de banda de
28,6%.
Os diagramas de irradiação em 2D e 3D da antena otimizada
são apresentados na Figura 10.

Fig. 10. Diagramas de irradiação para 900 MHz em dB da antena otimizada:
a) 2D, b) 3D.

A partir dos diagramas de irradiação simulados, o ganho
máximo computado no campo distante para a antena otimizada
foi de aproximadamente 9 dB (Figura 10.a). Este valor é
superior ao mı́nimo requerido de 2 dB para a aplicação na
detecção de DP [17]. Além de apresentar ganho adequado, a
diretividade intensificada da antena no sentido perpendicular
ao elemento irradiador (Figura 10.b) favorece a aplicação
da antena na detecção de DP, visto que a maior capacidade
de irradiação está direcionada no sentido de acoplamento da
antena à janela dielétrica no tanque do transformador.
VI. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho foi apresentada uma análise paramétrica
dimensional detalhada para a otimização da largura de banda
de uma antena de microfita circular com sonda em L.
Apesar de não atender todo o espectro de frequência para a
atividade de DP (300–1500 MHz), a antena simulada apresentou bons parâmetros de desempenho para a faixa de frequência

de 800 – 1200 MHz, com ganho de aproximadamente 9
dB e elevada diretividade. Além disso, a antena projetada
apresentou dimensão final de 15×15 cm, resultando em uma
estrutura com dimensão inferior a alguns sensores comerciais
já utilizados na detecção de DP (20×20 cm), o que representa
menores impactos no tanque do equipamento e facilidade de
instalação em janelas dielétricas. Logo, a antena projetada
apresenta grande potencial para a aplicação na detecção de
DP em transformadores de potência.
Como trabalhos futuros, os autores pretendem construir
a antena projetada e realizar testes de detecção de DP no
Laboratório de Alta Tensão (LAT) da Universidade Federal
de Campina Grande (UFCG).
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Simulador de Canais Ionosféricos em GNU Radio
Felipe Barcellos Brasil, Alexandre Amorim Pereira Júnior e Ernesto Leite Pinto

Resumo— Este artigo apresenta um simulador em tempo real
de modelos usuais para canais ionosféricos na faixa de HF. O
simulador foi desenvolvido utilizando o software livre e de código
aberto GNU Radio. Diversos resultados numéricos de validação
deste simulador são apresentados e ilustram a sua eficácia.
Palavras-Chave— HF, GNU Radio, Simulador de Canal.
Abstract— A simulator of usual ionospheric HF channel models
is presented. This simulator has been implemented on using of
the open source software GNU radio. Several numerical results
of validation are presented and attest the simulator effectiveness.
Keywords— HF, GNU Radio, Channel Simulator.

I. I NTRODUÇÃO
As comunicações a longa distância na faixa de frequências
de HF (3 a 30 MHz) são possibilitadas por sucessivas refrações
da onda eletromagnética na ionosfera. Apesar da limitação
em largura de faixa, da seletividade em frequência e da
variabilidade com o tempo dos canais ionosféricos, trata-se
de um recurso alternativo de grande interesse para um país de
dimensões continentais como o Brasil.
Este trabalho trata do desenvolvimento de um simulador em
tempo real de canais HF utilizando o software GNU Radio
[1]. O simulador desenvolvido implementa diversos modelos
usuais de canais HF padronizados pelo setor de comunicações
via rádio da União Internacional de Telecomunicações (UIT)
[2], constituindo-se numa ferramenta útil para avaliação do
desempenho de novas técnicas de modulação, equalização e
codificação de canal neste ambiente de transmissão.
O artigo está organizado em cinco seções. Na segunda
seção são definidos os modelos de canal implementados, na
terceira descreve-se o simulador e na quarta são apresentados
resultados de diversos testes realizados para sua validação. Na
última seção é apresentada uma breve conclusão do trabalho.
II. M ODELOS DE C ANAIS DE HF
Os modelos adotados pela UIT são da classe GWSS - US
(de Gaussian Wide Sense Stationary - Uncorrelated Scattering) [3] com dois valores de retardo associados a camadas
distintas de reflexão virtual na ionosfera. Denotando por x(t)
o equivalente em banda básica do sinal de entrada, a saída do
modelo de canal é dada por:
y(t) = g0 (t)x(t) + g1 (t)x(t − τr ),

(1)

sendo g0 (t) e g1 (t) os coeficientes variantes no tempo associados às camadas ionosféricas e τr o retardo relativo da reflexão
na camada mais elevada.
Felipe Barcellos Brasil, Alexandre Amorim Pereira Júnior e Ernesto Leite
Pinto, Instituto Militar de Engenharia, Departamento de Engenharia Elétrica,
Laboratório de Comunicações Digitais, Rio de Janeiro - RJ, Brasil, E-mails:
fbrasil.ime@gmail.com, amorim.alexandre@ime.eb.br, ernesto@ime.eb.br.

Os coeficientes g0 (t) e g1 (t) são modelados como processos Gaussianos complexos independentes, estacionários, de
média nula, distribuição instantânea circularmente simétrica
e espectros de potência idênticos associados ao efeito de
espalhamento em frequência (Doppler) produzido pelo canal.
Os modelos de canal da UIT são normalizados em potência,
de modo que os coeficientes g0 (t) e g1 (t) têm variância 1/2.
O modelo de espectro Doppler adotado foi estabelecido com
base em dados experimentais [4] e pode ser dado por:
s
2
2
− f2f 2
d ,
·
e
(2)
S(f ) =
πfd 2
onde fd é o valor do espalhamento Doppler.
Nesta modelagem os parâmetros τr e fd podem ser ajustados para criar diferentes condições de seletividade em frequência e variabilidade com o tempo, respectivamente. Os modelos
da UIT mais conhecidos e utilizados refletem 3 combinações
particulares destes efeitos caracterizadas pelos seguintes pares
de valores (τr ; fd ), dados em ms e Hz: (0,5;0,1), (1;0,5) e
(2;1). Estes modelos específicos são conhecidos como canais
HF bom, moderado e ruim, respectivamente.
III. I MPLEMENTAÇÃO DO S IMULADOR
Foram adotados como parâmetros de entrada deste simulador a taxa de amostragem dos sinais transmitidos (fa ), o
espalhamento Doppler (fd ), o atraso relativo (τr ) e a razão
entre as variâncias de g1 (t) e g0 (t), que será denotada por r.
Os coeficientes do canal são obtidos pela filtragem de processos Gaussianos complexos brancos gerados com facilidade
no GNU Radio. Para tanto foi modificada a implementação
já existente de um filtro FIR (Finite Impulse Response) em
linguagem C++, a qual foi integrada como uma nova classe
naquele software.
Diversos outros blocos do ambiente GNU Radio Companion
(GRC) foram utilizados para implementar a equação (1), para
compatibilizar taxas de amostragem (os coeficientes do canal
têm largura de faixa muito menor que os sinais normalmente
transmitidos) e para aproximar adequadamente os valores do
atraso τr . A combinação de todos os blocos que compõem o
simulador foi programada na linguagem Python, dando origem
a um novo bloco no ambiente GRC.
IV. R ESULTADOS N UMÉRICOS
Para validar a geração dos coeficientes do canal foram
levantadas estimativas da função autocorrelação e do espectro
de potência destes coeficientes a partir de 40 gravações de
amostras geradas pelo simulador, com duração correspondente
à transmissão de aproximadamente 10.000 bits. Foram utilizados dois valores do espalhamento Doppler, 0,1 Hz e 1 Hz,
com frequência de amostragem de 4800 Hz.
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Na Figura 1 são mostrados os resultados empíricos relativos
ao espectro de potência normalizado, juntamente com as
referências teóricas. Observa-se um ajuste muito bom entre
os resultados empíricos e teóricos, o que também foi visto
na avaliação da função autocorrelação e em outros testes com
valores diferentes de fd e fa .
Densidade Espectral de Potencia
4.5

Estimada
Teórica

4
3.5

fd = 0,1 Hz

3

Substituindo-se Eb /N0 na expressão (3) por Eb /N0 eq
obtém-se a aproximação desejada. Cabe notar que f1 (0) = 1
e f2 (0) = 0, o que torna Eb /N0 eq = Eb /N0 quando τr = 0.
A mesma igualdade se verifica quando r = 0. Note-se que em
ambos os casos o canal produz desvanecimento plano.
Na Figura 2 são mostradas estimativas da probabilidade
de erro de bit em função de Eb /N0 para diferentes valores
do atraso relativo τr , fd = 0, 1 Hz e razão de potências
r = 1, juntamente com suas contrapartidas analíticas. Verificase que o simulador produz resultados bastante coerentes com
as condições de canal estabelecidas e bem ajustados aos
resultados analíticos1 . O mesmo comportamento foi observado
em outros testes realizados com valores diferentes de fd e r.

S(f)

2.5
2

0

fd = 1 Hz

10

1.5
1
−1

0.5

10

0
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−4

−2

0
f(Hz)
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8

Pb

−0.5
−8
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τr = 0, análise
τr = 0, simulação

Fig. 1. Espectro de potência normalizado dos coeficientes do canal para
fd = 0, 1Hz e 1Hz.

τr = 1∆t, análise
τr = 1∆t, simulação

−3

10

A fim de testar o simulador de canal o mesmo foi utilizado
para simulação de Monte Carlo em GNU Radio de um sistema
com taxa de 1200 bit/s, modulação DBPSK (Differential
Binary Phase Shift Keying), filtros de transmissão e recepção
do tipo raiz quadrada de cosseno levantado, espalhamento
Doppler 0, 1 Hz, fa = 4800 Hz e valores do atraso relativo
τr múltiplos inteiros do intervalo de amostragem ∆t , 1/fa .
Cabe notar que este simulador também pode ser empregado
para o caso de canais com desvanecimento plano, em que a
avaliação teórica da probabilidade de erro (Pb ) em função da
razão Eb /N0 leva ao seguinte resultado [5]:
Pb (Eb /N0 ) =

1
.
2(Eb /N0 + 1)

(3)

Para os casos em que há seletividade em frequência adotouse neste trabalho o procedimento usual de tratar a parcela de
interferência entre símbolos de cada amostra na entrada do
decisor DBPSK como acréscimo de ruído Gaussiano branco,
com o intuito de obter uma aproximação analítica simples para
a probabilidade de erro de bit.
Admitindo que a razão r ≤ 1, sem perda de generalidade,
obteve-se a expressão abaixo para a razão Eb /N0 equivalente:
Eb /N0 eq = Eb /N0

r + f1 (τr )
.
1 + r + f2 (τr ) · Eb /N0

(4)

Os fatores f1 (τr ) e f2 (τr ) na expressão acima são não negativos e resultam do efeito conjunto dos filtros de transmissão
e recepção, do atraso relativo τr e do fator aleatório g1 (t),
o qual usualmente varia de forma muito lenta em relação ao
sinal transmitido. O fator f1 (τr ) corresponde à parte deste
efeito que está alinhada com o bit a ser detectado, enquanto
f2 (τr ) está associado à interferência entre símbolos.

τr = 2∆t, análise
τr = 2∆t, simulação

−4

10

0

5

10

15
Eb/No (db)

20

25

30

Fig. 2. Pb em função da razão Eb /N0 para razão de potências r = 1 e
diferentes valores do atraso relativo τr .

V. C ONCLUSÕES
Foi implementado no software GNU Radio um simulador
de modelos internacionalmente adotados para canais ionosfériocos em HF. Diversos testes de validação desse simulador
produziram resultados bastante satisfatórios, atestando a sua
eficácia.
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Processamento de Sinais de Descargas Parciais
utilizando Wavelets e Variação Total
Paulo V. do C. Batista, Hilton de O. Mota e Flávio H. de Vasconcelos

Palavras-Chave— Processamento de Sinais, Wavelets, Variação
Total, Descargas Parciais.
Abstract— Techniques of signal processing are developed with
the purpose of assisting in the process maintenance in equipment,
avoiding failures and unwanted stops. One such fault is known
as partial discharge. The objective of this work is to identify
the partial discharges of a signal, applying a method known as
Total Variation with Wavelets. Synthetic and laboratory signals
containing gaussian, harmonic and impulsives noises are used.
The results obtained are promising and show that the method
reconstructs well the signal, maintaining the discharges.
Keywords— Signal Processing, Wavelets, Total Variation, Partial Discharge.

I. I NTRODUÇÃO
Descargas parciais (DPs) são descargas elétricas que acontecem parcialmente no interior de sistemas de isolamento.
Como discutido por Mota et al [1], apesar de apresentarem
como características localidade e baixa energia, geralmente
aparecendo em forma de pulsos elétricos de curta duração
(Fig. 1), sua reincidência pode ocasionar defeitos nos sistemas
de isolamento devido às alterações que causam nas estruturas
físicas e químicas dos materiais. Em casos mais extremos,
podem ocorrer rupturas no isolamento de equipamentos elétricos, causando graves falhas de operação, como por exemplo
em sistemas de alta tensão. Assim, visando possibilitar intervenções e manutenções programadas em equipamentos, são
desenvolvidas e utilizadas técnicas de processamento de sinais.
Entre as diversas técnicas existentes, a Transformada de
W avelets (TW) tem sido cada vez mais utilizada, pois entre
outras características, permite a decomposição do sinal em
componentes localizados no tempo (translação do sinal) e na
escala (dilatação/contração do sinal). Isso favorece a representação de sinais especificamente localizados, como é o caso de
sinais de DPs.
Paulo Vitor do Carmo Batista, Hilton de Oliveira Mota e Flávio Henrique de Vasconcelos, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica Universidade Federal de Minas Gerais - Av. Antônio Carlos 6627, 31270901, Belo Horizonte, MG, Brasil, E-mails: paulovitorsi@gmail.com, hilton@cpdee.ufmg.br, fvasc@cpdee.ufmg.br. O presente trabalho foi realizado
com o apoio financeiro da CAPES - Brasil", FAPEMIG (APQ-01178-14) e
IFNMG.
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Resumo— Técnicas de processamento de sinais são desenvolvidas com o intuito de auxiliar no processo de manutenções
em equipamentos, evitando falhas e paradas indesejadas. Uma
dessas falhas é conhecida como descarga parcial. O objetivo deste
trabalho é identificar as descargas parciais de um sinal, aplicando
um método conhecido como Variação Total com W avelets. São
utilizados sinais sintéticos e medidos em laboratório contendo
ruídos gaussianos, harmônicos e impulsivos. Os resultados obtidos são promissores e mostram que o método reconstrói bem o
sinal, mantendo as descargas.
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Em uma variação da TW, Coifman e Donoho [2] propuseram aplicar os métodos tradicionais de eliminação de
ruídos não apenas ao sinal original, mas a versões deslocadas
circularmente, obtendo como sinal reconstruído a média dos
sinais obtidos individualmente para cada deslocamento. Esse
método é conhecido como Transformada de W avelets nãodizimada ou invariante ao deslocamento.
Um método frequentemente utilizado para eliminação de
ruídos em imagens digitais, como apresentado por Condat
[3], Figureiredo et al [4] e Strong e Chan [5], é a Variação
Total (VT) que, proposto por Rudin et al [6], é um tipo de
otimização restrita. O VT baseia-se no princípio de que os
sinais com oscilações excessivas, possivelmente associadas a
ruídos, possuem alta variação total. Busca-se então minimizar
essa variação total sujeito a restrições que são impostas usando
multiplicadores de Lagrange.
O objetivo deste trabalho é aplicar o método proposto por
Ding e Selesnick [7], em sinais de descargas parciais medidos
em laboratório e gerados por modelos numéricos, utilizando o
algoritmo SALSA (Split V ariable Augmented Lagrangian
Shrinkage Algorithm) e a VT. Baseados em análises e
testes estatísticos, os resultados são relevantes, mostrando que
o método aplicado a sinais reais produz excelentes níveis de
atenuação de diversos tipos de ruído.
Este artigo está estruturado a partir desta introdução, e conta
na segunda seção com os trabalhos relacionados, onde são
discutidas algumas técnicas de processamento de sinais; na
terceira seção é explicado o método de Variação Total com
W avelets, bem como os parâmetros e famílias empregadas;
na quarta seção são apresentados os sinais utilizados; na quinta
seção são mostrados os resultados obtidos bem como uma
discussão sobre eles; a sexta seção conta com as conclusões e
trabalhos futuros; e por fim, as bibliografias consultadas.
II. T RABALHOS R ELACIONADOS
A Transformada de W avelets Discreta fornece um conjunto de coeficientes que associados a respectivas funções
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base, permitem reconstruir qualquer sinal de energia finita.
A partir dessa ideia é possível reconstruir parte do sinal
selecionando os coeficientes de interesse. Assim, Donoho [8]
propôs reconstruir o sinal baseando-se em um limiar previamente estabelecido. Todo coeficiente menor que este valor
foi então considerado ruído, e consequentemente, zerado; os
coeficientes resultantes foram então utilizados na reconstrução
do sinal.
Ma et al [9] propuseram um método de filtragem de
sinais de descargas parciais baseado em processadores de
sinais digitais usando transformadas de wavelets. Obteve-se
expressivos resultados em desempenho e custo computacional
para atenuação de ruídos senoidais de alta frequência e ruídos
impulsivos.
Já Cuenca et al [10] utilizaram a análise de componentes
principais que busca reduzir a dimensão do espaço original de
entrada, gerando subespaços de menor dimensão produzidos
pelas componentes mais relevantes. Descartou-se por fim as
projeções que apresentavam baixa energia na representação e
manteve-se as demais.
Utilizando VT, Mitiche et al [11] desenvolveram uma nova
abordagem ao método Adaptive Local Iterative F iltering.
O método foi inspirado no algoritmo WATV (Variação Total com W avelets), onde o sinal sem ruído é reconstruído
resolvendo-se um problema de otimização não-convexa. Seus
testes foram realizados em sinais DPs medidos com ruídos
gaussianos, obtendo bons resultados.
Utilizando o algoritmo SALSA baseado na abordagem do
lagrangiano aumentado, de Azevedo Silva et al [12] apresentam um método de filtragem de sinais de DPs utilizando
dicionários de wavelets sobrecompletos. O método consiste
na união de diferentes famílias wavelets com o objetivo de
obter representações mais próximas das características do sinal
original.
Baseados em um procedimento de seleção de coeficientes
adaptativa espacialmente, Mota et al [13] propuseram um
método que visasse explorar a capacidade de processamento
localizado da Transformada de W avelets. Assim, obtiveram
informações adicionais que aprimorou a separação entre os coeficientes relacionados ao sinal e os coeficientes relacionados
ao ruído.
Baseado nos estudos realizados e considerando os sinais
propostos a seguir, a aplicação do método de Variação Total
muito utilizado em processamento de imagens é adotado neste
trabalho em sinais de uma dimensão corrompidos por ruídos
gaussianos, harmônicos e impulsivos. Nas sessões seguintes
é explicado seu funcionamento e apresentados os resultados
alcançados.
III. M ÉTODO UTILIZADO
A. Variação Total
A VT foi proposta por Rudin et al [6] como um critério de
regularização para eliminação de ruídos, e consiste em medir
o quanto seus valores mudam entre si. Em um sinal x(n) de
N pontos, a VT é definida como:
V T (x) =

N
X

|xn − xn−1 |,

que também pode ser escrita em forma matricial como
V T (x) = ||Dx||1

(2)

em que ||x||1 é a norma `1 de x e D é a matriz de diferenças
de primeira ordem de tamanho (N − 1) x N , como mostrado
na Equação 3:


−1 1


−1 1


D=
(3)

.
.


.
−1

1

Sendo assim, a abordagem denominada eliminação de ruídos por variação total tem como objetivo encontrar uma
aproximação que obtenha a menor variação total e que a sua
reconstrução esteja mais próxima ao sinal original x(n). Entre
algumas medidas de proximidade possíveis, a soma dos erros
quadrados é eficiente e é dada pela Equação 4:
E(x, y) =

N
1X
(xn − yn )2
2 n=1

(4)

em que yn é o sinal reconstruído.
A eliminação de ruído por variação total consiste em
minimizar a função objetivo F dada pela Equação 5:
F = minx ||y − x||22 + λ||Dx||1

(5)

em que λ é um parâmetro de regularização.
B. Variação Total com Wavelets
Baseado na Equação 5 e no algoritmo SALSA proposto
por Afonso et al [14], Ding e Selesnick [7] propuseram
a técnica conhecida como WATV, que consiste no emprego
de penalidades não convexas com o objetivo de promover a
esparsidade no domínio de wavelets (Nikolova et al [15]).
Ao utilizar penalidades não convexas, afeta-se a convexidade
da função objetivo. No entanto, em seu método, os autores
restringem tal penalidade de modo a garantir a convexidade
da função objetivo.
Sendo a transformada de wavelets representada pelo operador W e w os coeficientes que satisfazem w = W x, o método
consiste em encontrar os coeficientes wavelets que resolvem
o problema de otimização da Equação 6:

1
ŵ = argminw F (w) = ||W y − w||22
2

X
T
+
λj φ(wj ,k ; aj ) + β||DW w||1

(6)

j,k

em que λj , aj e β são parâmetros de regularização e os dois
primeiros variam com a escala j.
Assim como em Ding e Selesnick [7], tais parâmetros são
calculados baseados nas Equações 7, 8 e 9.

(1)

λj =

n=2
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V. R ESULTADOS

1
(9)
λ
em que σ e η são definidos empiricamente neste trabalho,
respectivamente como 0.15 e 0.99 para os sinais sintéticos.
Para os sinais medidos, o parâmetro σ variou para cada sinal,
pois os melhores resultados foram atingidos usando os valores
apresentados na Tabela I.
O critério para a escolha da família a ser utilizada no
processamento do sinal foi a relação entre a curva e a descarga
parcial. Essa medida é dada pelo coeficiente de correlação, que
como visto em Ma et al [16], possui maior valor para a família
Daubechies 2.
Ainda em Ma et al [16], entre as wavelets disponíveis,
a Daubechies 2 possui quase todas as propriedades necessárias, como compactação, duração limitada, ortogonalidade
e assimetria para análise de pulsos irregulares e transitórios
rápidos.
Por fim, empiricamente adotou-se 4 níveis de decomposição
para os sinais sintéticos. Já para os sinais medidos, a quantidade de níveis é apresentada na Tabela I.
a=

TABELA I
C ARACTERÍSTICAS DOS SINAIS MEDIDOS
Índice do Sinal
1
2
3
4
5

Tipo do Ruído
Harmônico
Harmônico
Impulsivo
Impulsivo sincronizado
à Rede 60 Hz
Harmônico

Sigma
0.01
0.007
0.02

Eta
0.99
0.99
0.99

Níveis
5
5
10

0.09

0.99

3

0.09

0.99

5

π
6


, se

a > 0,
(10)

se

(a1)

1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
0

0.05

a = 0.

IV. S INAIS UTILIZADOS
Com o objetivo de avaliar os métodos de filtragem digitais,
é necessário primeiramente utilizar sinais previamente conhecidos, permitindo assim comparar os resultados qualitativa e
quantitativamente. Para este trabalho foram gerados 60 sinais
sintéticos, sendo 20 corrompidos por ruído gaussiano, 20
corrompidos por ruído impulsivo e 20 corrompidos por ruído
harmônico.
Além desses sinais, aplicou-se o método à 5 sinais medidos
no laboratório de medição e instrumentação computacional da
Universidade Federal de Minas Gerais. Todos eles fazem parte
de uma base de dados de sinais de DPs oriundos de pesquisas
contidos em Mota et al [17].
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Fig. 2.

Uma função hard − tresholding possui alta sensibilidade
a pequenas mudanças, ou seja, se a entrada é um pouco
menor que um determinado limiar, pode-se obter uma saída
muito diferente da desejada. Por esse motivo, uma função
de tresholding contínua pode produzir melhores resultados.
Assim, a função de penalidade φ utilizada foi a arc-tangente
mostrada na Equação 10,




1 + 2a|x|
2


√
−
 √ atan
3
φ(x; a) = a 3



|x|,

Dados os sinais apresentados na Seção IV, objetiva-se com
o método, filtrar o sinal preservando as descargas parciais
(pulsos) nele contidas.
A Fig. 2, apresenta um sinal simulado com descargas parciais regularmente espaçadas corrompido por ruído gaussiano, e
o mesmo sinal após aplicação do método de filtragem WATV.
Como pode ser visto, o método apresentou excelentes níveis de
atenuação do ruído gaussiano, eliminando-o quase totalmente.
Além disso, manteve as descargas parciais apresentando baixo
nível de atenuação da amplitude das mesmas.

Amplitude (V)

(8)

Amplitude (V)

√
(1 − η) 2 N σ
β=
4

Sinal Sintético com Ruído Gaussiano

A Fig. 3 corresponde a um sinal simulado com descargas
parciais regularmente espaçadas corrompido por ruídos impulsivos. Como pode ser visto, os ruídos impulsivos foram praticamente eliminados e as descargas parciais foram levemente
atenuadas.
A Fig. 4 representa um sinal simulado com descargas parciais regularmente distribuídas corrompido por ruído harmônico
do tipo AM. A mesma figura apresenta também o sinal após
aplicar o método WATV. Nota-se que obteve-se excelente atenuação do ruído, sendo este praticamente eliminado, além de
manter as descargas parciais que foram levemente atenuadas.
Após empregar o método em sinais simulados e verificar
sua eficiência, aplicou-se o mesmo a sinais medidos em
laboratório.
A Fig. 5 corresponde ao sinal 1 da Tabela I, e possui ruído
predominantemente harmônico e diversas descargas parciais
concentradas entre os instantes 12 ms e 15 ms. Ao aplicar o
método, percebe-se no sinal filtrado a eliminação quase total
do ruído harmônico e a manutenção das descargas parciais,
que foram suavemente atenuadas.
Assim como o sinal 1 mostrado na Fig. 5, o sinal 5, mostrado na Fig. 6, possui ruído predominantemente harmônico,
com alguns ruídos impulsivos distribuídos. Diferentemente do
sinal anterior, ele possui apenas três descargas parciais entre os
instantes 9 ms e 14 ms, que após aplicação do método foram
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Sinal simulado com Ruído Harmônico
Fig. 6.

mantidas com suave atenuação. Como pode ser visto, o ruído
harmônico bem como os ruídos impulsivos foram removidos,
mostrando que para este tipo de sinal o método apresentou-se
muito eficiente.
Como pode ser visto na Fig. 7, o sinal 2 também é composto
por ruído harmônico do tipo AM. No entanto, este sinal possui
diversas descargas parciais entre os instantes 1 ms e 4 ms com
amplitudes que variam entre 0.02 V e 0.1 V. Assim como no
resultado do método aplicado ao sinal 1, o ruído contido neste
sinal não foi totalmente eliminado, mas houve atenuação do
mesmo e as descargas parciais foram mantidas.
A Fig. 8 corresponde ao sinal 3 que contém, ao longo de
sua duração, diversos ruídos impulsivos. No entanto, como
mostrado em a2 e a3 na Fig. 9, nos instantes 10.28 ms e
11.76 ms acontecem duas descargas parciais com amplitudes

Sinal 5 medido com Ruído Harmônico

aproximadas de 0.2 V e 0.1 V respectivamente. Além disso,
ressalta-se um ruído impulsivo de amplitude aproximada de
0.2 V que ocorre aos 16.14 ms mostrado em a4, que foi
totalmente eliminado.
Por fim, o sinal 4 mostrado na Fig. 10, possui predominantemente ruído harmônico, duas descargas parciais nos
instantes 10.2 ms e 11.6 ms e, no instante 14.98 ms apresenta
um ruído impulsivo com amplitudes positiva e negativa de
aproximadamente 0.5 V, como mostrados respectivamente em
a2, a3 e a4 na Fig. 11. Após aplicar o método, as descargas
foram mantidas e os ruídos harmônico e impulsivo foram
totalmente eliminados.
Após analisar os resultados do método em sinais sintéticos e
medidos, é feito uma análise estatística de sua eficiência. Uma
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boa medida para atestar sua precisão é o RMSE (Root M ean
Square Error) (11), que calcula a raiz do erro quadrático
médio entre o sinal desejado e o sinal obtido.
v
u
N
u1 X
RM SE = t
(xn − x̂n )2
(11)
N n=1
Assim, na Tabela II são apresentados os valores de RMSEs
para os métodos WATV e ODBPD nos 60 sinais simulados.
Percebe-se então que o método WATV apresentou maior
RMSE apenas para o sinal 12 corrompido por ruído gaussiano.
A partir dessa análise, realizou-se um teste estatístico
para verificar se o método WATV é melhor que o método
ODBPD para os sinais utilizados. Primeiramente verificou-se
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Sinal 4 medido com Ruído Impulsivo Sincronizado à Rede

a premissa de normalidade dos resíduos realizando o teste
estatístico de Shapiro-Wilk. Como mostrado na Tabela III,
todos os p−valor são superiores a 0,05 e portanto, a premissa
de normalidade dos resíduos é atendida em todos os casos.
Visto que os dados vem de uma distribuição normal,
aplicou-se então o Teste T pareado unilateral, para verificar
se o método WATV é estatisticamente equivalente ou melhor
que o método ODBPD. Como apresentado na Tabela IV, os
p−valor de 4.284 e−05, 7.437e−11 e 2.305e−09 comprovam
que para todos os sinais testados o método WATV apresenta-se
mais eficiente que o método ODBPD.
VI. C ONCLUSÕES
Este trabalho apresentou a aplicação do método de Variação
Total com W avelets utilizando o algoritmo SALSA para
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(a2)

próprias descargas parciais. Com os resultados apresentados, e
após comparação estatística com método da literatura, concluise que o método WATV obteve expressivos níveis de eliminação de ruídos, sendo mais eficiente que o método ODBPD.
Em trabalhos futuros pretende-se realizar outras métricas de
de avaliação de filtragem, comparar o WATV a outros métodos
da literatura e utilizar outros sinais sintéticos e medidos.
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TABELA II
RMSE S DOS SINAIS UTILIZADOS

Sinal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Gaussiano
ODBPD WATV
0.0417
0.0362
0.0406
0.0350
0.0396
0.0388
0.0404
0.0339
0.0409
0.0374
0.0395
0.0359
0.0440
0.0370
0.0392
0.0357
0.0435
0.0345
0.0406
0.0349
0.0406
0.0376
0.0365
0.0371
0.0395
0.0382
0.0414
0.0394
0.0371
0.0359
0.0410
0.0368
0.0394
0.0354
0.0378
0.0377
0.0365
0.0392
0.0450
0.0415

Impulsivo
ODBPD WATV
0.0390
0.0222
0.0362
0.0231
0.0270
0.0192
0.0370
0.0219
0.0381
0.0224
0.0380
0.0246
0.0294
0.0227
0.0369
0.0219
0.0315
0.0205
0.0226
0.0182
0.0324
0.0206
0.0383
0.0211
0.0375
0.0215
0.0366
0.0227
0.0412
0.0220
0.0374
0.0212
0.0268
0.0193
0.0336
0.0219
0.0272
0.0199
0.0252
0.0184

Harmônico
ODBPD WATV
0.0322
0.0231
0.0293
0.0222
0.0305
0.0219
0.0304
0.0231
0.0322
0.0249
0.0322
0.0218
0.0301
0.0228
0.0306
0.0236
0.0301
0.0219
0.0336
0.0256
0.0307
0.0219
0.0329
0.0224
0.0293
0.0236
0.0319
0.0229
0.0288
0.0217
0.0285
0.0214
0.0290
0.0213
0.0302
0.0242
0.0305
0.0216
0.0331
0.0233

TABELA III
T ESTE S HAPIRO -W ILK

Tipos de Ruído
p-valor

Teste Shapiro-Wilk
Gaussiano
Impulsivo
Harmônico
0.6392
0.2203
0.4989
TABELA IV
T ESTE T PAREADO

Tipos de Ruído
p-valor

Gaussiano
4.284 e-05

Teste T Pareado
Impulsivo
Harmônico
7.437 e-11
2.305 e-09

eliminação de ruídos gaussianos, harmônicos e impulsivos em
sinais de descargas parciais sintéticos e gerados em laboratório.
Entre os ruídos apresentados, os impulsivos são mais complexos de serem extraídos devido a sua similaridade com as
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Channel Distortion to QR Codes
Matias A. Botoluzzi, Alexandre Campos, Osmar M. dos Santos, Andrei P. Legg and Renato Machado

Abstract— In this paper we analyze the distortion limits of
the Quick Response (QR) code decoder (available in Google
open-source 1D/2D barcode image processing library Zxing-2.1)
under common sources of camera channel impairments which
are: motion and defocus blur, lighting reduction, barrel and
pincushion distortion, Gaussian and salt and pepper noise. Tests
are conducted in a controlled scenario where black and white QR
code was subject to real world distortions taken individually.
Image degradation was evaluated in terms of synchronization
success rate (SSR) and peak signal-to-noise ratio (PSNR). We
concluded that QR code is more robust against pincushion
distortion, where the SSR is obtained with only 5.58 dB of PSNR.
Keywords— QR code, camera channel, image degradation,
synchronization success rate.

I. I NTRODUCTION
In the past years, mobile phones have the data input
restrict to phones’ numerical keypads [1]. Nowadays, with the
advent of smartphones data input come also from microphones
and digital cameras. Usually, cameras are used to produce
selfies and short movies, commonly shared with friends in
virtual communities using social media platforms. However,
smartphone cameras can also interact with time-invariant short
codes (e.g. barcodes) being interpreted as a part of a communication system [2, 3]. Historically one of the first commercial
barcode was the one-dimensional (1D) Universal Product Code
(UPC) [4] which consists of interleaved vertical black lines
separated by white spaces. However the necessity of increasing
information density in a limited space led to the development
of a black and white two-dimensional (2D) barcode [5]. 2D
barcode is an automatic identifiable graphical image that stores
information in both dimensions, horizontal and vertical [6]
pursuing higher density, capacity and reliability. QR code
standard [7] is a 2D barcode most used around world thanks
to its robustness and several commercial applications [8].
However, even images acquired from QR codes are subject
to many distortions such as noise, blur, rotation, perspective,
uneven illumination, or partial code area occlusion [9], among
other problems. Therefore, new barcode symbologies and existing 2D barcodes should be robust to distortions to facilitate
the decoding process.In this study we use the QR code decoder
in order to evaluate its performance considering some image
acquisition distortions.
The rest of this paper is organized as follows: Section II
presents the standard QR code structure. Then, in Section III,
Matias A. Bortoluzzi, Andrei P. Legg, Osmar M. dos Santos, Alexandre Campos, Department of Electronics and Computing (DELC), Federal
University of Santa Maria (UFSM), Santa Maria-RS, Brazil, and Renato Machado, Department of Telecommunications, Aeronautics Institute
of Technology (ITA), São José dos Campos-SP, Brazil. E-mails: matiasbortoluzzi@gmail.com, alexandre@gedre.ufsm.br, osmar@inf.ufsm.br, andrei.legg@gmail.com, rmachado@ita.br.

we summarize the common image channel impairments that
degrade the barcode, and their mathematical model. Finally,
Section IV and V build up a discussion and summarizes the
contributions of this paper.
II. QR CODE
QR code together with DataMatrix [10] were the pioneers in
mobile applications. QR code is one kind of two dimensional
matrix code developed by the Japanese Denso company in
1994 [11]. QR code is recognized by AIM Standard, JIS
Standard and ISO Standard and is composed by forty versions,
whose modules number (Nmod ) depends on the version (V ):
Nmod = 21 + 4 × (V − 1). Furthermore, the maximum
data capacity is limited to either 7089 numeric data, or 4296
alphanumeric data (more about data capacity is given in [7]).
QR code symbol is composed by two structures: encoding
region and function patterns (see Fig. 1).

Fig. 1.

Structures and substructures of the QR code version 7 [7].

The encoding region is composed by data and redundancy
codewords (sequence of eight bits), version and format information which are described as follows:
• Data: QR code standard allows the following data modes:
numeric, alphanumeric, byte (ISO/IEC 8859-1 character
set) and Kanji.
• Redundancy: QR code uses Reed-Solomon (RS) channel
coding algorithm to insert controlled redundancy. Four
error correction (EC) levels are defined in the QR code:
L, M, Q and H with symbols correction capacity of
approximately 7%, 15%, 25% and 30%, respectively. QR
code data storage varies in accordance with the version
and also with the EC level [12].
• Format Information: sequence of fifteen bits comprised
of five data bits and ten redundancy bits, using BoseChaudhuri-Hocquenghem code - BCH (15,5). The first
five bits carry the EC level and mask information.
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Version Information: sequence of six bits representing
one out of forty QR code versions, and twelve bits of
redundancy BCH (18,6) code. Both version and format
information have spatial redundancy as seen in Fig. 1.
Functions pattern are QR code invariant structures. These
functions are briefly described as follows:
• Finder pattern: three identical finder patterns area located
at the symbol corners, and composed by concentric
squares with dimensions 7 × 7, 5 × 5 and 3 × 3. Their
widths follow the ratio 1 : 1 : 3 : 1 : 1 in unit of modules.
• Separator: one-module wide separator placed between
each finder pattern and the Encoding Region.
• Quiet zone: a light surrounding region that facilitates the
extraction of barcode from background.
• Timing pattern: alternating light and dark modules which
brings information of the symbol density and QR code
version.
• Alignment pattern: three superimposed concentric
squares of 5 × 5 dark modules, 3 × 3 light modules and
a single central dark module present only in Version 2
or larger. Those modules are used by the receiver to
correct distortions.
Fig. 2 summarizes the standard QR code encoding process.
The encoder recognizes the input data and classify it into the
most efficient data mode. The coding converts the string of
characters into a serial binary string. Then the RS encoder
generates parity symbols in accordance with the EC levels.
Information and parity symbols are placed in the QR code
matrix by using codewords, starting from bottom right-hand
corner to left. In order to avoid the finder pattern sequence
“1 : 1 : 3 : 1 : 1” and to have more evenly balanced dark and
light modules eight masks are applied to the barcode. Based on
four penalties, one out of eight masks is chosen, the one that
provides the best decoding performance. Finally, the format
and version information are inserted in the QR code.
•

Input data

QR Code

Classification

Coding

RS encoder

Format and
version
information

Masking

Encoding and
pattern
arrangement

Fig. 2. Block diagram of a standard QR Code encoder (adapted from [12]).

Conversely Fig. 3 shows the decoding process starting from
an image captured by a digital camera. The first step called
module recognition aims to convert each recognized color
patch into a binary matrix. Based on their luminance, the QR
code patches are classified either in dark (“1”) or light (“0”),
using the following global threshold [12]:
Lmax + Lmin
,
(1)
2
where Lmax and Lmin are the maximum and minimum luminance in a captured image, respectively.
Based on (1) the decoder starts searching for three finder
patterns to detect the QR code. Once the finder and alignment
L=

Captured
image

Recognition of
modules

Restoration of
version and format
information

Realease of
mask

Output
data

Restoration of
data

Error
correction

Restoration of
data and parity
symbols

Fig. 3. Block diagram of a standard QR Code decoder (adapted from [12]).

patterns were detected, the decoder minimizes the geometric
distortions mainly caused by mismatching alignment between
camera lens and the QR code plan. Then, format and version
information are obtained from the QR code and used in the
decoding process. Recognized modules are unmasked and
damage modules are restored through RS decoder. Finally, the
remaining bit string is converted back into a data mode and
the original data is recovered.
III. C HANNEL D ISTORTION M ODEL
Usually, the barcodes captured by smartphones suffer distortions caused by the shooting process [13]. Lin and Fuh [14]
highlight two important challenges in the decoding process:
image acquired under nonuniform background, or uneven
light, and/or shotting angle which might cause perspective
distortion. Furthermore, distortions like mark, missing part,
barcode on cylindrical surface area [6], noise and blurring
at the time of image acquisition [15] make hard the task of
recovering data from the corrupted images of the barcode.
In general, blur can be caused by several factors such as
incorrect focus (inaccurate focal length adjustment), motion
(camera shaking while capturing an image), image captured
in long-distance, inaccurate barcode boundary identification,
and perspective projection or a combination of these factors
[16].
A camera shooting process may be interpreted as part of
a communication system as shown in Fig. 4. Transmitter is
either a source light or a printed surface (reflected light) and
the receiver is a smartphone. An overall channel model can
be described by [17]:
g(i, j) = J{C[D(h ∗ W (f (x, y)))] + η(i, j)},

(2)

where:
g(i, j) is the degraded output image as result of the channel
impairments over the clean input image f (x, y);
W
is a warping function representing the geometrical
transformation applied to the barcode image corresponding to camera orientation. W transform f (x, y)
into f w (i, j);
h
denotes the point spread function (PSF) of the channel, and ∗ convolution;
D
is the CMOS sensor function that distort the image,
in two ways: 1) a sensor PSF and a sampling function
and 2) a nonlinear response to light plus color crosstalk;
C
depicts the digital signal processing applied by the
camera software, because of the off-the-shelf cell
phone cameras are designed to capture personal
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

η
J

images, based on eye sensibility which is not linear
and is more sensitive to luminance;
is the additive white Gaussian noise (AWGN); and
finally
describes the inner JPEG compression.

Finally, if both defocus and motion blur are present, then
the degradation function is given by
h(x, y) = hdef ocus (x, y) ∗ hmotion (x, y).

(7)

B. Lens Distortion Model
User

Source
10010…
Channel
encoder
001010…

Modulator

Transmitter

An important property of pinhole (camera without lens)
model is that the 3D lines of the scene are projected over
2D lines in an image plane. Unfortunately the lens, specially
those of low cost, can introduce interferences in straight
transmissions. Such shortcomings are named as barrel and
pincushion distortions which are illustrated in Fig. 5.

10010…
Channel
decoder
101010…
Camera
shooting
Channel
impairments

Demodulator

Receiver

Fig. 4. Description of a camera shooting process as a communication system
(adapted from [18]).

In this paper we evaluate only the effects of noise (η) and
PSF degradation (h). Therefore we rewrite (2) as follows [19]:
g(x, y) = h(x, y) ∗ f (x, y) + η(x, y),

(3)

where g(x, y) is the degraded image in spatial domain.
In the frequency domain (3) is given by
G(x, y) = H(x, y) · F (x, y) + N (x, y).

(4)

Function h(x, y) is defined by the hardware of the imaging
system, and it does not change once the system was designed.
It reveals the point spread function (PSF), or impulse response
of the system. Both blurring (motion and defocus blur) and
radial lens distortion (barrel and pincushion) are modeled by
PSF. On the other hand, noise is a sub-product of digitalization
and/or transmission process and it has a stochastic nature.
A. Blurring Models
An image in which the focal point falls exactly on the focal
plan in a single dot is in sharp focus. However, when the focal
point falls before or after of the focal plan the dot grows up
into a disk called circle of confusion (COC). Therefore an
object is out-of-focus when the COC diameter in the image
plane is larger than one pixel. In general, camera defocus
blur can be modeled as a uniform disk with radius R in the
following way [20]:
(
p
1
x2 + y 2 ≤ R,
2 , if
πR
hdef ocus (x, y) =
(5)
0, otherwise.
Nonetheless, motion blur can be modeled by considering
two parameters: angle (α) and length (L). In this study, we
consider only translation, the most relevant type of motion
blur, where either the object or camera is translated in a
constant and relative velocity v, during an exposure interval T ,
with an angle α from the horizontal axis. Expressing L = v×T
we can describe the motion blur effect as [21]:
(
p
1
x2 + y 2 ≤ L2 and xy = − tan α,
L , if
hmotion (x, y) =
0, otherwise.
(6)

Fig. 5. From left to right: no distortion, barrel and pincushion distortions
(extracted from [22]).

The distortion of the lenses is radial and the simplest way
to model is through a shift of the distance for every pixel
from the image center [22]. We denote ru and rd as distances
of the undistorted and distorted images coordinates from de
image center, respectively. Therefore, the radial distortion is
often modeled by Taylor expansion [23]:
ru = rd (1 + k1 rd2 + k2 rd4 + · · · + ki rd2i )

(8)

where ki is the radial distortion coefficients.
A good approximation is to truncate Taylor series in the
second coefficient.

C. Salt and Pepper Noise
Impulse or salt and pepper noise is a common image
degradation that can badly destroy the information of an
image and makes the succeeding image processing a hard or
even an impossible task [24]. Its causes come mainly from
malfunctioning pixel in image sensors, memory position fault
in hardware, timing errors in the process of digitization, or
transmission in noisy channels. For our interests, let f (x, y)
denotes the pixel gray value of an original image at the
position (x, y), and [Lmin , Lmax ] the dynamic range of gray
values of f (x, y), i.e., [Lmin ≤ f (x, y) ≤ Lmax ]. The model
for the corrupted image g(x, y) is described as follows:


Lmin , with probability p,
g(x, y) = Lmax , with probability q,


f (i, j), with probability 1 − p − q,
where D = p + q defines the noise density.
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IV. E XPERIMENTAL R ESULTS
Based on (3), we submitted the standard QR code decoder1
under simulated conditions to analyze its robustness against
common distortions aforementioned. The experimental environment is Windows 7 operating system, MATLAB R2014a.
We settled our experiments in QR code V2, size 522 × 522
pixels and error corrector level M. We seek for the minimum
peak signal-to-noise ratio (PSNR) in which the QR code
is capable to achieve SSR. The SSR is obtained if three
conditions are satisfied: 1) finder patterns are located; 2)
version and format versions are successfully decoded; and 3)
the number of detected errors is lower than the error correction
capacity.
PSNR is an objective method to determine the image quality
or loss of information. For grey-level (8 bits) images PSNR is
defined by [25]:


2552
,
(10)
P SN R , 10 · log10
M SE
where MSE is the mean square error between a reference
image f (x, y) and a test image g(x, y), both of size (M × N ),
and expressed by:
M N
1 XX
M SE =
k f (x, y) − g(x, y) k2 .
M N x=1 y=1

(11)

Fig. 6 depicts the minimum tolerable PSNR, i.e. maximum
barcode degradation, to each distortion that ensures SSR.
Standard QR code is more robust to barrel and pincushion
distortions, because they allow a lower PSNR when compared to other distortions. This means that QR code can be
strongly corrupted by barrel and pincushion degradation and
still achieve SSR. On the other hand, salt and pepper noise
reach the worst performance, which seems reasonable once
this noise strongly affects the pixels values as seen in (9). We
also assess the QR code performance against low contrast2
images. In this case, we can say that low contrast images
emulate low lighting acquisition, or shadowing. As one can
see in Fig. 6, QR code has high capacity to minimize contrast
reduction.
Furthermore we combined the effect of image contrast
reduction with other channel impairments. We started our
analysis from 0% of contrast reduction (full contrast) until
the last value where we obtained SSR. As shown in Fig. 7,
as the contrast reduces SSR can not be assured anymore since
(1) fails to correctly locate the function patterns of the QR
code. Contrast reduction values, along “x” axis, deteriorate
the performance of barrel and pincushion distortions, since
PSNR increases to ensure SSR. Otherwise, the remain curves
establish an improvement of the performance when QR code
has the contrast reduced. Such results show that in some
cases combining two kinds of distortions is better than when
they are considered isolatedly. For illustration purpose Fig.
6 showsillustrates the point where contrast reduction is 0%,

Fig. 6.
Simulated standard QR code degradation limits under common
distortions. QR code size 522 × 522 pixels and error corrector level M were
considered. White Gaussian blur was settled using a smoothing kernel with
size 130 × 130.

while Fig. 8 shows the exact PSNR and contrast reduction
where the minimum SSR is ensured. Therefore, Figs. 6 and 8
are the first and last points in Fig. 7, respectively. In summary,
Table I compares the obtained PSNR for the distortions
considered in the simulations.

Fig. 7. Combination of contrast reduction and common image degradations.
QR code size 522 × 522 pixels and error corrector level M were considered.
White Gaussian blur was settled using a smoothing kernel with size 130×130.

V. C ONCLUSIONS

This paper presented an overall optical channel model to
assess the robustness of standard QR code decoder under typical image degradations which are: motion and defocus blur,
lighting reduction, barrel and pincushion distortion, Gaussian
and salt and pepper noise. We can say that standard QR
code decoder is stronger (in terms of SSR) to barrel and
1 Available in Google open-source 1D/2D barcode image processing library
pincushion distortions, but more sensitive to salt and pepper
Zxing-2.1.
noise. On the other hand, a QR codes impaired by barrel
2 We analyze only images distorted by uniform contrast, i.e. all image
degraded with same contrast value.
and pincushion distortion have worst performances as long
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Fig. 8. Minimum contrast values which ensure SSR (simulated). QR code
size 522 × 522 pixels and error corrector level M were considered. White
Gaussian blur was settled using a smoothing kernel with size 130 × 130.
TABLE I
PSNR FOR THE MINIMUM AND MAXIMUM CONTRAST REDUCTION TO
EACH CHANNEL IMPAIRMENT.
Distortion
Motion blur
Out-of-focus blur
Barrel
Pincushion
Gaussian noise
Salt and pepper noise

Contrast (%)
0
66
0
77
0
70
0
73
0
76
0
66

PSNR (dB)
18.05
9.52
11.47
7.77
6.17
8.44
5.58
8.32
10.97
7.67
28.95
9.62

as the image contrast reduces. In other words, this means that
a combined distortion of barrel and pincushion plus contrast
reduction require a higher PSNR to ensure SSR. Future studies
should focus on analysis of different QR code versions, errors
correction levels and image resolutions.
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Estimação das Distribuições da Estatı́stica
de Teste GRCR sob as Hipóteses H0 e H1
Alan L. Lemes, Dayan A. Guimarães

Resumo— O detector GRCR (Gerschgorin radii and centers
ratio) foi recentemente proposto para o sensoriamento espectral
em sistemas de rádio cognitivo. Seus principais atributos são a
baixa complexidade e a robustez frente a potências de sinal e
de ruı́do térmico desiguais e variantes no tempo. Neste artigo
apresentam-se os procedimentos e os resultados da análise de
aderência da estatı́stica de teste do GRCR a diversas distribuições
de probabilidade. Demonstra-se que a distribuição Beta caracteriza adequadamente tal estatı́stica, sob as hipóteses de ausência e
presença do sinal sensoriado, permitindo que cálculos teóricos do
desempenho e do limiar de decisão do sensoriamento espectral
sejam realizados.
Palavras-Chave— Rádio cognitivo, GRCR, teste de aderência,
sensoriamento espectral.
Abstract— The GRCR (Gerschgorin radii and centers ratio)
detector was recently proposed to be applied in spectrum sensing
for cognitive radio systems. Its main attributes are the low
complexity and the robustness against nonuniform and dynamical
thermal noise and received signal power. In this paper are
reported the procedures and results concerning the goodnessof-fit of the GRCR test statistic to several probability density
functions. It is demonstrated that the Beta distribution adequately characterizes such a statistic, under the hypotheses of
absence and presence of the sensed signal, allowing theoretical
calculations of the performance and the decision threshold of the
spectrum sensing.
Keywords— Cognitive radio, GRCR, goodness-of-fit, spectrum
sensing.

I. I NTRODUÇ ÃO
A escassez do espectro de radiofrequências se tornou um
dos principais obstáculos à expansão dos atuais serviços
de telecomunicações e à criação de novos, principalmente
devido à polı́tica de alocação fixa das faixas de operação.
Com o advento da quinta geração (5G) dos sistemas de
telecomunicações e da Internet das coisas (Internet of things,
IoT) esse problema tenderá a se agravar, pois milhares de
dispositivos irão se conectar à internet utilizando tecnologias
de comunicação sem fio [1], [2]. Porém, um recente estudo
realizado pela FCC (Federal Communications Commission),
constatou que faixas espectrais já alocadas estão subutilizadas,
possuindo taxas de ocupação entre 15% e 80%, a depender da
hora e da localização geográfica [3].
O conceito de rádio cognitivo (cognitive radio, CR) [4]
surgiu como uma promissora solução para o problema da

escassez espectral, na medida que permitirá o uso compartilhado entre os usuários primários (primary users, PUs), que
são aqueles de detêm o direito de uso de determinada fatia
do espectro de radiofrequências, e os usuários secundários
(secondary users, SUs), os quais acessam faixas primárias
ociosas do espectro de forma oportunista, sem comprometer o
funcionamento da rede primária. A técnica empregada pelos
CRs para auxiliar a rede secundária a identificar essas faixas
ociosas é denominada de sensoriamento espectral [5]–[7].
O sensoriamento espectral pode ser realizado de maneira
independente por cada SU ou de forma cooperativa, sendo essa
última a mais adequada por mitigar o efeito do desvanecimento
do canal, do sombreamento e da estação oculta, explorando
a diversidade espacial [5], [6]. No sensoriamento espectral
cooperativo centralizado com fusão de dados [5], os SUs
enviam ao centro de fusão (fusion center, FC), por meio
de um canal de controle, as amostras por eles coletadas, ou
alguma grandeza delas derivada. Após processar os dados
recebidos, o FC toma a decisão sobre o estado de ocupação
do canal sensoriado, informando sua decisão aos SUs que,
por sua vez, passam à etapa de acesso ao canal dado como
livre. O sensoriamento cooperativo também pode ser realizado
por meio da fusão das decisões de cada SU sobre o canal
monitorado. No FC essas decisões são combinadas por meio
de operações booleanas e a decisão final é tomada e em
seguida informada aos SUs, como no caso da fusão de dados.
As decisões globais tomadas pelo FC são mais confiáveis se
comparados com as decisões individuais de cada SU devido à
cooperação entre as estações [6].
A. Definição do Problema e Principal Contribuição
O desempenho do sensoriamento espectral é comumente
medido por meio da probabilidade de falso alarme, Pfa , e da
probabilidade de detecção, Pd . A primeira é a probabilidade
de se tomar uma decisão global em favor da presença do
sinal primário, dado que o canal sensoriado se encontra vago
(hipótese H0 ). A segunda é a probabilidade de se decidir em
favor da presença do sinal primário dado que, de fato, o canal
sensoriado está ocupado (hipótese H1 ) [6]. Matematicamente,
Z ∞
Pfa = Pr[T > λ|H0 ] =
f (t|H0 )dt = 1 − F (λ|H0 ), (1)
Z

Alan L. Lemes e Dayan A. Guimarães, Instituto Nacional de
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λ
∞

f (t|H1 )dt = 1 − F (λ|H1 ), (2)

Pd = Pr[T > λ|H1 ] =
λ

em que Pr[·] denota a probabilidade de ocorrência do evento
em questão, T é a estatı́stica de teste computada de acordo
com a técnica de sensoriamento escolhida, λ é o limiar de
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decisão, f (t|H0 ) e F (t|H0 ) são, respectivamente, a função
densidade de probabilidade (probability density function, PDF)
e a função de distribuição cumulativa (cumulative distribution
function, CDF) de T sob a hipótese H0 , e f (t|H1 ) e F (t|H1 )
são respectivamente a PDF e a CDF de T sob H1 .
Por meio de (1) e (2) se pode notar que, para calcular
as métricas de desempenho de uma técnica de sensoriamento
espectral, há que se conhecer f (t|H0 ) e f (t|H1 ) ou, equivalentemente, F (t|H0 ) e F (t|H1 ). Esse conhecimento também
se faz necessário para computar o limiar de decisão λ, esse
tipicamente configurado para se obter uma taxa de falso
alarme constante (constant false alarm rate, CFAR). Em outras
palavras, λ é calculado para que se atinja a Pfa alvo, sendo
a Pd governada pela razão sinal-ruı́do (signal-to-noise ratio,
SNR) nas entradas dos receptores dos SUs. Então, tem-se que
λ = F −1 (1 − Pfa |H0 ).

(3)

sendo F −1 (·) a função inversa de F (λ|H0 ) definida em (1).
Em [8] foi proposta uma nova técnica de detecção para sensoriamento espectral, denominada GRCR (Gerschgorin radii
and centers ratio), a qual se mostrou ser bastante robusta
nos cenários de potências de sinal e de ruı́do desiguais nos
SUs, bem como variantes no tempo, situação essa comum
na prática. Além disso, o detector GRCR tem a importante
propriedade de taxa de falso alarme constante e possui baixa
complexidade, pois necessita apenas do cômputo da matriz de
covariância do sinal recebido para gerar sua estatı́stica de teste.
Neste artigo são apresentados os procedimentos e os resultados da análise de aderência (goodness-of-fit) da estatı́stica
de teste do detector GRCR a diversas distribuições de probabilidade, sob as hipóteses de ausência e de presença do
sinal sensoriado, culminando com a escolha da distribuição
Beta como representativa das PDFs f (t|H0 ) e f (t|H1 ). Adicionalmente são fornecidas expressões fechadas para cálculo
de Pfa , Pd e λ, e gráficos que relacionam os parâmetros
da distribuição Beta com as variáveis sistêmicas. O presente
trabalho é imprescindı́vel passo em direção à obtenção das
citadas PDFs por meio de métodos analı́ticos, como o método
dos momentos, para que se estabeleçam as relações entre os
parâmetros sistêmicos e os parâmetros da distribuição Beta por
meio de relações a serem incorporadas nas expressões aqui
propostas para cálculo das métricas de desempenho.
B. Trabalhos Relacionados e Estrutura do Artigo
Várias técnicas de sensoriamento espectral foram propostas
ao longo dos anos, destacando-se a detecção de energia, a
detecção por filtro-casado, a detecção por propriedades cicloestacionárias do sinal [5], [6], várias técnicas baseadas nos
autovalores da matriz de covariância do sinal recebido [9], e
algumas baseadas no teorema dos cı́rculos de Gerschgorin [8],
[10]. Pode-se classificar as técnicas de sensoriamento espectral
quanto à necessidade de conhecer informações a priori sobre
o sinal recebido. A detecção de energia e algumas técnicas
baseadas em autovalores são consideradas semi-cegas, já que
precisam conhecer a potência do ruı́do na entrada dos receptores dos terminais secundários. Algumas técnicas também são
ditas semi-cegas, pois necessitam conhecer caracterı́sticas do

sinal primário, como é o caso da detecção por filtro-casado e
da detecção por propriedades ciclo-estacionárias. Quando não
é necessário o conhecimento prévio sobre o sinal primário e
sobre a potência de ruı́do, a técnica é denominada cega, como
é caso de algumas técnicas baseadas em autovalores e das
técnicas propostas em [8] e [10].
Em termos da busca pelas distribuições de estatı́sticas de
teste diversas e correspondentes expressões de cálculo das
métricas de desempenho, pode-se citar o detector de energia,
para o qual o desenvolvimento analı́tico não é complexo por
demais [11], até análises de extrema complexidade, como
é o caso de alguns detectores baseados nos autovalores da
matriz de covariância do sinal recebido. Como exemplos, em
[12] utiliza-se o método dos momentos para parametrizar
a distribuição Beta para a estatı́stica de teste denominada
de razão de Hadamard, sob a hipótese H1 . O método dos
momentos é também aplicado em [13] para caracterizar com
a distribuição Beta a estatı́stica denominada de teste de esfericidade. Em [14] demonstra-se que a distribuição Gamma,
devidamente parametrizada, pode ser utilizada para avaliar o
desempenho da técnica baseada em volume. Há outras técnicas
de sensoriamento cujo desenvolvimento analı́tico em busca
das distribuições da estatı́stica de teste se torna tão complexo,
ou até mesmo intratável matematicamente, que lança-se mão
de técnicas empı́ricas. Por exemplo, em [15] determina-se
empiricamente que a PDF Log Pearson 3P pode ser utilizada
para caracterizar a estatı́stica de teste da técnica de máximo
autovalor sob a hipótese H1 .
O restante do artigo está organizado da seguinte maneira:
na Seção II é apresentado o modelo de sistema e a técnica
GRCR. Na Seção III descreve-se o método empı́rico utilizado
para análise de aderência da correspondente estatı́stica de
teste. As relações entre os parâmetros da distribuição Beta
selecionada e os parâmetros do sistema são descritas na Seção
IV, sendo também apresentadas as expressões de cálculo
das métricas de desempenho do sensoriamento. A Seção V
traz alguns resultados numéricos para verificação da acurácia
dessas expressões e a Seção VI conclui o trabalho.
II. M ODELAGEM DO S ISTEMA
Neste artigo é considerado sensoriamento espectral centralizado com fusão de dados. Admita que haja m SUs ou um
SU com m antenas coletando n amostras (por SU ou por
antena) em cada intervalo de sensoriamento. No FC essas
amostras formam a matriz Y ∈ Cm×n . As amostras do sinal
transmitido pelos p usuários primários são dispostas na matriz
X ∈ Cp×n . Tais amostras tem distribuição Gaussiana de média
nula e variância unitária, representando assim as variações
de envoltória tipicamente presentes em sinais modulados e
filtrados. A matriz H ∈ Cm×p é a matriz de canal com elementos hij , i = 1, 2, . . . , m, j = 1, 2, . . . , p que representam
o ganho do canal de sensoriamento entre o p-ésimo PU e jésimo SU. De forma a modelar um canal com desvanecimento
Rayleigh plano e lento [8], esses elementos são variáveis
Gaussianas complexas de média zero e variância unitária,
constantes durante o intervalo de sensoriamento. Por último
a matriz V ∈ Cm×n contém as amostras de ruı́do aditivo
Gaussiano branco (additive white Gaussian noise, AWGN)
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que contaminam o sinal recebido pelos m SUs. Assim, a
matriz de amostras dos sinais recebidos no FC é dada por
Y = HX + V. De posse de Y, o FC estima a matriz de
covariância do sinal recebido, R = n1 YY† , em que † denota
a operação conjugado transposto. Em seguida, computa a
estatı́stica de teste do detector GRCR [8], de acordo com a
expressão
Pm
R
i=1
Pmi
,
(4)
T =
(m − 1) i=1 Ci
P
em que Ri = j6=i |rij | é o raio e Ci = rii é o centro do
i-ésimo cı́rculo de Gerschgorin, para i, j = 1, 2, . . . , m, sendo
rij o elemento localizado na i-ésima linha e j-ésima coluna
de R. A constante 1/(m − 1), não utilizada em [8], garante
o suporte [0, 1] para T sem que o desempenho do teste seja
afetado. Finalmente, a decisão global é alcançada comparandose o resultado da estatı́stica de teste com um limiar de decisão
λ: se T > λ decide-se em favor da presença do sinal primário;
caso contrário decide-se em favor de um canal sensoriado livre.
III. T ESTE DE A DER ÊNCIA
Nesta seção são apresentados os procedimentos e os resultados da análise de aderência da estatı́stica de teste do detector
GRCR a diversas distribuições de probabilidade, utilizando o
teste de Kolmogorov-Smirnov (KS) [16, p. 330 ], esse baseado
na comparação entre a CDF empı́rica da estatı́stica de teste
com a CDF teórica candidata.
Seja ti , para i = 1, 2, . . . , N , o i-ésimo valor da variável
aleatória de decisão T do detector GRCR gerada computacionalmente para um dado conjunto de parâmetros sistêmicos
e para a hipótese desejada (H0 ou H1 ). A CDF empı́rica de
T pode ser determinada por meio de
XN
Iti ≤t ,
(5)
F̂ (t) = N1
i=1

em que Iti ≤t é a função indicadora do evento ti ≤ t, isto
é, Iti ≤t = 1 se ti ≤ t e 0 caso contrário. Por simplicidade
de notação, F (t) = F (t|H0 ) ou F (t) = F (t|H1 ), bem como
F̂ (t) = F̂ (t|H0 ) ou F̂ (t) = F̂ (t|H1 ) conforme se desejar
analisar a hipótese H0 ou a hipótese H1 .
A estatı́stica de Kolmogorov-Smirnov, D, é a maior
distância vertical entre F̂ (t) e a CDF teórica F (t), ou seja,
D = max F̂ (ti ) − F (ti )
1≤i≤N
h
i
i
= max F̂ (ti ) − i−1
,
−
F̂
(t
)
.
i
N
N

valor crı́tico menor, diminuindo a chance da amostra passar
no critério de aceitação. Para α = 0,05 tem-se C ≈ 0,019.
TABELA I
Nı́veis de significância, α, e valores crı́ticos, C, para o teste de KS
α
√
C N

0,1

0,05

0,02

0,01

1,224

1,358

1,520

1,628

Inicialmente, N = 5000 valores da estatı́stica de teste T
definida em (4) foram gerados no software Matlab para cada
uma das hipóteses (H0 e H1 ) e para as 54 combinações dos
parâmetros sistêmicos: p = 1 e 5 PUs; m = 5, 10 e 20 SUs;
n = 50, 500 e 5000 amostras; SNR = −20, −10 e −5 dB.
As 54 amostras foram então exportadas para o software
EasyFit [18], que é uma ferramenta especializada para testes
de aderência. No EasyFit, o teste de Kolmogorov-Smirnov
foi realizado com 61 distribuições contı́nuas candidatas, para
todos os nı́veis de significância listados na Tabela I.
Nas tabelas II e III estão classificadas as distribuições que
mais vezes estiveram presentes entre as 10 primeiras colocadas
nos 54 testes executados, respectivamente para H0 e H1 . A
classificação em cada teste foi feita pela ordenação crescente
da estatı́stica de Kolmogorov-Smirnov, D, e a classificação
final foi feita pela ordenação decrescente do número de
aparições de cada distribuição. Nas tabelas estão também
listadas as correspondentes médias dos 54 valores de D
obtidos por cada distribuição. O valor entre parêntesis após
o nome de cada distribuição é o número de parâmetros da
correspondente PDF.
TABELA II
Classificação das distribuições candidatas sob H0
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(6)

Distribuição
Log-Pearson 3 (3)
Beta (2)
Fatigue Life (3)
Lognormal (3)
Nakagami (2)
Gen. Gamma (4)
Gamma (3)
Pearson 6 (4)
Gen. Extreme Value (3)
Error (3)

Aparições
52
51
51
41
40
31
24
23
22
21

D média
0,008556296
0,008361667
0,008368519
0,009145741
0,009312222
0,010085926
0,010085926
0,172906111
0,010627037
0,013667963

TABELA III
Classificação das distribuições candidatas sob H1

1≤i≤N

A estatı́stica de teste T sob análise se adere de forma
satisfatória à distribuição teórica selecionada se D for menor
que ou igual ao valor crı́tico C, este dependente do nı́vel
de significância α, o qual, por sua vez, está associado ao
grau de rigor do teste de hipóteses que aceitará ou rejeitará
a distribuição candidata. Como exemplo, se α = 0,05, que é
um valor comumente adotado na prática, a probabilidade de se
rejeitar incorretamente a hipótese de que a amostra de T pode
ser representada pela distribuição candidata é de α × 100% =
5%. A Tabela I relaciona nı́veis de significância com valores
crı́ticos, considerando que a amostra da estatı́stica de teste em
análise contém N valores, para N > 35 [16, p. 330] [17].
Note que um nı́vel de significância maior corresponde a um

0,2
1,073

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Distribuição
Fatigue Life (3)
Log-Pearson 3 (3)
Gen. Gamma (4)
Lognormal (3)
Beta (2)
Gamma (3)
Pearson 6 (4)
Gen. Extreme Value (3)
Burr (4)
Pearson 5 (3)

Aparições
46
46
44
42
39
38
31
29
23
21

D média
0,010028333
0,009832778
0,009855370
0,010185556
0,009743889
0,010687778
0,064628148
0,010675370
0,062330926
0,012681481

Nota-se que apenas a distribuição Pearson 6 produziu valores médios de D maiores que 0,019. Nota-se também que a
única distribuição bi-paramétrica presente em ambas as tabelas
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7.0

n
n
n
n

6.5
6.0
5.5

60
= 50

= 1000

50

= 5000
45

/1000

3.5

= 5000

35

30

20

2.0
15
1.5
10

1.0

5

0.5
0.0

0
5

m

10

15

20

5

6.0
5.5

(8)

3.5

3.0

m = 15

/1000

m = 15

3.5

2.5

2

/100

abaixo: p = 1

m = 20

4.5

1

acima: p = 5

4.0

abaixo: p = 1

m = 20

4.0

Para ilustrar o grau de precisão dos cálculos teóricos, a
Figura 6 mostra o desempenho da técnica de sensoriamento
espectral GRCR por meio de curvas ROC (receiver operating
characteristic), as quais relacionam (7) e (8) à medida que (9)
varia. Cada ponto nas curvas obtidas por simulação foi gerado
a partir de 50000 eventos de Monte Carlo. Três conjuntos de
parâmetros sistêmicos foram arbitrariamente escolhidos: (p =
1, m = 12, n = 50, SNR = −10 dB), (p = 3, m = 8, n =
500, SNR = −10 dB) e (p = 5, m = 15, n = 5000, SNR =
−20 dB). Os correspondentes parâmetros da distribuição Beta
são: (β1 |H0 ≈ 218,1, β2 |H0 ≈ 1528; β1 |H1 ≈ 76,5,
β2 |H1 ≈ 450), (β1 |H0 ≈ 99,1, β2 |H0 ≈ 2402; β1 |H1 ≈
44,9, β2 |H1 ≈ 707) e (β1 |H0 ≈ 371,7, β2 |H0 ≈ 29272;
β1 |H1 ≈ 373, β2 |H1 ≈ 28046). Se pode perceber na Figura 6
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Fig. 2. Parâmetros da PDF Beta sob a hipótese H1 para n = 50. Esta figura
é melhor visualizada em cores e ampliada.
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16

acima: p = 5

6.0

1

V. R ESULTADOS N UM ÉRICOS

15

4.5

Para dado m,

(7)

Para determinar o mapeamento entre os parâmetros da
distribuição Beta e os parâmetros do sistema, N = 100000
valores da estatı́stica de teste T definida em (4) foram gerados
computacionalmente para cada uma das hipóteses e para cada
uma das 512 combinações dos seguintes parâmetros: p = 1
e 5 PUs; m = 5, 10, 15 e 20 SUs; n = 50, 500, 1000 e
5000 amostras; e SNR = −20, −19, . . . , −5 dB. Para cada
uma das combinações, β1 e β2 foram estimados por máxima
verossimilhança, utilizando o comando betafit do Matlab,
sob H0 e H1 . Como resultado, após demorados experimentos
computacionais, os valores médios de β1 e β2 sob H0 estão
plotados na Figura 1 em função do número de SUs, m, para
diferentes números de amostras, n. Os valores médios de β1
e β2 sob H1 estão plotados nas Figuras 2, 3, 4 e 5, em função
da SNR, para diferentes números de SUs, m, e de PUs, p. Por
meio dessas figuras podem ser obtidos, de forma aproximada,
os parâmetros da distribuição Beta para vários conjuntos de
parâmetros de sistema, permitindo que Pd , Pfa e λ possam ser
computados utilizando (7), (8) e (9), respectivamente.

m

10

Fig. 1. Parâmetros da PDF Beta sob a hipótese H0 . Esta figura é melhor
visualizada em cores e ampliada.
6.5

λ=

= 1000

25

2.5

,
A PDF Beta é dada por f (t) = B(β11 ,β2 ) tβ1 −1 (1 − t)
em que B(β1 , β2 ) = Γ(β1 )Γ(β2 )/Γ(β1 + β2 ) é a função Beta, Γ(·)
é a função Gama, β1 , β2 > 0 são parâmetros de forma e 0 ≤
t ≤ 1. A CDF Beta é definida pelaR função Beta regularizada
x
β −1
incompleta Ix (β1 , β2 ) = B(β11 ,β2 ) 0 tβ1 −1 (1 − t) 2 , essa
presente em vários software de cálculo, como o Matlab (função
betainc e sua inversa betaincinv). Então, Pd , Pfa e λ
podem ser facilmente calculados por meio de

−1
I1−P
(β1 , β2 |H0 ).
fa

= 500

2

/100

4.0

3.0

β2 −1

Pfa = 1 − Iλ (β1 , β2 |H0 ),

= 50

40

4.5

IV. PARAMETRIZAÇ ÃO DA D ISTRIBUIÇ ÃO B ETA

Pd = 1 − Iλ (β1 , β2 |H1 ),

n
n
n
n

55

= 500

5.0

1

é a Beta, tendo sido aceita em todos os testes de aderência com
nı́vel de significância α = 0, 05 (valor crı́tico C ≈ 0,019).
De fato, ela foi aceita em todos os testes de aderência com
o menor valor crı́tico. Além disso, o valor médio de D da
distribuição Beta se situou muito próximo das distribuições
concorrentes mais bem colocadas. Sendo assim, conclui-se que
a distribuição Beta é adequada para modelar a estatı́stica de
teste do detector GRCR sob as hipóteses H0 e H1 .
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Fig. 3. Parâmetros da PDF Beta sob a hipótese H1 para n = 500. Esta
figura é melhor visualizada em cores e ampliada.

que as curvas teóricas estão próximas das curvas teóricas, com
maior proximidade para maiores valores de n, menores SNRs,
ou ambos. Como complemento, no caso da curva mais acima,
para Pfa = 0,1 tem-se λ = betaincinv(0,9, 99,1, 2402) ≈
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Fig. 4. Parâmetros da PDF Beta sob a hipótese H1 para n = 1000. Esta
figura é melhor visualizada em cores e ampliada.
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Fig. 5. Parâmetros da PDF Beta sob a hipótese H1 para n = 5000. Esta
figura é melhor visualizada em cores e ampliada.

0,045 e Pd = 1 − betainc(0,045, 49,9, 707) ≈ 0,96, valor
esse em concordância com a Figura 6.
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VI. C ONCLUS ÕES
Neste artigo foram apresentados os procedimentos e os
resultados da análise de aderência da estatı́stica de teste
do detector GRCR a diversas distribuições de probabilidade.
Demonstrou-se que a distribuição Beta caracteriza adequadamente tal estatı́stica, sob as hipóteses de ausência e presença
do sinal sensoriado, permitindo que cálculos teóricos das
métricas de desempenho e do limiar de decisão do sensoriamento espectral possam ser realizados.
Como continuação das pesquisas pretende-se utilizar o
método dos momentos para se estabelecer o mapeamento entre
os parâmetros sistêmicos e os parâmetros da distribuição Beta.
Tal mapeamento será então incorporado nas expressões de
cálculo das métricas de desempenho.

0.8

Pfa

ROCs teóricas e obtidas via simulação de Monte Carlo
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Análise do Impacto de Estratégias de Roteamento
em uma Rede Óptica Elástica Translúcida
Arthur H. M. de Oliveira, William S. dos Santos, Helder A. Pereira, Raul C. Almeida Jr.

Resumo— Este artigo apresenta uma análise do impacto de estratégias de roteamento em uma rede óptica elástica translúcida.
Para isso, considerou-se o ruı́do de emissão espontânea amplificada gerado pelos amplificadores ópticos como penalidade
fı́sica. Toda a análise de desempenho foi realizada em termos de
probabilidade de bloqueio de chamadas em função da carga. Os
resultados obtidos, para uma determinada rede bem conhecida
na literatura, demonstraram que, dependendo da estratégia de
roteamento e de como são utilizados os regeneradores nos nós
translúcidos, pode-se ter impacto considerável no estabelecimento
de chamadas solicitadas pela rede.
Palavras-Chave— Algoritmo de Roteamento, Algoritmo de
Utilização de Regeneradores, Rede Óptica Elástica Translúcida.
Abstract— This paper presents an analysis of the impact of
routing strategies on a translucent elastic optical network. We
considered the amplified spontaneous emission noise generated
by optical amplifiers as physical impairment. All performance
analysis was performed in terms of the blocking probability of
call requests as a function of the network load. The obtained
results for a given network physical topology well known in the
literature have demonstrated that, depending on the routing strategy and how regenerators are used, one can have a considerable
impact on the establishment of the requested calls by the network.
Keywords— Regenerator Assignment Algorithm, Routing Algorithm, Translucent Elastic Optical Network.

I. I NTRODUÇ ÃO
As redes ópticas elásticas oferecem a vantagem de utilizar o
espectro de frequência de forma eficiente em comparação com
as redes ópticas que utilizam multiplexação por comprimento
de onda (WDM – Wavelength Division Multiplexing) [1].
Isso acontece devido à dependência da largura de banda
espectral com a taxa de transmissão e o formato de modulação
utilizados [2]. Além disso, quando os sinais ópticos se propagam na rede, pode ocorrer degradação em sua qualidade de
transmissão (QoT – Quality of Transmission), inviabilizando
o reconhecimento dos dados transmitidos na fase de recepção
do sinal. Dessa forma, existem dois problemas, no contexto
de sinais ópticos com nı́vel de QoT abaixo do limiar nos nós
de recepção, que precisam ser resolvidos, são eles: (1) determinar quais nós da rede podem regenerar sinais ópticos (nós
translúcidos) e (2) determinar como os nós translúcidos utilizam seus recursos de regeneração. O primeiro problema
é conhecido como de alocação de nós translúcidos (RP –
Arthur H. M. de Oliveira, William S. dos Santos e Helder A. Pereira, Departamento de Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática,
Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Paraı́ba, Brasil,
CEP: 58429–900, Email: helder.pereira@dee.ufcg.edu.br. Raul C. Almeida
Jr., Grupo de Fotônica, Departamento de Eletrônica e Sistemas, Centro de
Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife,
Pernambuco, Brasil, CEP: 50740–550.

Regenerator Problem) e o segundo como de utilização de
regeneradores (RA – Regenerator Assignment) [1].
Este artigo apresenta uma análise do impacto de estratégias
de roteamento em uma rede óptica elástica translúcida. Para
isso, considerou-se o ruı́do de emissão espontânea amplificada (ASE – Amplified Spontaneous Emission) gerado pelos
amplificadores de potência (booster), de linha (in-line) e préamplificadores, presentes ao longo dos nós e enlaces, como penalidade fı́sica. Está organizado da seguinte forma: na Seção II,
as diferentes estratégias de roteamento são descritas, bem
como o cenário, os parâmetros e as considerações utilizadas
nas simulações. Na Seção III, são discutidos os resultados e,
por fim, na Seção IV, as conclusões e os trabalhos futuros são
apresentados.
II. E STRAT ÉGIAS DE ROTEAMENTO
Neste trabalho, foram considerados os seguintes algoritmos
de roteamento, bem conhecidos na literatura e com adaptações
para uso em redes ópticas elásticas: (1) menor número de enlaces (MH – Minimum Hops) [3]; (2) menor distância fı́sica (SP
– Shortest Path) [3] e (3) distância e disponibilidade, adaptado
para disponibilidade de intervalos de frequência (slots) (LORa
– Lenght and Availability Routing) [2]. Os dois primeiros (MH
e SP) são algoritmos de roteamento fixo e o último (LORa)
de roteamento dinâmico [3].
A. Cenário de Simulação
A NSFNet foi a topologia utilizada nas simulações [1]. Os
ganhos dos amplificadores ópticos foram dimensionados de
modo a compensar as perdas do nó e do enlace. Cada nó possui
arquitetura denominada de comutação de espectro (spectrum
switching) [1], adaptada para utilização de regeneradores. A
relação sinal-ruı́do óptica obtida no nó destino (OSNRRX )
pode ser calculada conhecendo-se os valores das perdas nos
dispositivos, dos ganhos e do ruı́do ASE gerado nos amplificadores ópticos, levando-se em conta a taxa de transmissão de bit e o formato de modulação [2]. Assumiu-se que:
(1) as chamadas solicitadas pela rede seguem uma distribuição
poissoniana; (2) a duração de cada chamada estabelecida
segue uma distribuição exponencial e (3) a seleção dos pares
fonte-destino e da taxa de transmissão de bit, para um dado
pedido de conexão, seguem uma distribuição uniforme. O
número de requisições simuladas foi de cem mil chamadas.
Para um determinado pedido de requisição de chamada, o
algoritmo de roteamento em análise (MH, SP ou LORa) e o
de atribuição espectral de primeiro preenchimento (FF – First
Fit) devem ser utilizados para verificar se a chamada pode
ser estabelecida. Primeiro, tenta-se estabelecer a chamada no
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III. R ESULTADOS
A Figura 1 ilustra a probabilidade de bloqueio de chamadas em função da carga da rede, considerando diferentes
algoritmos de roteamento (MH, SP e LORa) e estratégias de
utilização de regeneradores (FLR e FNS). Considerando-se a
polı́tica de utilização de regeneradores, em um determinado
valor de carga fixo (por exemplo, 200 Erlangs), a probabilidade
de bloqueio de chamadas obtida (PB ), quando se utiliza o
FLR, é maior que a obtida utilizando o FNS (quase duas
vezes para o MH e o SP e duas vezes e meia para o LORa).
Isso ocorre devido à caracterı́stica do FLR em privilegiar o
maior alcance transparente para reduzir o uso dos recursos
disponı́veis de regeneração, o que faz com que as chamadas ocupem uma maior parcela do espectro de frequência
devido ao uso de formatos de modulação menos eficientes
espectralmente, inviabilizando que mais chamadas possam ser
estabelecidas. Contrariamente, a polı́tica FNS, por privilegiar
o estabelecimento de chamadas com formatos de modulação
mais eficientes do ponto de vista espectral, gera uma menor
ocupação do espectro de frequência.
Considerando o aspecto do tipo de roteamento (fixo
ou dinâmico), percebe-se que, independente da polı́tica de
utilização de regeneradores (seja FLR ou FNS), pode-se obter
valores de probabilidade de bloqueio de chamadas menores
considerando o estado da rede na estratégia de roteamento.
Para um determinado valor de carga fixo (por exemplo,
200 Erlangs), o LORa-FNS fornece PB ≈ 4×10−3 enquanto
que o MH-FNS e o SP-FNS fornecem PB ≈ 1, 6 × 10−2 .
O LORa-FLR fornece PB ≈ 1, 2 × 10−2 enquanto que o
MH-FLR e o SP-FLR fornecem PB ≈ 2, 6 × 10−2 .
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formato de modulação com maior eficiência espectral (neste
trabalho, 64-QAM). Caso não se consiga estabelecer a chamada com esse formato de modulação, tenta-se o próximo
mais eficiente, até que não se consiga estabelecer a chamada de
forma transparente (sem utilização de regeneradores). Foram
considerados dois algoritmos de utilização de regeneradores
utilizados no estudo de redes ópticas elásticas translúcidas [1]:
1) o de maior alcance transparente (FLR – First Longest
Reach) e 2) o de melhor atribuição espectral (FNS – First
Narrowest Spectrum).
Os valores dos parâmetros utilizados nas simulações foram
os seguintes: (1) espaçamento de 80 km entre amplificadores
de linha (span length); (2) 100 % dos nós com capacidade de
regeneração; (3) 100 regeneradores por nó da rede; (4) 64
slots por enlace; (5) formatos de modulação utilizados: 4, 8,
16, 32 e 64-QAM; (6) taxas de transmissão de bit variando
de 100 a 500 Gbps com distribuição uniforme; (7) 12, 5 GHz
de largura de banda de um slot; (8) 12, 5 GHz de largura
de banda de referência; (9) 5 dB de perda nos elementos de
comutação; (10) 5 dB de figura de ruı́do nos amplificadores
ópticos; (11) 0 dBm de potência de entrada do sinal óptico
e (12) 30 dB de OSNR na transmissão (OSNRTX ). Assumiuse também que os regeneradores podem, além de regenerar
o sinal óptico, realizar conversão espectral. As simulações
foram realizadas utilizando-se o software de código aberto
SimEON [4].
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Fig. 1: Probabilidade de bloqueio de chamadas em função
da carga da rede, considerando diferentes algoritmos de roteamento (MH, SP e LORa) e estratégias de utilização de
regeneradores (FLR e FNS).
IV. C ONCLUS ÕES E T RABALHOS F UTUROS
Neste artigo foi analisado o impacto de estratégias de
roteamento no desempenho de uma rede óptica elástica
translúcida, em termos da probabilidade de bloqueio de chamadas. Considerou-se o ruı́do ASE como penalidade fı́sica
e dois algoritmos de utilização de regeneradores (FLR e
FNS). Verificou-se que, independentemente do algoritmo de
roteamento utilizado, a polı́tica FNS forneceu valores menores
de probabilidade de bloqueio de chamadas, considerando o
número de regeneradores utilizados, em comparação com
a polı́tica FLR e que, independentemente da estratégia de
utilização de regeneradores, o roteamento dinâmico forneceu
melhor desempenho do que aqueles que consideraram rotas
fixas ao longo dos pares fonte-destino da rede no cenário
de simulação analisado. Como trabalhos futuros, pretendese investigar o impacto dessas estratégias de roteamento em
cenários de simulação que envolvam variação no número de
regeneradores presentes na rede.
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Análise do Impacto de Estratégias de Atribuição
Espectral em uma Rede Óptica Elástica Translúcida
Arthur H. M. de Oliveira, William S. dos Santos, Helder A. Pereira, Raul C. Almeida Jr.

Resumo— Este artigo apresenta uma análise do impacto de
estratégias de atribuição espectral em uma rede óptica elástica
translúcida. Considerou-se o ruı́do de emissão espontânea amplificada gerado pelos amplificadores ópticos como penalidade
fı́sica, diferentes taxas de transmissão de bit e formatos de
modulação nas simulações. Os resultados obtidos, em termos de
probabilidade de bloqueio de chamadas, mostraram que, além
da caracterı́stica de compactação do espectro, deve-se considerar
também estratégias de utilização de regeneradores para otimizar
o desempenho da rede no cenário analisado.
Palavras-Chave— Algoritmo de Atribuição Espectral, Algoritmo de Utilização de Regeneradores, Rede Óptica Elástica
Translúcida.
Abstract— In this article, we present an analysis of the impact
of spectral assignment strategies on a translucent elastic optical
network. It was considered the amplified spontaneous emission
noise generated by optical amplifiers as physical impairment,
different transmission bit rates and modulation formats in the
simulations. The obtained results, in terms of blocking probability
of call requests, showed that, in addition to the spectral compaction characteristic, one should also consider strategies to assign
regenerators to optimize network performance in the analyzed
scenario.
Keywords— Regenerator Assignment Algorithm, Spectrum Assignment Algorithm, Translucent Elastic Optical Network.

I. I NTRODUÇ ÃO
Com o aumento da necessidade de largura de banda,
atender demandas de rede com caracterı́sticas cada vez mais
diferentes, em termos de taxa de transmissão de bit, exige
necessidade de flexibilidade no atendimento, tratamento e estabelecimeto de chamadas [1]. Com o advento de dispositivos
capazes de realizar transmissão, multiplexação, comutação,
amplificação e demultiplexação no domı́nio óptico e de acordo
com a respectiva largura de banda solicitada pelo usuário
da rede, as redes ópticas multiplexadas por comprimento de
onda (WDM – Wavelength Division Multiplexing) apresentam
menor eficiência na utilização do espectro de frequência em
comparação com as redes ópticas elásticas (EON – Elastic
Optical Networks) [1]. EONs se destacam por possuı́rem uma
unidade básica de largura de banda (slots) e as solicitadas pelos
usuários da rede representam múltiplos inteiros dessa unidade
de referência (conjunto de slots), dependendo basicamente da
taxa de transmissão de bit e do formato de modulação utilizados [2]. Além disso, ao se propagar pelos nós e enlaces da
Arthur H. M. de Oliveira, William S. dos Santos e Helder A. Pereira, Departamento de Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática,
Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Paraı́ba, Brasil,
CEP: 58429–900, Email: helder.pereira@dee.ufcg.edu.br. Raul C. Almeida
Jr., Grupo de Fotônica, Departamento de Eletrônica e Sistemas, Centro de
Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife,
Pernambuco, Brasil, CEP: 50740–550.

rede, os sinais ópticos podem sofrer degradação na qualidade
de transmissão (QoT – Quality of Transmission), resultando
no bloqueio de chamadas mesmo com recursos disponı́veis
para estabelecê-las [2]. Dessa forma, no cenário de degradação
severa da QoT dos sinais ópticos propagantes, estratégias de
alocação de nós com capacidade de realizar regeneração do
sinal óptico (RP – Regenerator Placement) e de utilização
de regeneradores nesses nós translúcidos (RA – Regenerator
Assignment) têm sido propostas na literatura para se otimizar
o desempenho das redes ópticas elásticas translúcidas [1].
Este artigo apresenta uma análise do impacto de estratégias
de atribuição espectral em uma rede óptica elástica translúcida.
Para isso, considerou-se o ruı́do de emissão espontânea amplificada (ASE – Amplified Spontaneous Emission) gerado pelos
amplificadores ópticos como penalidade fı́sica. Toda a análise
de desempenho é realizada em termos da probabilidade de
bloqueio de chamadas em função da carga. Este artigo está
organizado da seguinte forma: na Seção II, as estratégias
de atribuição espectral são descritas, bem como o cenário,
os parâmetros e as considerações utilizadas nas simulações.
Na Seção III, são discutidos os resultados e, por fim, na
Seção IV, as conclusões deste artigo e os trabalhos futuros
são apresentados.
II. E STRAT ÉGIAS DE ATRIBUIÇ ÃO E SPECTRAL
Neste trabalho foram considerados os seguintes algoritmos
de atribuição espectral, com adaptações para uso em redes
ópticas elásticas [3]: (1) melhor preenchimento (BF – Best
Fit); (2) preenchimento exato (EF – Exact Fit); (3) primeiro preenchimento (FF – First Fit) e (4) preenchimento
aleatório (RF – Random Fit).
A. Cenário de Simulação
A NSFNet foi a topologia de rede utilizada nas
simulações [1]. Os ganhos dos amplificadores (de potência,
de linha e pré-amplificadores) foram dimensionados de modo
a compensar as perdas do nó e do enlace. Cada nó possui
arquitetura denominada de comutação de espectro (spectrum
switching) [1], adaptada para utilização de regeneradores. A
relação sinal-ruı́do óptica obtida no nó destino (OSNRRX ) pode
ser calculada conhecendo-se os valores das perdas nos dispositivos, dos ganhos e do ruı́do ASE gerado nos amplificadores
ópticos presentes nos nós e nos enlaces da rede, levandose em conta a taxa de transmissão de bit e o formato de
modulação [2]. Assumiu-se que: (1) as chamadas solicitadas
pela rede seguem uma distribuição poissoniana; (2) a duração
de cada chamada estabelecida segue uma distribuição exponencial; (3) a seleção dos pares fonte-destino, bem como a
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III. R ESULTADOS
A Figura 1 ilustra a probabilidade de bloqueio de chamadas em função da carga da rede, considerando diferentes estratégias de atribuição espectral (BF, EF, FF e RF) e
polı́ticas de utilização de regeneradores (FLR e FNS). Podese observar que, considerando um valor fixo de carga de
200 Erlangs, os algoritmos de atribuição espectral: BF-FNS,
EF-FNS e FF-FNS praticamente fornecem o mesmo valor de
probabilidade de bloqueio de chamadas (PB ≈ 1, 6 × 10−2 ).
Isso ocorre devido à caracterı́stica de compactação espectral
desses algoritmos e do fato de que os algoritmos BF e EF são
variantes do FF [3]. Interessante perceber também o quanto a
polı́tica FNS se destaca, em comparação com a FLR, frente
às outras estratégias de atribuição espectral, favorecendo bem
as que compactam o espectro de frequência, viabilizando o
estabelecimento de outros pedidos de conexão no cenário
simulado. Para a estratégia RF, foi observado que não faz
diferença utilizar a polı́tica FLR ou FNS no cenário analisado
devido aos resultados serem bem similares.
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seleção da taxa de transmissão de bit para um dado pedido
de conexão, seguem uma distribuição uniforme. O número
de requisições simuladas foi de cem mil chamadas. Para um
determinado pedido de requisição de chamada, o algoritmo
de roteamento de menor distância fı́sica (SP – Shortest Path)
e o de atribuição espectral em análise (BF, EF, FF ou RF)
verificam se a chamada pode ser estabelecida. Primeiro, tentase estabelecer a chamada no formato de modulação com
maior eficiência espectral (neste trabalho, 64-QAM). Caso
não se consiga estabelecer a chamada com esse formato de
modulação, tenta-se o próximo mais eficiente, até que não
se consiga estabelecer a chamada de forma transparente (sem
utilização de regeneradores). Para isso, foram considerados
dois algoritmos de utilização de regeneradores [1]: 1) o de
maior alcance transparente (FLR – First Longest Reach), que
privilegia a menor utilização de recursos de regeneração, e
2) o de melhor utilização espectral (FNS – First Narrowest
Spectrum), que privilegia uma maior utilização dos recursos
de regeneração, resultando em uma menor utilização do espectro de frequência. Assumiu-se também que os regeneradores
podem, além de regenerar o sinal óptico, realizar conversão
espectral.
Os valores dos parâmetros utilizados nas simulações foram
os seguintes: (1) espaçamento de 80 km entre amplificadores
de linha (span length); (2) 100 % dos nós com capacidade de
regeneração (nós translúcidos); (3) 100 regeneradores por nó
da rede; (4) 64 slots por enlace; (5) formatos de modulação
utilizados: 4, 8, 16, 32 e 64-QAM; (6) taxas de transmissão
de bit variado de 100 a 500 Gbps com distribuição uniforme;
(7) 12, 5 GHz de largura de banda de um slot; (8) 12, 5 GHz
de largura de banda de referência; (9) 5 dB de perda nos
elementos de comutação; (10) 5 dB de figura de ruı́do nos
amplificadores ópticos; (11) 0 dBm de potência de entrada do
sinal óptico e (12) 30 dB de OSNR na transmissão (OSNRTX ).
As simulações foram realizadas utilizando-se o software de
código aberto SimEON [4].
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Fig. 1: Probabilidade de bloqueio de chamadas em função da
carga da rede, considerando diferentes estratégias de atribuição
espectral (BF, EF, FF e RF) e polı́ticas de utilização de
regeneradores (FLR e FNS).

IV. C ONCLUS ÕES E T RABALHOS F UTUROS
Neste artigo foi realizada uma análise do impacto de estratégias de atribuição espectral em uma rede óptica elástica
translúcida, em termos da probabilidade de bloqueio de chamadas. Considerou-se o ruı́do ASE como penalidade fı́sica
e dois algoritmos de utilização de regeneradores (FLR e
FNS). Verificou-se que a polı́tica FNS forneceu valores
menores de probabilidade de bloqueio de chamadas, em
comparação com a polı́tica FLR, em estratégias de atribuição
espectral que favorecem a compactação espectral (BF, EF
e FF). Percebeu-se também que, dependendo da estratégia
de atribuição espectral (por exemplo, RF), não faz diferença
utilizar a polı́tica FLR ou FNS pois os resultados foram bem
similares no cenário de simulação analisado. Como trabalhos
futuros, pretende-se investigar o impacto dessas estratégias de
atribuição espectral em cenários de simulação que envolvam
variação no número de regeneradores presentes na rede.
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Extraction and Manipulation of Timbral Audio
Feature Based on Fractal Additive Synthesis
Thiago Rossi Roque and Rafael Santos Mendes

Abstract—The search for new sound synthesis techniques has
gained considerable impulse from the advances in Music
Information Retrieval. From the concept of audio features,
introduced by MIR, a new idea of sound synthesis has emerged
based on the manipulation of high levels parameters, involved
directly with the perceptual aspects of sound. In this paper, we
introduce the Fractal Additive Synthesis as the basis framework
for the analysis and resynthesis of voiced sound aiming perceptual
feature modulation.
Keywords—Fractal
Synthesis, MIR
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In order to enable the extraction and manipulation of sound
features, an audio analysis framework has been developed
aiming encode pitched signals into a small set of parameters in
both temporal and spectral domains, by means of FAS.
II. METHOD
The
technique
herein
proposed
has
an
analysis/manipulation/synthesis structure as presented in Figure
1, where a pitched sound (mainly from a musical instrument) is
used for timbral manipulation.

I.
INTRODUCTION
Over the centuries, the quest for the perfect sound and timbre
has been the ultimate goal for many artists and luthiers. Until
recent times, the craft of the timbre on musical instruments was
only possible by physical means; through new materials and new
construction techniques. This was until the advent of electricity
and electroacoustic.
By mid-20th century, electronics evolved and opened the
doors to information age, enabling great advances in signal
analysis and processing by digital means. These advances led to
the creation of the multidisciplinary science called Music
Information Retrieval (MIR) [1].
One of the main research fields of MIR is the extraction of
sound features (descriptors), which gives the possibility to
describe objectively a signal and many of its perceptual aspects.
In the context of sound synthesis, the first idea of sound
transformation from manipulation of perceptual aspects came
from Xavier Serra and Jordi Bonada in 1998 [2], although not
using the audio feature concept directly. Subsequent works from
researchers like Tae Hong Park [3], Matt Hoffman [4] and
Diemo Schwars [5] reinforced the link between sound synthesis
and audio features.
This recent idea of synthesizing sound from perceptual
aspects presents a possible solution for the mapping problem
between control parameters and the acoustical outcome [6].
Traditional synthesis techniques has been based mainly on low
level parameters control, like oscillators frequency and filters
cut-off frequency, which do not always establishes a direct
relation with some perceptual aspects of the sound.
This paper presents the results of a research on the utilization
of the Fractal Additive Synthesis (FAS) technique for the
extraction and manipulation of audio features, aiming a
perceptual sound synthesis technique.

Fig. 1.

Proposed system structure.

The sound features shall be extracted directly from FAS
parameters during the analysis step. These features may give a
sufficient description of the original sound timbre with an
intuitive relationship with its perceptual aspects. Through some
control parameter, the user must be able to modulate these
features to any desirable value during the synthesis step, as a
way to change the timbre and the perceptual characteristic of the
sound.
For this research, three features has been selected, two
traditional spectral features (spectral centroid and odd to even
harmonic ratio) and one stochastic features aiming to explore
FAS feature extraction possibilities (average harmonic band
Hurst exponent).
As will be further detailed in section III FAS has the
capability to encode any pitched sound into a small set of
parameters easily manipulable, in both spectral and temporal
domains, by the separation and codification of its deterministic
and stochastic contents. Section IV will cover the extraction and
manipulation of the audio features in the context of FAS and
section V presents the obtained results from this process.
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III. FRACTAL ADDITTIVE SYNTHESIS
Fractal additive synthesis (FAS) is an efficient encoding
technique for pitched sounds (sounds with a detectable pitch)
develop by Pietro Polotti and Gianpaolo Evangelista [7] based
on the harmonic band wavelet transform (HBWT) [8].
The main concept of FAS and HBWT is to code sounds from
the separation of its deterministic and stochastic contents.
Nevertheless, apart from similar techniques, like Spectral
Modelling Synthesis (SMS), FAS takes a deeper analysis on
each harmonic content by modelling its side bands as a 1/𝑓
stochastic process.
From Polotti's point of view, every natural sound with
detectable pitch has some chaotic, but correlated, microfluctuation on its periodicity, making it pseudo-periodic. As
result from this pseudo-periodicity, it is possible to observe an
approximate 1/𝑓 behaviour in the neighbourhood of each
harmonic, that is, a 1/|𝑓 − 𝑓𝑛 | power spectrum centered on the
𝑛𝑡ℎ harmonic partial. Any audio coding technique that does not
take into account this non-ideal harmonic side-band and,
consequently, the pseudo-periodicity of pitched sounds, cannot
be able to emulate its naturality and dynamics. The core idea for
coding 1/𝑓 process comes from Wornell's work on the
representation of fractal processes by means of orthonormal
wavelet bases [9].
Detailed description of the encoding process of pitched
signals by FAS and HBWT can be seen in [10].
To exemplify how the separation between deterministic and
stochastic contents works, a signal composed by the sustained
section of a cello audio sample (note A2, mezzoforte) was
analysed and resynthesized by FAS. The cello sample was
obtained from University of Iowa Electronic Music Studios [11].
The spectrum of the original cello sample can be seen in Figure
2.

Fig. 4.

Deterministic content of the cello signal

From Figures 2, 3 and 4, it can be clearly seen how good this
technique can separate a stochastic content from any perfect
harmonic content.
Interestingly, some amount of the harmonic profile can be
seen in Figure 3 because of the non-ideal side band of cello’s
sample harmonic, that was coded as stochastic content.
These results attest to the original idea of FAS, that natural
harmonics have a not negligible side band that should be taken
into account for a better codification of pitched signals.
IV.

FEATURE EXTRACTION AND MODULATION

As already mentioned, the chosen features for this initial
analysis were: spectral centroid, odd to even harmonic energy
ratio and the average harmonic band Hurst. In this section, each
one of these features shall be presented along with its
methodology for extraction and manipulation of its parameters
using the FAS framework.
A. Spectral Centroid
Spectral centroid (SC) is one of the main audio feature to
characterise spectrum profile by measuring its barycentre [12].
It has a well-known correlation with the perception of brightness
on sounds [13].
The extraction of the SC by FAS is done in a similar way to
its original version based on the Fourier transform. However, as
we have the full spectrum split into stochastic and deterministic
content, it is needed to merge these two contents into a single
power estimation parameter 𝐵(𝑝), as shown in Equation (1).
𝐵(𝑝) = ∑𝑁
𝑛=1 𝑉𝑎𝑟(𝑏𝑛,𝑝 ) + 𝑉𝑎𝑟(𝑎𝑁,𝑝 )

Fig. 2.

Spectrum of the cello sample.

After the encoding of this signal, its deterministic and
stochastic content was synthesized separately.
Figures 3 shows the spectrum solely for the stochastic
content and Figure 4 shows the deterministic content.

(1)

From 𝐵 (𝑝), the SC can be measured from equation (2),
where 𝑓(𝑝) is the frequency of the harmonic partial associated
with the 𝑝𝑡ℎ channel of HBWT.

CEFAS =

∑𝑃−1
𝑝=0 B(p) 𝑓(𝑝)
∑𝑃−1
𝑝=0 B(p)

(2)

From the separation between the deterministic and stochastic
content, the harmonic spectral centroid (HSC) can be easily
obtained. The HSC is widely known in the literature and follows
the same extraction procedure of the SC, although relies only on
the harmonic content of the signal. From FAS, it can be
measured from the equation (1) by using only 𝑎𝑁,𝑝 coefficients,
as shown in equation (3).
B(p) = 𝑉𝑎𝑟(𝑎𝑁,𝑝 )

Fig. 3.

Stochastic content of the cello sample

(3)

Both SC and HSC modulation algorithm is based on Tae
Hong Park's work [3], where a modulation curve 𝑉(𝑝), with
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variable angular coefficient, can change the energy ratio
between each 𝐵(𝑝), changing the spectral profile, as illustrated
in Figure 5.

the harmonic side-band self-similarity for each channel 𝑝 from
HBWT. 𝐻𝑝 is related to 𝛾𝑝 in the same way as the original Hurst
exponent [15], as shown in equation (10).
γp = 2𝐻𝑝 + 1

(10)

𝐻𝑝 can be seen as a measure of the pseudo-periodicity of the
signal and should, ideally, remain within the range 0 < 𝐻𝑝 < 1,
corresponding to 1 < 𝛾 < 3.
Instead of keeping every 𝐻𝑝 for each 𝑝 side band, it is
proposed here the average harmonic band Hurst exponent, that
̅ is measured from
represents the average pseudo-periodicity. 𝐻
the arithmetic average of 𝛾𝑝 weighted by factor 1.2, empirically
defined for better value resolution, as defined by equations (11)
and (12).
Fig. 5.

1

Illustration of the spectral centroid modulation process

For a greater action of 𝑉 (𝑝) over the SC modulation process,
instead of a straight line, 𝑉 (𝑝) is made with a slight curvature,
from the polynomial shown in equation (6), obtained
empirically. 𝑐 is the angular coefficient and controls the
modulation amount. A positive 𝑐 will give more weight to
higher frequencies, raising the SC value; negative 𝑐 will lower
high frequency energy and raise low frequencies, lowering SC
value.
𝐵 ′ (𝑝 ) = 𝐵 (𝑝 )𝑉 (𝑝 ),

𝑝 = 1, 2, 3, … 𝑃

(5)

𝑉 = (0,009 |𝑐|) 𝑥 2 + 𝑐 𝑥

(6)

B. Odd to Even Harmonic Energy Ratio
The even to odd harmonic energy ratio (EOR) measure the
energy proportion between the even and the odd harmonic
partials. EOR is an interesting spectral profile indicator that
gives some hints about the sound generator.
As a harmonic content measure, the extraction of EOR rely
only on the deterministic content. From FAS, it is measured
from the energy estimation of the 𝐴𝑐(𝑘) deterministic
coefficients.

EOR FAS =

∑𝑘=2:2:𝐾 log10 𝑉𝑎𝑟(|𝐴𝑐(𝑘) |)
∑𝑘=1:2:𝐾 log10 𝑉𝑎𝑟(|𝐴𝑐(𝑘) |)

(7)

EOR modulation process is done from a multiplier
parameter 𝛼. If 𝛼 > 1, there is an increase on the energy of odd
harmonics and a decrease on the energy of even harmonics in
the same proportion. If 0 < 𝛼 < 1 the opposite happens. By
raising and lowering the energy of the harmonics in the same
proportion, the total energy of the signal is maintained.
𝐴′𝑐(𝑘) = {

𝛼𝐴𝑐(𝑘) , 𝑘 = 1, 3, 5, … 𝐾
1

(𝛼) 𝐴𝑐(𝑘) , 𝑘 = 2, 4, 6, … 𝐾

(8)

For a better control over the modulation process, a control
parameter 𝜆 related to 𝛼 by equation (9) is used.

(11)

̅𝑝 = Γ−1
𝐻

(12)

2

̅𝑠
The modulation process is done by defining a target value 𝐻
̅
for 𝐻 and finding the associated Γ𝑠 from equation (13).
Γ𝑠 = 2𝐻𝑠 + 1

(13)

From the ratio between the target Γ𝑠 and the measured Γ (Γ𝑎 ),
is defined the parameter 𝜂, from which is calculated a new 𝛾𝑝 , as
described by equation (15).
𝜂=

Γ𝑠

V.

(14)

Γ𝑎

𝛾′𝑝 = 𝜂 𝛾𝑝 ,

𝑝 = 1, 2, 3 … 𝑃 (15)

FEATURE EXTRACTION AND MODULATION

A. Feature Extraction and Modulation
The results presented here were obtained from samples of a
clarinet (A3, mezzoforte), an oboe (B3, pianissimo) and a
trumpet (D3, fortissimo). Once more, all these instrument
samples were obtained from University of Iowa Electronic
Music Studios [11].
The three features were modulated in all three samples, but
each modulation was made one at a time, and for a wide range
of modulation steps.
1) Spectral centroid
Before the signals modulation, the following SC values were
obtained from the original samples: 428 Hz, 1486 Hz and 941
Hz, respectively for clarinet, trumpet and oboe.
Tables I shows the results for the SC modulation process for
the clarinet, the trumpet and the oboe, respectively. The left
column is the modulation parameter 𝑐 and the right column is
the respective new 𝑆𝐶 ′ value.
TABELA I.

α = √𝜆

Γ = 𝑃 ∑𝑃𝑝=0 𝛾𝑝1,2

(9)

𝑐

C. Average Harmonic Band Hurst Exponent
̅ is based on
The average harmonic band Hurst exponent 𝐻
the newly audio feature called harmonic band Hurst
exponent 𝐻𝑝 , developed by Aldo Díaz [14]. 𝐻𝑝 is a measure of

0.7
0.5
0.3
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SC MODULATION RESULTS FOR THE CLARINET

𝑆𝐶′
Clarinet
1035 Hz
995 Hz
911 Hz

𝑆𝐶′
Trumpet
2037 Hz
2007 Hz
1946 Hz

𝑆𝐶′
Oboe
1250 Hz
1236 Hz
1206 Hz
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0.1
0
-0.1
-0.3
-0.5

692 Hz
467 Hz
410 Hz
397 Hz
394 Hz

1761 Hz
1433 Hz
1303 Hz
1261 Hz
1249 Hz

1110 Hz
931 Hz
839 Hz
808 Hz
799 Hz

Figures 6 and 7 shows the effect of the SC modulation in the
trumpet’s sample spectrum. It can be clearly seen a raise in high
frequency energy in the modulated spectrum of Figure 7,
without ruining spectral envelope.

Fig. 6.

Fig. 8.

Clarinet sample spectrum synthesized by FAS
without modulation

Fig. 9.

Clarinet sample spectrum synthesized by FAS
with OER modulated by α = 0.1

Trumpet sample spectrum synthesized by FAS without modulation

3) Average harmonic band Hurst exponent
For being a newly developed audio feature, there is still the
need for more study on the̅̅̅̅
𝐻 so its values can be better
understood. Before the modulation process, the following values
were obtained: −0.04, 0.45 and 1.13, respectively for clarinet,
oboe and trumpet samples.
Fig. 7.

The results from the modulation process can be seen in tables
III, IV and V.

Trumpet sample spectrum synthesized by FAS with SC modulated by 0.5

2) Odd to even harmonic energy ratio
For the OER, the following values were observed for the
originals samples: 0.56, 0.98 and 0.88, respectively for clarinet,
trumpet and oboe.

𝜆

7
5
3
1
1/3
1/5
1/7
1/10

̅′
𝐻
0.96
0.68
0.41
0.17
-0.04
-0.12

η

0.9
0.7
0.5
0.3
0.1
0

Tables II shows the results for the OER modulation. Left
column shows the modulation parameter 𝜆 and the right column
shows the respective OER resulting value.
TABELA II.

̅ MODULATION RESULTS FOR THE CLARINET
𝐻

TABELA III.

OER MODULATION RESULTS FOR THE CLARINET

𝑂𝐸𝑅′
Clarinet
0.33
oev
0.36
0.4
0.56
0.93
1.10
1.22
1.34

𝑂𝐸𝑅′
Trumpet
0.59
0.63
0.72
0.98
1.26
1.39
1.48
1.57

̅ MODULATION RESULTS FOR THE TRUMPET
𝐻

TABELA IV.

𝑂𝐸𝑅′
Oboe
0.50
0.54
0.62
0.88
1.22
1.38
1.48
1.59

η

0
-0.1
-0.3
-0.5
-0.7
-0.9

̅ MODULATION RESULTS FOR THE OBOE
𝐻

TABELA V.

η

The following figures exemplify the OER modulation for the
clarinet sample. Figure 8 shows the synthesized clarinet sample
without modulation, and Figure 9 shows the same sample
synthesized with an OER modulation with 𝛼 = 0.1.

0.5
0.3
0.1
0
142

̅′
𝐻
1.13
1.02
0.76
0.51
0.28
0.076

̅′
𝐻
1.16
0.87
0.6
0.45
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-0.1
-0.3
-0.5

0.35
0.12
0.12

From above tables, it could be noted that for both trumpet
̅ value was already beyond
and clarinet samples, the original 𝐻
̅ < 1 boundary. For this reason, the
the theoretical 0 < 𝐻
modulation process was made only in the direction to set the new
̅ value to the 0 < 𝐻
̅ < 1 boundary.
𝐻
In the original work that proposes 𝐻𝑝 as an audio feature,
Aldo Díaz could also observe this feature beyond the 0 < 𝐻𝑝 <
1 boundary [14] in samples of real instruments.
Figure 10 shows the spectrum of the oboe synthesised by
FAS without modulation and Figure 11 shows the same sample
̅ modulated by 𝜂 = −0.5.
with 𝐻

By the possibility to encode complex pitched signal into just
a few parameters, FAS also demonstrated efficiency and easy of
both extraction and modulation of the audio features. The results
for the feature modulation process were very satisfactory, since
all studied features could be modulated with considerable
control. By the listening of the results, significant changes could
be noted in the timbre of the instruments for most cases.
There is still some work to be done to make this technique
fully functional. As a next step, temporal audio features shall be
studied aiming its extraction and modulation by the FAS
framework. Some work should also be done with PitchSynchronous Fractal Additive Synthesis, a FAS expansion for
pitch variant signals, like vibratos and glissandos signals. In
addition, more study could be done on the harmonic band Hurst
exponent feature, for a better comprehension of its values and
perceptual effects on sounds.
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Análise e Classificação de Múltiplas Cenas
Acústicas Urbanas
M. Alves e R. Coelho

Resumo— Este trabalho apresenta uma análise detalhada e
classificação das seguintes cenas acústicas urbanas: Escritório,
Parque, Rua Tranquila, Restaurante e Estação de Metrô. A análise
inclui a investigação do ı́ndice de não-estacionariedade ( index
of nonstationarity – INS) seguida da distância de Bhattacharyya
(Bd ) que é empregada como medida de separabilidade destes
sinais. Posteriormente, a classificação dessas cenas é realizada
com diferentes atributos: Coeficientes Mel Cepstrais (MFCC),
Parâmetros de Fourier (FP) e Matching Pursuit (MP). O atributo
que possiu o melhor desempenho de classificação foi a fusão entre
o MFCC e o FP. Os resultados demonstram que a partir do INS
e Bd é possı́vel ser feita uma pré-classificação das cenas coerente
com a classificação feita com os diferentes atributos.
Palavras-Chave— Cenas Acústicas, Índice de Não Estacionaridade, Classificação, Atributos.
Abstract— This work presents a deep analysis and classification
of the following urban acoustic scenes: Office, Park, Quiet
Street, Restaurant and Tube Station. The analysis includes the
investigation of the Index of Nonstationarity – INS followed by the
Bhattacharyya distance (Bd ) that is employed as a separability
measure of these signals. Latter, the classification of these
scenes is done with different features: Mel-Cepstral Coefficients
(MFCC), Fourier Parameters (FP) and Matching Pursuit (MP).
The feature that had the best classification performance was the
fusion between MFCC and FP. The results show that from the
INS and Bd it is possible pre-classify the scenes consistently with
the classification made with the different attributes.
Keywords— Acoustic Scenes,Index of Non-Stationarity, Classification, Features.

I. I NTRODUÇ ÃO
Recentemente, a classificação de cenas acústicas urbanas
tornou-se um tópico muito atraente para a área de pesquisa
[7],[1]. A análise apurada das cenas acarreta um aprimoramento do desempenho de diversas aplicações como, por
exemplo, em sistemas de monitoramento de idosos [14] ou
de reconhecimento de ambientes para navegação de robôs
[15]. Em outras palavras, equipamentos podem mudar suas
configurações e até mesmo reconhecer situações de risco ao
identificar o ambiente ao seu redor pelo som que ele produz.
O principal desafio da pesquisa se refere à multiplicidade
de sinais componentes de cada cena acústica. Cada cena
é composta por um conjunto fontes acústicas que possuem
comportamento variado. Além disso, cenas de um mesmo ambiente, por exemplo, um Restaurante, podem conter distintos
sinais de diferentes fontes e continuar sendo considerado um
Restaurante. Portanto, uma análise detalhada é necessária para
a discriminação destas componentes e consequentemente obter
uma melhor acurácia na classificação das cenas.
M. Alves, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Elétrica, Instituto Militar de Engenharia (PPgEE/IME) e bolsista do CNPq; R.
Coelho, Laboratório de Processamento de Sinais Acústicos, Instituto Militar
de Engenharia (IME); E-mails: marilia.alves@ime.eb.br, coelho@ime.eb.br.
Este trabalho foi parcialmente financiado pelo CNPq/307866/2015-7.

Nos últimos anos, A sequência de desafios Detection and
Classification of Acoustic Scenes and Events (D-CASE) [1],[3]
foi criada com o intuito estimular a atenção dos cientistas para a classificação de cenas acústicas. Por outro lado,
existem pesquisadores que utilizam outras abordagens para
classificação das cenas acústicas, como é o exemplo de [4]
que propõe um atributo baseado em arranjo de microfones
distribuı́dos ou em [5] que apresenta um atributo de tempofrequência.
Primeiramente, neste artigo é desenvolvida uma análise
aprofundada de cada cena acústica. Esta análise tem o intuito
de estudar de forma detalhada os diversos comportamentos
temporais e espectrais de cada cena. Esta fase é dividida
em duas partes, primeiro é feito um estudo do grau de
estacionaridade de cada cena utilizando o Índice de Não Estacionaridade (INS) [10],[17],e então classificando em : Moderamente Não-Estacionária, Não-Estacionária ou Altamente NãoEstacionária. Posteriormente, a distância de Bhattacharyya
(Bd ) [12] é calculada para quantificar o grau de separação
entre as cenas. A partir dessas duas medidas, é feita uma préclassicação entre as cenas acústicas urbanas.
A segunda fase é classificação das cenas acústicas urbanas
utilizando diferentes atributos. Primeiramente é utlizado MelCepstral Coefficients (MFCC) e Gaussian Mixture Model
(GMM) como baseline para a classificação [1],[9],[18],[19].
Depois foram propostos dois atributos para esta aplicação:
Fourier Parameters (FP) que em [8] foi apresentado para a
classificação de emoções, e o Matching Pursuit (MP) que
em [5] foi usado como atributo de tempo-frequência para o
reconhecimento sons ambientais.
O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma:
Na Seção II são apresentadas as principais técnicas utilizadas
para a análise das cenas acústicas urbanas: INS e Distância de
Bhattacharyya. Em seguida, na Seção III é feito uma breve
descrição dos atributos (FP, MFCC e MP) e classificador
(GMM) que serão utilizados para a classificação das cenas.
Na Seção IV são apresentados os resultados obtidos nos
experimentos realizados. Por fim, a Seção V conclui este
trabalho.
II. A N ÁLISE DE C ENAS AC ÚSTICAS
Nesta Seção, é apresentada a análise das cenas acústicas
urbanas. Na Fig. 1 é possı́vel observar os sinais e espectogramas de algumas cenas acústicas selecionadas da base de
dados. Nota-se pelos espectogramas que as cenas possuem
comportamento não estacionário e que existe uma grande
variabilidade entre elas, mesmo em cenas rotuladas da mesma
forma. Sendo assim, neste estudo é proposto o INS e a
distância Bd para a análise das cenas.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 1. Emxemplo de de cenas acústicas urbanas e seus respectivos espectrogramas: (a) Restaurante [1], (b) Restaurante [2] , (c) Parque [1] e (d) Parque [2].

A. INS
O INS é uma medida tempo-frequência que analisa objetivamente a não estacionariedade de um sinal [10]. Seus autores
definem um sinal como sendo estacionário em relação a uma
escala de observação seu espectro local de tempo curto em
diferentes instantes de tempo for estatisticamente similar ao
seu espectro global. O teste de estacionariedade é realizado
pela comparação de componentes espectrais do sinal com
referenciais estacionários, chamados surrogates, obtidos do
próprio sinal. Para tanto, os espectrogramas do sinal e dos
surrogates são obtidos por meio da Transformada de Fourier
de Tempo Curto (Short Time Fourier Transform – STFT).
Então, a distância Kullback-Leibler (KL) [11] é usada para
medir a divergência entre o espectro de curto tempo do sinal
analisado e seu espectro global. Finalmente, o INS á dado
pela razão entre esta distância e a KL correspondente aos
valores obtidos dos referenciais estacionários. Em [10], os
autores consideram que a distribuição do valores da KL são
aproximados por uma distribuição Gamma. Por isso, um limiar
γ, com 95% de precisão, pode ser definido para o teste de
estacionariedade para cada janela de tempo T h. Desta forma,
o sinal é considerado não estacionário se o valor de INS estiver
acima deste limiar.
( Ou seja,
≤ γ, x(t) é estacionário;
IN S
(1)
> γ, x(t) é não-estacionário.

é realizada em cada quadro resultando em uma matriz de
atributos para cada áudio. No caso dos Coeficientes Mel
Cepstrais [13], inicialmente é realizada transformada rápida de
Fourier (FFT) em cada quadro para então ser convertido para
a escala Mel. Considerando K o número de filtros no banco
de filtros na frequência Mel e Ej a saı́da de log-energia do
filtro de ordem j, os coeficientes MFCC são calculados como
M F CCi =

J
X

 
 
1 π
, i = 1, 2, ..., D (3)
Ej cos i j −
2 K
j=1

,onde D é o número de coeficientes cepstrais.
B. FP
Outro atributo que é utilizado para caracterização de sinais
acústicos é o Parâmetro de Fourier (FP) que foi proposto
em [8] para a reconhecimento de emoções através da voz.
Na análise de Fourier, um sinal x(t) é decomposto em
suas harmônicas pelo vetor X[k]. Para um conjunto de M
harmônicas de x(t), o vetor de atributos FP é dado por:
F P = [X1 [k], X2 [k], ..., Xp [k]], 1 ≤ p ≤ M

(4)

Desda forma o FP se comporta como atributo local ( vetor
de atributos para cada quadro). Porém, ele também pode ser
utilizado com atributo global quando é extraı́do caracterı́sticas
estatı́sticas do vetor FP como média, mediana, valor máximo,
valor mı́nimo ou desvio padrão.

B. Distância de Bhattacharyya
A Distância de Bhattacharyya (Battacharyya distance – Bd)
foi proposta em [12], inicialmente para aplicações de seleção
de sinais. Esta é uma medida da dissimilaridade entre duas
distribuições de probabilidade, p1 (x) and p2 (x). Assim, Bd
pode ser definida como Z
p
Bd = −ln
p1 (x)p2 (x)dx,
(2)
A distância Bhattaharyya é utilizada para comparação entre
as distribuições das amostras das cenas acústicas urbanas.
III. C LASSIFICAÇ ÃO

C. MP
O Matching Pursuit (MP) é um algoritmo utilizado para
obter um representação esparsa de sinal baseada em átomos
que compõem um dicionário mais que completo [6]. Dado
o sinal x e o dicionário D = [d1 , d2 , ...] , o MP obtém uma
representação esparsa de x em D seguindo os seguintes passos:
0
• Inicializar o resı́duo da iteração 0 por R x = x,
i
onde R é o resı́duo na iteração i
• De t = 1 até T
– Selecionar o átomo como maior produto interno com
o resı́duo por

Nessa Seção, primeiramente, são descritos brevemente os
atributos MFCC, FP e MP. Por último, o GMM, que é adotado
como classificador.
A. MFCC

dt = max < Rt−1 x, di > .

(5)

– Atualizar o resı́duo
Rt = Rt−1 x − αt dt ,

Para a obtenção de cada atributos o áudio deve passar
por uma fase de pré-processamento e então ser dividido em
quadros de curta duração de tempo . A extração dos atributos

t−1

(6)

onde αt =< R x, dt > é o coeficiente de projeção
de Rt−1 x em dt
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•

A projeção de x em D é dada por
x̂ =

T
X

Ĉ = argmaxC

αi di

IV. R ESULTADOS E D ISCUSS ÃO

Ks,u,ω,θ −π(n−u)2 /s2
√
e
cos[2πω(n − u) + θ], (8)
s

onde s, u, ω e θ são os fatores de escala, localização,
frequência e fase de cada átomo, respectivamente, e Ks,u,ω,θ
é a constante de normalização para que ||gs,u,ω,θ ||2 = 1.
Os seguintes parâmetro foram escolhidos s: s = 2p (1 <
p < 8),u = [064128192], ω = Kj 2,6 (com 1 ≤≤ 35, K =
0, 5x352,6i de modo que ω varia entre 0 e 0,5),e θ = 0, com
cada átomo de tamanho N = 256 assim como os quadros
do sinal que tem tamanho de 256 amostras (11.6 ms) a uma
frequência de amostragem de 22,05 kHz.
A precisão da classificação não é muito afetada para quantidade de átomos muito grande (T > 5) então o número
de átomos é fixado em T = 5 átomos como critério de
parada do algoritmo. Os parâmetros selecionados são a média
e a variância dos parâmetros de escala e frequência dos
5 átomos selecionados, isto é, [µs , µω , σs , σω ] são referidos
como os atributos MP. Os parâmetros de localização e fase
são ignorados.

Diversos experimentos foram realizados utilizando um subconjunto da base de dados disponibilizada pelo D-CASE/2013
[1]. O D-CASE é um desafio que vem sendo amplamente referenciado na literatura de processamento de sinais. Ele consiste
em duas tarefas, a classificação de cenas acústicas e detecção
de eventos acústicos. Um banco de dados de 10 diferentes
cenas acústicas com 20 gravações por cena é disponibilizado
para classificação, cada uma das gravações possui 30 segundos
duração e frequência de amostragem de Fs = 44, 1KHz. Neste
trabalho foram escolhidas 5 cenas acústicas desta base, estas
cenas foram rotuladas em: Escritório, Parque, Rua Tranquila,
Restaurante e Estação de Metrô.
A. Análise do INS versus Espectrogramas
Os valores de INS de um trecho de 30 segundos cada cena
acústica pode ser observado nas Fig. 2, seguidos pelos seus
respectivos espectogramas na Fig. 3. A escala Th /T refere-se a
razão entre as janelas de observação (Th ) do INS e o tamanho
todo (T ) do sinal. Os pontos em verde representam o limiar
de estacionariedade, enquanto que os pontos em vermelho
representam os valores de INS encontrados em cada escala
de tempo.
A partir dos valores dos picos dos gráficos de INS (IN Sp ) é
possı́vel classificar as cenas de acordo com seu comportamento
em relação a estacionariedade. Para as cenas estudadas é
possı́vel dividir em 3 classes:
•

D. GMM
O classificador escolhido para a classificação das cenas
acústicas foi o Modelo de Mistura Gaussiana (GMM) proposto
inicialmente por [9]. O GMM (λC ) de cada cena C é definida
como a combinação linear das componentes Gaussianas
M
X

pn bn (x)

(9)

n=1

onde x é um vetor dePatributos de dimensão D, pn são os pesos
M
das misturas, onde n=1 pn = 1 e bn (x) são as densidades
das Gaussianas com vetor de médias µn e matriz covariância
Kn . Como isso, o GMM de cada cena pode ser parametrizado
como λC = [pn , µn , Kn |n = 1, ..., M ].
Na fase de treinamento do classificador, os parâmetros de
λC são estimados para maximizar a função de verossimilhança
p(X|λC ) =

Q
Y

(11)

(7)

Um possı́vel critério de parada para esse algoritmo é fixar
o número de iterações (átomos). Outra possibilidade é utilizar
a energia do sinal residual, onde a o algoritmo para quando
||Rt−1 x||2 < Limiar.
A utilização do MP foi proposta em [5] como atributo para o
reconhecimento de sons ambientes, para isso foi utilizado um
dicionário em tempo-frequência construı́do a partir da funções
de Gabor (chamados de átomos de Gabor) que consiste em:

p(~x|λC ) =

logp(xt |λC ).

t=1

i=1

gs,u,ω,θ =

Q
X

p(xt |λC )

(10)

t=1

onde a matriz de atributos X é composta por Q vetores
de atributos xt extraı́dos de cada quadro do segmento de
treinamento disponı́vel para cena C. Para os testes, a regra
de decisão classificação é baseada no critério máxima logverossimilhança [9]. Isto significa que o cena identificada é
aquele que maximiza a soma

•
•

Moderamente Não-Estacionário (γ ≤ IN Sp < 40): As
cenas Parque (b) e Rua Tranquila (c) são enquadradas
nesta classe.
Não-Estacionário (40 ≤ IN Sp < 100): Apenas a cena
Escritório(a) pertence a esta classe.
Altamente Não-Estacionário (IN Sp ≥ 100): Restaurante
(d) e Estação de Metrô (e) fazem parte desta última
classe.

B. Histogramas e Bd das cenas urbanas
Os histogramas das cenas analisadas podem ser vistos na
Fig. 4. Observe que a cena Escritório se diferencia das demais
cenas pela concentração elevada de ocorrências na origem e
baixa variância entre seus valores. Já as cenas Rua Tranquila
e Restaurante se destacam pela sua alta variância.
A separabilidade entre os histogramas das cenas urbanas
pode ser medida pela distância Bhattaharyya (Bd ). A TABELA
I apresenta as Bd s entre todas cenas utilizadas. Nota-se que
a cena que mais se separa das demais é Escritório. Por outro
lado, os menores valores de Bd são Parque ←→ Rua Tranquila
e Restaurante ←→ Estação de Metrô.
Uma pré-classificação estocástica das cenas acústicas urbanas é realizada a partir da análise do grau de estacionaridade
de cada cena e da Bd entre elas , como é mostrado na TABELA
II .
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(a)

(b)

(d)
Fig. 2.

(e)

Valores de INS das cenas acústicas. (a) Escritório, (b) Parque, (c) Rua Tranquila, (d) Restaurante, (e) Estação de Metrô.

(a)

Fig. 3.

(c)

(b)

(d)
Espectrograma dos sinais de cenas acústicas.

(c)

(e)
TABELA I
R ESULTADOS DA DIST ÂNCIA B HATTAHARYYA (Bd ) ENTRE AS CENAS
AC ÚSTICAS URBANAS

Cenas Acústicas
Escritório←→ Restaurante
Escritório←→ Estação de Metrô
Escritório←→ Rua Tranquila
Escritório←→ Parque
Rua Tranquila←→ Estação de Metrô
Rua Tranquila←→ Restaurante
Parque←→ Estação de Metrô
Parque←→ Restaurante
Parque←→ Rua Tranquila
Restaurante←→ Estação de Metrô

Fig. 4.

Histogramas das cenas acústicas urbanas

V. C LASSIFICAÇ ÃO DAS C ENAS AC ÚSTICAS U RBANAS
No experimento foram utilizados 5 cenas acústicas urbanas que podem ser rotuladas como Escritório, Parque,
Rua Tranquila, Restaurante e Estação de Metrô. Primeiramente, os áudios foram re-amostrados para uma frequência de
amostragem de 22,05KHz. Foram utilizados 100 segmentos de
4 segundos para cada cena, e então foi utilizado o método de
4-fold cross-validation na divisão do /textitdataset entre teste e
treino, onde 3 conjuntos foram usados para treino e 1 conjunto
foi utilizado para teste. Esta separação de segmentos em treino
e teste foi feita de forma que arquivos segmentados do mesmo
áudio de origem não fossem usados simultaneamente para teste
e treino. Os atributos foram calculados a partir de janelas
retangulares de 11,6ms (256 amostras) com sobreposição de
50% [5].
Os atributos descritos na Sessão III foram utilizados de
maneira isolada e também em conjunto. A Fig. 5 apresenta o
desempenho desses atributos: MFCC (12), FP (40), MFCC+FP
(12+40), MP (4), MFCC+MP (12+4). Em todos os casos foi

Bd
1,33102
1,06880
0,31752
0,27654
0,50224
0,75395
0,54426
0,79747
0,00271
0,06807

TABELA II
P R É -C LASSIFICAÇ ÃO C ENAS U RBANAS AC ÚSTICAS
Classe

Segundo IN Sp

Bd mı́nima

Parque e
Rua Tranquila

Moderadamente
Não-Estacionário

0,00271

Restaurante e
Estação de Metrô

Altamente
Não-Estacionário

0,06807

Escritório

Não-Estacionário

0,00000

utilizado GMM com 5 Gaussianas como classificador.
Uma análise mais aprofundada da classificação pode ser
observada na TABELA II pela matriz confusão dos 3 atributos
que obtiveram a melhor performance (MFCC, MFCC+FP
e MFCC+MP). Fica claro pela Fig. 5 e TABELA III que
o MP isolado ou combinado com MFCC não obteve um
bom desempenho como atributo para classificação das cenas
acústicas urbanas utilizadas no trabalho. Por outro lado, o FP
também não teve uma acurácia média melhor que o MFCC,
porém com a fusão entre os dois atributos (MFCC+FP) houve
uma melhora no desempenho, mostrando que o FP agrega
valor ao MFCC.
Também foi possı́vel observar a partir da TABELA III que a
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maiores confusões estão entre as cenas Parque e Rua Tranquila
e entre Restaurante e Estação de Metrô, confirmando a préclassificação da TABELA II gerada a partir dos valores de
INS e Bd . Em outras palavras, as cenas na mesma classe
possuem caracterı́sticas similares em relação a estacionaridade
se confundem naturalmente.

Fig. 5. Taxas de acurácia geral comparando 5 cenas utilizando MFCC, FP,
MFCC+FP, MP e MFCC+MP.

TABELA III
M ATRIZ C ONFUS ÃO UTILIZANDO MFCC, MFCC+FP E MFCC+MP

FP+MFCC

FP+MFCC

MFCC

COMO ATRIBUTOS PARA CLASSIFICAÇ ÃO

Cena
Real
Escrit.
Escritório
92
Parque
5
Rua Tranq.
2
Restaurante
0
Est. de Metrô
5
Acurácia Média
Cena
Real
Escrit.
Escritório
92
Parque
8
Rua Tranq.
5
Restaurante
0
Est. de Metrô
2
Acurácia Média
Cena
Real
Escrit.
Escritório
91
Parque
26
Rua Tranq.
8
Restaurante
5
Est. de Metrô
13
Acurácia Média

Cena Classificada
Parq.
Rua
Rest.
2
0
6
69
19
7
27
58
5
0
0
89
7
9
15
de Classificação:74,4%
Cena Classificada
Parq.
Rua
Rest.
3
5
0
77
11
1
19
69
4
0
1
81
5
6
17
de Classificação:77,8%
Cena Classificada
Parq.
Rua
Rest.
3
2
4
34
29
8
19
61
2
2
0
61
6
10
16
de Classificação:60,4%

Est.M.
0
0
8
11
64

Est.M.
0
3
3
18
70

Est.M.
0
3
10
32
55

VI. C ONCLUS ÃO
Este trabalho apresentou a análise e classificação de
sinais acústicos de cinco diferentes cenas acústicas urbanas.
Primeiramente a análise das cenas foi feita a partir da
estimação do INS, sendo assim possı́vel realizar uma préclassificação das mesmas. Em seguida foi feito o cálculo da
Bd entre cada uma das cenas que confirmou a pré-classificação
obtida com o INS. A segunda etapa do trabalho foi a
classificação das cenas acústicas utilizando diferentes atributos. O MFCC obteve o melhor desempenho como atributo
isolado, porém ao realizar a fusão dele com o FP foi possı́vel
obter uma melhora no desempenho total de classificação.

A pré-classificação obtida a partir do INS e Bd mostrou a
similaridade entre as cenas da mesma classe, fato que foi
confirmado pela matriz confusão gerada posteriormente.
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Adaptive Gain Methods to Improve Speech
Intelligibility under Reverberation
F. de S. Farias and R. Coelho

Abstract— The reflection of an acoustic signal on walls or
objects in an enclosed environment is perceived as reverberation. It is present daily in conference rooms, tunnels and any
closed spaces. The presence of reverberation can degrade speech
intelligibility and the performance of tasks that depend on it, such
as speech or speaker recognition. Many methods were proposed
to attenuate this degradation. A family of such methods acts on
clean speech, applying gains on parts of the signal in order to
improve intelligible when reverberated. These methods are called
adaptive gain methods. This study aims to evaluate the effect
of two adaptive gain methods, Adaptive Gain Control (AGC)
and Steady-State Suppression (SSS), in speech intelligibility.
The evaluation uses four objective measures: Coherence Signal
Intelligibility Index (CSII), Short Time Objective Intelligibility
(STOI), Speech Reverberation to Modulation Ratio (SRMR)
and Weighted Short Time Objective Intelligibility (WSTOI).
Results show that AGC improves speech intelligibility in studied
conditions, while SSS degrades it, a result in line with subjective
measures found in the literature.
Keywords— Intelligibility, Reverberated Speech, Reverberation

I. I NTRODUCTION
The reflections of an acoustic signal on walls and objects
in the environment are perceived as reverberation. The first
and stronger reflections are called early reflections (ER), while
the numerous and attenuated reflections that come later are
called late reflections (LR). Reverberation is often observed in
real life situations, mostly in closed spaces such as in subway
stations, empty rooms or caves.
Studies of speech perception in rooms show that reverberation degrades speech intelligibility in two forms: selfmasking, which is the temporal blurring of the signal within
each phoneme, and overlap-masking, which is the masking of
phonemes by the reflections from previous phonemes [1], [2].
This degradation impacts on tasks such as automatic speaker
verification and speech recognition [3], [4].
Many methods were proposed to mitigate the degradation of
reverberation on speech intelligibility. One of the first and still
most popular class of methods is the inverse filtering, which is
the passing of a reverberated signal through a filter that inverts
the effects of reverberation [5], [6]. However, this method
relies on the inversion of the Room Impulse Response (RIR),
the representation of the reaction of a room to an impulsive
sound. This task is computationally expensive, especially in
highly reverberant conditions.
Another class of methods, the adaptive gain methods address this problem by applying a gain on the speech signal
before it is reverberated. The modification is optimized based
on knowledge about the room and the speech signal, so the

processed speech is more intelligible than the original when
reverberated [7], [8]. However, evaluation and comparison of
such methods has been done only in one highly reverberant
condition [9].
The goal of this work is to study the effect of two adaptive
gain methods, Steady-State Suppression (SSS) [10] and Adaptive Gain Control (AGC) [9] on speech intelligibility under
several previously unexplored reverberation conditions, thus
adding to the understanding of said methods. The evaluation
is conducted on a subset of the TIMIT database, on two
different rooms and seven different reverberation times (T60 ),
from 0.6s to 1.8s. The intelligibility is measured using four
objective metrics: Short-Time Objective Intelligibility (STOI)
[11], Weighted Short-Time Objective Intelligibility (WSTOI)
[12], Speech Reverberation Modulation Ratio (SRMR) [13]
and Coherence Speech Intelligibility Index (CSII) [14]. Results
show that AGC improves speech intelligibility on T60 longer
than 1.4s. Of the two rooms studied, it shows a significant
improvement in the biggest. SSS decreases intelligibility for all
studied conditions, a result that reflects previous experiments
[7], [10].
The remainder of this letter is organized as follows. Section
II describes two adaptive gain methods evaluated in this work.
Section III summarizes the objective intelligibility measures
used in the evaluation. In Section IV, the experimental results
are presented, followed by conclusion in Section V.
II. A DAPTIVE G AIN M ETHODS
This section briefly describes the adaptive gain methods that
are evaluated in this work.
A. Steady-State Suppression (SSS)
SSS [10] is an adaptive gain method that focus on suppressing the steady part of the reverberant signal. It was developed
to reduce the intelligibility degradation on reverberated speech.
This method suppresses spectrum regions deemed less important to intelligibility based on a parameter D [15]. This
parameter measures the spectral transition of the signal. When
it is lower than a certain threshold, the signal is attenuated.
The calculation of D follows these steps:
1) Extraction of the temporal envelope: It is performed first
splitting the signal in 31 octave bands, followed by using
the Hilbert transform in each band.
2) Calculation of regression coefficients: First, the signal is
downsampled. Then, five adjacent values of the logarithmic time trajectory are used to calculate the regression
coefficients.
3) Calculation of parameter D: the parameter is obtained
by mean square of the regression coefficients.
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1 X 2
|ci |
(1)
N
where N is the number of bands and ci is the regression
coefficient in band i.
Experiments with consonant recognition in reverberant conditions show that the method improves intelligibility in low
reverberation for hearing impaired subjects, but degrades intelligibility for normal hearing subjects [7], [10].
B. Adaptive Gain Control (AGC)
AGC [9] is a method that optimizes the signal gain using a
nonstationarity measure. It aims to reduce the overlap-masking
in nonstationary regions of the reverberant speech [16].
In this method, the signal gain is designed to optimize a
speech-to-late-reverberation ratio (SLRR) by Lagrange multiplier.
l
y(x) = c1 x + c2 xb + (lλ − 2b)
(2)
2b
where λ is the Lagrange multiplier and c1 and c2 are
determined by the boundary conditions.
The calculation of the gain follows these steps:
1) Nonstationarity estimation: The nonstationarity index
used in this work is the normalized distance between the
mel-frequency cepstral coefficients (MFCCs) in adjacent
frames.
||mi − mi−1 ||
ξi =
(3)
||mi || + ||mi−1 ||

From that, yi (x) can be obtained through equation (2)
and the gain is then defined by

D=

2) Computation of LR power: The LR signal is estimated
by convolving the original signal with a pulse-train
model for the LR part of the room impulse response
(RIR) based on the velvet noise [17].
3) Computation of the gain: This is done in three parts.
The first is the computation of the logarithm of νξ , a
sigmoid function of the nonstationarity index ξ.
log(νξ ) = q(ξ|s, log(β), log(α))

r
gi =

2b ∗ (ρ − 1)(αb ν − αν b )
2b
+
2
b
b−1
l (ν − αb − b(ν − α)ψ )
l

Subjective evaluations compare this method with SSS in one
room, under one strong reverberant condition. Results show
show that speech processed with AGC is more intelligible than
unprocessed reverberated speech or speech processed with
SSS.
III. O BJECTIVE I NTELLIGIBILITY M EASURES
This section describes objective intelligibility measures
(OIM), STOI [11], WSTOI [12], SRMR [13] and CSII [14],
used to evaluate the reverberated and processed speech.
A. Short Time Objective Intelligibility (STOI)
STOI was developed to predict the intelligibility of noisy
speech processed by time-frequency weighting masks, such as
speech enhancement methods. Experiments presented in [11]
show it yields high correlation with the intelligibility of speech
distorted by additive noise and processed by different types of
speech enhancement algorithms.
The STOI score is the correlation coefficient between the
spectral envelopes of clean and relative enhanced signal. This
measure is obtained through six steps:
1) Segmentation: the clean and the distorted signals are
separated in short time Hann-windowed frames. Spectral
decomposition of both signals using the FFT.
2) Extraction of silence: silent regions of the clean speech
are excluded from the computation. This selection is
based on the energy of each frame compared with the
frame with highest energy of the signal.
3) Grouping: the signals are grouped in a vector of 30
frames across 15 1/3-octave bands.
4) Normalization: the distorted signal is normalized in
comparison to the clean signal.
5) Calculation: STOI is calculated as an average of the correlations between each group in the clean and distorted
signal.
6) Mapping: to translate the values of STOI to word
recognition ratio (WRR), a mapping function must be
used. It takes the form of

(4)

(5)

where l is the power of the LR part of the signal and b is
the shape parameter in the probability density function
of x.
The second step is the selection of λ, where two cases
apply depending on the value of l. For l ≤ λ̃:
λ = max(λ̃, λξ )

(8)

4) Smoothing of the gain: The smoothing is made using
two sigmoid functions u and d which serve, respectively,
as the upper and lower bounds of the gain, effectively
reining the amount of gain modification the algorithm
does.
(
min(u(ξi , gi ), gi ), gi > 1
gi =
(9)
min(d(ξi ), gi ),
gi ≤ 1

where s is the slope factor of the function, α and β
determine the range of interest.
The gain penalty λνξ is calculated from each νξ through
the equation:
λξ =

yi
xi

(6)

where λ̃ is the critical value in which y = β and λ = λ̃.
For l > ˜l,


λν
λ = λν , log(ν = q( ξ |s, log(νξ ), log(α))
(7)
λ̃

ST OImap =

100
1 + exp(a ∗ ST OI + b)

(10)

in which ST OImap is the predicted intelligibility score,
ST OI is the output of the algorithm, a and b are two
free parameters, adjusted according to the experiment.

constrain the maximum boosting power to ν ∈ (α, ν ).
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Fig. 1: Waveforms and spectrograms of the following signals, respectively: clean speech, reverberated speech (Petkov room,
T60 = 1.8s), reverberated speech processed using SSS and reverberated speech processed using AGC.

B. Weighted Short Time Objective Intelligibility (WSTOI)
WSTOI uses mutual information to provide an estimate of
the intelligible content of the speech signal and give a better
prediction of it’s intelligibility [12]. It is a measure built on top
of STOI, shown in Section III-A. The main difference from
STOI is the use of a mutual information estimation to weight
the contribution of each time-frequency cell and improve the
intelligibility prediction. As it is shown in [12], this measure
obtained better accuracy than STOI in speech distorted by
several types of noise in several SNRs.
This metric follows the same steps as STOI, adding the following processing in the clear speech, after the Segmentation
step:
1) Prediction: the next phoneme is predicted using a LPC
predictor that uses the previous two phonemes.
2) Mutual information calculation: the mutual information
between the clear and predicted speech is calculated.
The mutual information is used to weight the correlation
between each group of clear and distorted signals, giving
then a different and more accurate score. One side effect of
the weighting is that the silence extraction step is no longer
necessary.
C. Speech Reverberation Modulation Energy Ratio (SRMR)
SRMR is an adaptive non intrusive measure of quality
of reverberated and processed speech signals. It is the ratio
between the average of the modulation energy of the first four
modulation bands of a signal and the average of rest of the
bands, as can be seen in equation (11). Studies show this ratio
has great correlation with perceptual quality and intelligibility
measures in reverberant conditions [13].
To calculate this ratio, the following steps are required:
1) Separation: the signal is separated in 23 bands, resembling the function of the human cochlea.
2) Extraction of envelope: for each frequency band, the
temporal envelope is extracted and split into frames.
3) Calculation of Modulation Energy: the modulation spectral energy is calculated as the squared magnitude of the
discrete Fourier transform of the the temporal envelope.
4) Calculation of the Modulation Ratio: the modulation
frequency bins are grouped in 8 bands. ξk is the average
of the modulation energy in modulation band k. The
ratio is then given by:
P4
SRM R = Pk=1
K

D. Coherence Speech Intelligibility Index (CSII)
CSII was developed to estimate intelligibility in speech
distorted by additive noise or bandwidth reduction. This
measure is based on the SII, but uses the coherence-based
(Speech to Distortion Ratio) SDR function instead of the
SNR of the former. The three level CSII is presented in
[14]. In the experiments performed using Hear In Noise Test
(HINT) sentences both in normal hearing and hearing impaired
subjects, this measure yields high correlation with the average
perceptual intelligibility. The calculation of the three level
CSII follows these steps:
1) Separation: the speech signal envelope is divided in
three amplitude levels.
2) Segmentation: both the clean and distorted signals are
split in 30 ms segments.
3) FFT: the short time FFT is applied to both signals.
4) Coherence Calculation: magnitude-squared coherence
between the clean and distorted signal is calculated and
summed over the entire signal.
5) Combination: the scores for each amplitude level are
combined to compose one score for the audio signal.
6) Mapping: to translate the values of STOI to WRR
scores, a mapping function must be used. It takes the
form of
100
(12)
1 + exp(a ∗ CSII + b)
in which CSIImap is the predicted intelligibility score,
CSII is the output of the algorithm, a and b are two
free parameters, adjusted according to the experiment.
IV. E XPERIMENTAL R ESULTS AND D ISCUSSION
The methods were evaluated on a subset of the TIMIT
database [18] composed of 240 speech utterances. The signals
are monaural, on average 3 seconds long and are sampled
at 16kHz. The experiments were conducted on speech reverberated using an implementation of the Image Source Model
(ISM) method [19]. This study used 14 reverberating conditions: two different rooms, taken from [2], [9] and seven T60 :
0.6s, 0.8s, 1.0s, 1.2s, 1.4s, 1.6s, 1.8s. The room sizes, source
and sensor positions are summarized in Table I.
CSIImap =

Room
Nabelek
Petkov

Room Dimensions (m)
[7.5 × 6.1 × 3.6]
[20 × 30 × 8]

Source Position (m)
[1, 1, 1.5]
[10, 5, 3]

Receiver Position (m)
[3.82, 3.82, 1.5]
[10, 25, 1.8]

TABLE I: Experimental Reverberated Conditions

ξk

k=5 ξk

(11)

The effect of reverberation and processing on speech is
illustrated in Figure 1, where a speech utterance is presented,
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STOI
WSTOI
CSII

Parameters
a
-4.18
b
0.67
a
-4.28
b
0.71
a
-4.55
b
1.07

T60
0.8
1.2
0.8
1.2
0.8
1.2

SI [2]
86.9%
85.8%
86.9%
85.8%
86.9%
85.8%

PI
86.39%
85.35%
86.39%
85.53%
86.33%
85.53%

TABLE II: Mapping Parameters
A. Intelligibility Results
1) STOI results
Table III presents the average predicted intelligibility obtained using STOI, for the reverberated speech processed
with SSS and AGC, as well as the unprocessed (UNP).
Two room sizes were used, Nabelek [7.5m × 6.1m × 3.6m]
and Petkov [20m × 30m × 8m]. Reverberation times T60 =
0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 and 1.8s.

95

Predicted Intelligibility (%)

Objective Measure

difference in Nabelek room, versus −1.40% in Petkov room).
The decline on softer reverberation, though, is more accentuated than in higher reverberation (average −1.78% difference
in T60 = 0.6, against −1.01% in T60 = 1.8). These results
agree with the previous subjective intelligibility studies [10],
[7].
2) WSTOI Results
The predicted intelligibility using WSTOI is summarized
in Figures 2 and 3. The vertical axis represents the predicted
intelligibility in %, while the horizontal axis displays the T60
in seconds. Unprocessed speech (UNP) is represented as the
white bars, the speech processed with SSS as the grey bars
and the processed by AGC as the black bars.
UNP
SSS
AGC

90
85
80
75
0.6

Nabelek
[7.5 × 6.1 × 3.6]

T60
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8

Average

Petkov
[20 × 30 × 8]

Average

0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8

UNP
89.34%
86.39%
84.76%
85.35%
81.01%
80.05%
78.34%
83.61%
85.53%
82.45%
77.89%
75.40%
71.11%
69.71%
66.03%
75.44%

SSS
87.59%
84.74%
83.20%
83.77%
79.66%
78.77%
77.18%
82.13%
83.72%
80.71%
76.31%
73.92%
69.89%
68.56%
65.16%
74.04%

AGC
88.79%
86.19%
84.74%
85.26%
81.36%
80.48%
78.89%
83.67%
85.34%
82.55%
78.36%
76.02%
72.17%
70.84%
67.47%
76.11%

TABLE III: Average predicted intelligibility using STOI.
AGC results indicate the method improves speech intelligibility under intense reverberation. Room size influences the
effect, as can be seen comparing the average improvement in
Petkov room (0.66%) and in Nabelek room (0.07%). Note that
this solution seems to be better suited to longer reverberation
times. Improvement is obtained for T60 longer than 1.4s for
Nabelek room and 0.8s for Petkov room.
SSS displays speech intelligibility degradation in all presented conditions. Contrary to AGC, the room size seems to
have little effect in the performance (−1.47% intelligibility

1

1.2

1.4

1.6

1.8

Fig. 2: Average predicted intelligibility using WSTOI in
Nabelek room.
95
UNP
SSS
AGC

90
85
80
75
70
65
60
0.6

Room

0.8

T 60 (s)

Predicted Intelligibility (%)

respectively: clean, i.e. non-reverberated, reverberated using
the ISM algorithm in the Petkov room under reverberation time
T60 = 1.8s, and then processed, respectively, with the SSS
and AGC methods, explained in Section II. The processing
of speech using AGC divided the audio files in 40ms lenght
frames with 50% overlapping.Intelligibility measurement was
performed using in a frame basis procedure with 50% overlapping in all objective measures.
The free parameters a and b of the mapping functions were
calculated through nonlinear least squares fitting between the
subjective intelligibility in [2] for T60 = 0.8s and 1.2s the
average OIM scores in those conditions. Table II presents the
parameters for each OIM, with the Subjective Intelligibility
(SI) and the corresponding Predicted Intelligibility (PI) obtained after mapping.

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

T 60 (s)

Fig. 3: Average predicted intelligibility using WSTOI in
Petkov room.
As can be seen, T60 impacts more the speech intelligibility
in a bigger room. The average difference from T60 = 0.6s
to T60 = 1.8s in Nabelek room is −11.17% and in Petkov
room it is −19.94%. The average intelligibility gain using
AGC is 0.39%. The biggest impact is in Petkov room with
T60 = 1.8s. SSS presents an intelligibility loss of an average
−1.47% across all studied conditions.
3) SRMR results
Table IV presents the predicted intelligibility obtained with
the SRMR measure.
As expected, the behavior of SSS processed speech is
similar to the values obtained with other measures (an average −1.08% intelligibility difference from the unprocessed
speech). The AGC processed speech, however, is underestimated (an average −0.12% loss, where all other measures
accuse improvement).
4) CSII results
The predicted intelligibility obtained using CSII is illustrated in Figures 4 and 5. Speech is represented as with Figures
2 and 3.
This experiment indicates improvement in intelligibility of
speech processed by AGC, as was also found in most other
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Room

Nabelek
[7.5 × 6.1 × 3.6]

T60
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8

Average
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8

Petkov
[20 × 30 × 8]

Average

UNP
88.56%
86.14%
85.08%
85.35%
83.15%
82.74%
82.06%
84.72%
90.19%
89.03%
86.48%
87.02%
86.01%
85.44%
84.56%
86.96%

SSS
87.50%
85.21%
84.20%
84.45%
82.36%
81.97%
81.32%
83.86%
88.24%
87.26%
86.48%
85.55%
84.68%
84.13%
83.36%
85.67%

AGC
87.86%
85.55%
84.54%
84.80%
82.68%
82.29%
81.64%
84.19%
89.08%
88.05%
87.19%
86.27%
85.32%
84.79%
83.94%
86.38%

Predicted Intelligibility (%)

TABLE IV: Average predicted intelligibility using SRMR.
95

UNP
SSS
AGC

90

85

80

75
0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

T 60 (s)

Fig. 4: Average predicted intelligibility using CSII in Nabelek
room.
Predicted Intelligibility (%)

95

UNP
SSS
AGC

90
85
80
75
0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

T 60 (s)

Fig. 5: Average predicted intelligibility using CSII in Petkov
room.
measures (0.31% improvement). However, the pattern of SSS
processed speech is the inverse (it shows improvement, where
the other measures show degradation).
V. C ONCLUSION
This work investigated the effect of two adaptive gain
methods, AGC and SSS, on the intelligibility of reverberated speech under conditions never previously studied. To
evaluate these methods, speech segments from the TIMIT
corpus were artificially reverberated and processed, then had
their intelligibility measured using four objective intelligibility
measures widely known in the literature. The experiments
shown AGC method improves intelligibility, mostly in bigger
rooms. The effect is also more pronounced in longer T60 . The
experiments showed the effect of room size and reverberation
time in the performance of both methods. The larger the room,
more pronounced is the improvement in speech intelligibility
using AGC. This method also performs better in longer T60 .
SSS processed speech was found to be less intelligible than
unprocessed speech in both large and small rooms, a result
that agrees with previous experiments.
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Online Temperature Estimation using Graph Signals
Marcelo J. M. Spelta and Wallace A. Martins

Abstract— This article investigates the application of adaptive
graph signal processing on real-world data. Using temperature
measurements obtained from Brazilian weather stations, we
construct a graph signal and verify that it can be approximated
by a sparse frequency representation. Considering the properties
of bandlimited graph signals, we analyze the conditions for
perfect reconstruction and describe estimation methods based
on adaptive strategies, such as the LMS and RLS algorithms.
Numerical analyses suggest that these adaptive estimation algorithms provide a smaller mean-square deviation when compared
to the optimal instantaneous linear estimator in noisy scenarios,
for both constant and slowly time-varying graph signals.
Keywords— Graph Signal Processing, Graph Signal Estimation, Adaptive Filtering, Sensor Network.

I. I NTRODUCTION
The desire to extend traditional signal processing techniques
to handle data naturally defined on irregular discrete domains
has led to the development of an emerging research field
known as graph signal processing (GSP) [1]. Relying on graph
structures with distributed vertices and weighted edges that
indicate the connection and similarity between neighboring
nodes, a graph signal consists in a vector formed by values
corresponding to the graph vertices in a specific time instant.
Recent papers point out the potential of the GSP framework
by proposing its use in various areas such as sensor networks
[2], classification tasks [2], and image processing [1].
This work focuses on the recovery of a bandlimited, or approximatelly bandlimited, graph signal from a reduced number
of sampled values. This problem is usually solved by a simple
least-squares interpolation procedure [3] that allows perfect
recovery of the original signal, if some requirements are met
[4]. Alternatively, an adaptive approach for estimating graph
signals has already been proposed [5], [6], [7]. This adaptive
estimation is based on the well-known least-mean-squares
(LMS) and recursive least-squares (RLS) algorithms [8] and is
expected to benefit from its characteristics of enabling online
reconstruction and tracking of time-varying signals. Besides
that, another reason for using adaptive strategies is that we
consider the reconstruction problem in noisy environments.
Inspired by the GSP signal compression application in [2],
one realizes that the signal extracted from a spatial distribution
of weather stations measuring local temperatures is usually a
smooth signal, allowing its approximation by a bandlimited
graph signal. The advantage of representing a temperature
graph signal by a reduced number of its samples is notorious
since it allows estimating temperature values in certain regions
without having a sensor at that place, reducing the amount
of sensor devices and information collected. However, one
must know how to solve the inverse problem of evaluating
the complete graph signal from its sampled representation,
assuming that the graph signal is bandlimited.
Marcelo J. M. Spelta and Wallace A. Martins¸ Electrical Engineering Programme (PEE), Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de JaneiroRJ, Brazil, E-mails: marcelo.spelta@smt.ufrj.br, wallace.martins@smt.ufrj.br.
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Thus, in this work we analyze the performance of the adaptive algorithms for graph signal estimation proposed in [5], [6]
and compare their behavior with the instantaneous version of
a standard strategy [3], [4], based on an instantaneous leastsquares interpolation. In order to do so, we construct a graph
signal using the monthly average temperature measurements
obtained from Brazilian weather stations [9], as illustrated in
Fig. 1, and verify that this signal is approximately bandlimited.
Then, considering a sampled representation of the bandlimited
graph signal, we assess the estimation algorithms in both
static and time-varying scenarios, and verify that the adaptive
strategies outperform the traditional interpolation technique
in terms of mean-square deviation (MSD) for slowly timevarying graph signals.
This paper is organized as follows: Section II introduces
some basic GSP concepts and Section III describes the adaptive strategies for graph signal reconstruction. In Section IV
we obtain an approximately bandlimited graph signal from
Brazilian temperature data and compare the performance of the
standard and adaptive algorithms for graph signal estimation.
At last, some conclusions are drawn in Section V.

(a) January

(b) April

(c) July

Fig. 1: Graph signals representing the monthly average temperatures from Brazilian weather stations during the period of
1961-1990 [9].
II. G RAPH S IGNAL P ROCESSING
Intended for modeling relations among objects, a graph
is a generic mathematical structure made up of vertices vi
connected by edges v¯
i vj with respective weights aij . Basically,
a graph G = (V, E) consists of N nodes or vertices V =
{v1 , v2 , ..., vN } linked by a set of edges E = {¯
vi vj }. Every
edge v¯
i vj ∈ E is associated with a weight aij indicating a
similarity or proximity measure between nodes vi and vj ∈ V.
Considering a zero value for aij when v¯
/ E, we can define
i vj ∈
the adjacency matrix A ∈ RN ×N as the matrix formed by
elements aij . This adjacency matrix A is commonly used for
graph structure representation and plays an important role in
the emerging field of GSP [1], [10].
A. Graph Signal and Fourier Transform
A signal x : V → R defined on the vertices of a graph G
with N nodes can be described as a vector x ∈ RN , where
its n-th component xn represents the function value at vertex
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vn ∈ V [1]. An example of a graph signal representation can
be seen in Fig. 1, where the color of each vertex vn indicates
its value xn according to the colorbar scale.
A useful toolset for traditional signal processing is the
Fourier transform, which expands an original time-domain
signal into a Fourier basis of signals that are linear-filtering
invariant. Likewise, the graph Fourier transform (GFT) of a
graph signal x ∈ RN can be defined as its projection onto
a set of orthonormal vectors {un } ⊂ RN , where n ∈ N ,
{1, 2, . . . , N }. Thus, the GFT of x is represented as [1], [2]


an F-ssparse signal in (3) and verify that, when UTF DS UF
has full rank, the interpolation matrix Φ can be chosen as [4]
−1 T
Φ = UF UTF DS UF
UF .
(5)

s = UT x ,

rank(DS UF ) = |F| .

(1)

where U ∈ RN ×N is the eigenvector matrix corresponding to
the spectral decomposition of A = UΛUT .
Although U in (1) diagonalizes the graph adjacency matrix
A as in [2], [11], alternative approaches use the spectral
decomposition of the Laplacian matrix L = K − A, where
N ×N
K
is a diagonal matrix with diagonal entries ki :=
PN∈ R
a
,
instead
[1]. Moreover, for recovering the original
ij
j=1
signal x from its frequency decomposition, we can also define
the inverse graph Fourier transform (IGFT) of s as
x = Us .

(2)

B. Sampling and Reconstruction of Graph Signals
Similarly to the definition used for time signals, we can
extend the idea of bandlimited signals to graph structures and
say that a graph signal xo ∈ RN is bandlimited or spectrally
sparse (ssparse) when its frequency representation s given by
the GFT in (1) is sparse. Taking F as an index subset of N
(F ⊆ N ), a graph signal xo is defined as F-ssparse if s is
such that sN \F is a zero vector [12], i.e., the components of s
with indices in N \F are equal to zero, where N \F denotes
the difference between sets N and F. In other words, this
support or frequency set of F can be described as F = {f ∈
N | sf 6= 0} [5]. Thus, if we consider that UF ∈ RN ×|F | and
sF ∈ R|F | are, respectively, the matrix formed by eigenvectors
and the frequency representation indexed by the elements in
F, from (2) we can write that
xo = UF sF .

(3)

Bandlimited time signals can be sampled and reconstructed
with no loss of information as long as the Nyquist criterion is
satisfied; we describe now a similar result for graph signals.
First, consider that the sampling and reconstruction operations
over a graph signal xo can be seen as the result of premultiplying the original signal by a sampling matrix D ∈
RN ×N and an interpolation matrix Φ ∈ RN ×N . For perfect
recovery of the original graph signal, we intend to design
matrices D and Φ such that xo = ΦDxo for any bandlimited
xo described by (3) with a specific UF , i.e., for ssparse graph
signals represented by the same frequency components.
Sampling is the operation of observing the value of a graph
signal on a sampling set S ⊆ V. In this context, we can define
DS ∈ RN ×N as a diagonal matrix with entries di , in which
di = 1 if vi ∈ S and di = 0 otherwise. Thus, we obtain the
sampled vector xS ∈ RN by sampling |S| components of a
generic graph signal x as
xS = DS x .

Thus, by considering expressions (4) and (5), it is clear that the
sampling and interpolation procedure described by ΦDS xo
results in the original graph signal xo = UF sF [3], [4].
Therefore, we conclude that perfect reconstruction of an Fssparse graph signal from its sampled version xS is possible
as long as the chosen sampling set S guarantees that [4], [13]

(4)

In order to recover a original bandlimited signal xo from
its sampled version xS , we remember the IGFT expression of

(6)

As rank(DS ) = |S|, from (6) we conclude that a necessary
condition for perfect recovery of a sampled graph signal is
that |S| ≥ |F|, i.e., the number of samples retained must be
at least the amount of non-zero frequency components of s.
Moreover, as Section III describes adaptive reconstruction
algorithms which allow the graph signal to vary in time and
might be corrupted by noise, it is of interest to use the standard
interpolation ideas presented so far for comparison purposes.
In fact, employing the interpolation strategy for handling
time varying bandlimited graph signals is straightforward, as
presented in Algorithm 1. This algorithm basically computes
an instantaneous least-squares linear estimate x̂o [k] for the
original bandlimited signal xo [k] based on the current sampled
signal DS xw [k] at time instant k ∈ Z, where xw [k] is the
measured graph signal vector, possibly corrupted by noise.
Although Algorithm 1 is a fast method that allows perfect
reconstruction for bandlimited graph signals in ideal scenarios,
its use in noisy environments might be limited due to its
inherent instantaneous nature.
Algorithm 1 Instantaneous linear interpolation
1:
2:
3:
4:
5:
6:

k←0
−1 T
Φ = UF UTF DS UF
UF
while (true) do
x̂o [k] = ΦDS xw [k]
k ←k+1
end

C. Sampling Set Selection
As so far we have considered recovering a bandlimited
graph signal xo [k] from sampled values xS [k], any choice of
sampling set S respecting condition (6) results in a perfect
recovery of the original graph signal when applying the
interpolation method in Algorithm 1. However, in a practical
situation in which one acquires data from distributed sensors,
it is expected that the resulting measurements are corrupted
by noise.
Based on this assumption, a more adequate modeling for a
practical graph signal is represented by
xw [k] = xo [k] + w[k] ,

(7)
1

where xw [k] is the noisy random signal available at the
vertices of the graph, xo [k] ∈ RN is the original bandlimited
graph signal, and w[k] is a zero-mean noise vector with
covariance matrix Cw [k] ∈ RN ×N .
Considering the model in (7), if one evaluates some common figures of merit (FoM) for an estimated graph signal
x̂o [k], such as the mean-square deviation (MSD) defined as

MSD = E kx̂o [k] − xo [k]k22 ,
(8)
1 In
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or the squared deviation (SD) given by
SD = kx̂o [k] −

xo [k]k22

,

(9)

it is simple to verify that an estimate x̂o [k] based on the linear
interpolation procedure ΦDS results in
©
¶
−1 T
MSD(S) = E kUF UTF DS UF
UF DS w[k]k22 ,
(10)
SD(S) = k(UTF DS UF )−1 UTF DS w[k]k22 .
Both expressions in (10) present an explict dependency on
DS , which indicates that the sampling set S could be properly
chosen to reduce a desired FoM. Nonetheless, the resulting
optimization problem is combinatorial in nature.
In order to obtain an interesting trade-off between reasonable reconstruction performance and time required for
calculating the sampling set S, a common approach is to
employ a greedy algorithm for minimizing a specific FoM. A
greedy algorithm basically reduces the overall computational
complexity by searching for an optimal selection at each stage
and expecting to find a near optimal final value. Detailed information regarding the reconstruction performance of greedy
strategies in GSP is presented in [12].
Particularly, in this work we use the sampling set method
presented in Algorithm 2, which employs at each iteration
a greedy search for the index n ∈ N to be added to the
current set S in order to maximize the minimum non-negative
eigenvalue of (UTF DS∪{n} UF ). The number of indexes in the
final set S is denoted as M . This method has been initially
suggested in [4] and takes the same form as one of the
sampling strategies described in [5]. In fact, following an idea
similar to [4], it can be shown that Algorithm 2 uses a greedy
scheme for minimizing the SD in (10).
Algorithm 2 Greedy algorithm for selection of S
1:
2:
3:

S←∅
while |S| < M do
T
m = argmax λ+
min (UF DS∪{n} UF )
n∈N

S ← S + {m}
5: end
6: return S
4:

Although more general selection approaches allow adaptive
graph sampling [5], in which DS [k] might change at each
instant k, this work considers a static sampling matrix DS for
the sake of simplicity. This assumption implies there is prior
knowledge about the signal representation in the frequency
domain, which defines UF , while the adaptive sampling idea
is more suitable for the cases where the support F is unknown.
III. A DAPTIVE E STIMATION OF G RAPH S IGNALS
A first attempt to merge the traditional area of adaptive
filtering [8] with the brand-new field of GSP is done in [5],
where the authors suggest LMS-based strategies for handling
the problem of graph signal reconstruction. Additionally, an
RLS-based algorithm is proposed in [6] for an identical
estimation task.
The reason for using an adaptive strategy in a graph
estimation context comes from the possibility of robust online
estimation and tracking of time-varying graph signals. The
robustness of the adaptive approach is handy to work in noisy
scenarios such as (7), when we expect an adaptive strategy
to provide a smaller MSD in comparison to an instantaneous
signal interpolation, as in Algorithm 1.

A. LMS Estimation
The most widely used algorithm in adaptive filtering is
the LMS [14], [15]. Among many reasons, such as its stable
behavior for finite-precision implementation, the popularity of
the LMS algorithm is mainly due to its simplicity and low
computational complexity [8].
Particularly, for graph signal reconstruction [5], [16] the
LMS algorithm is designed to minimize the mean-square
sampled deviation, i.e.,

min. E kDS (xw [k] − UF sF [k])k22 .
(11)
sF [k]

By using a stochastic gradient approach for the minimization problem in (11), one finds an update expression for
sF [k + 1]. Moreover, using the IGFT in (2), one can easily
find an estimate x̂o [k] for the bandlimited graph signal xo [k]
in (3), which corresponds to the LMS update equation [16]
x̂o [k + 1] = x̂o [k] + µUF UTF DS (xw [k] − x̂o [k]) ,

(12)

where µ ∈ R+ is the so-called convergence factor [8],
a parameter that controls the algorithm behavior to either
improve its convergence speed or reduce the steady-state error.
Thus, the procedure for finding an online estimation of
xo [k] based on the LMS update equation (12) is presented
in Algorithm 3. The initial value x̂o [0] must be a bandlimited
signal (such as x̂o [0] = 0) and the step-size parameter µ must
be sufficiently small to promote stability [5].
Algorithm 3 LMS estimation of graph signals
1:
2:
3:
4:
5:

k←0
while (true) do
x̂o [k + 1] = x̂o [k] + µ UF UTF DS (xw [k] − x̂o [k])
k ←k+1
end

B. RLS Estimation
Another well-known technique in the adaptive filtering area
is an iterative procedure that solves the least-squares problem
for each incoming signal in a recursive form, called the
RLS algorithm [8]. The LMS strategy takes a long time
until reaching its steady-state, calling for alternatives, such
as the RLS, a much faster approach. However, the tradeoff for using a faster convergence algorithm like the RLS is
a considerable increase in computational complexity, which
might be a limiting factor, depending on the application.
Similarly to the LMS idea, the RLS algorithm for estimating
graph signals [7] intends to minimize an error function, which
in this case is given by
min.
sF

k
X

β k−l kDS (xw [l] − UF sF )k2C−1 + β k ksF k2Π , (13)
w

l=1

where 0  β ≤ 1 is the forgetting factor, and Π is a
regularization matrix, usually taken as Π = δI, for a small
δ > 0.
When solving the convex problem in (13), one finds that
the estimate for the bandlimited signal xo [k] is equal to
x̂o [k] = UF Ψ−1 [k]ψ[k] ,
where Ψ[k] ∈ R

|F |×|F |

and ψ[k] ∈ R

|F |

are

Ψ[k] = βΨ[k − 1] + UTF DS C−1
w [k] UF ,
ψ[k] = βψ[k − 1] + UTF DS C−1
w [k] xw [k].
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Then, based on the update equations (14) and (15), we
present the complete RLS method for graph signal estimation
[7] in Algorithm 4. The initial values of this algorithm can be
taken as Ψ[0] = Π and a random ψ[0], such as ψ[0] = 0.
Algorithm 4 RLS estimation of graph signals
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

k←0
while (true) do
Ψ[k] = βΨ[k − 1] + UTF DS C−1
w [k] UF
ψ[k] = βψ[k − 1] + UTF DS C−1
w [k] xw [k]
x̂o [k] = UF Ψ−1 [k]ψ[k]
k ←k+1
end

IV. N UMERICAL S IMULATIONS
In order to compare the performance of the adaptive strategies presented in Section III with the standard method for
reconstructing graph signals in Algorithm 1, we collect two
datasets from the Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)
website [9]: the first one contains the latitude and longitude
coordinates of active weather stations, while the second dataset
presents a monthly average temperature recorded in some of
these stations, during the 1961-1990 period. From these data
we obtain a total of 299 nodes for our graph G = (V, E),
in which each of these vertices represents a weather station.
Thus, a node vn of the graph G and its signal value xn [k]
are given, respectively, by the geographical coordinates and
the average temperature of the associatied weather station
in a given month. For reproducibility purposes and future
experiments, this compiled location and temperature dataset
has been made available at [17].
As we have no explicit connection between weather stations,
we are free to design the set E and choose the weights {aij }.
For simplicity, we construct the graph edges by connecting
a vertex vn to its 8 closest neighbor nodes [1], considering
that the distance between two nodes is given by the Haversine formula [18], which evaluates the great-circle distance
between points using their latitude and longitude coordinates.
Thus, based on this procedure we obtain the graph structures
displayed in Fig. 1.
As GSP techniques require the use of either the Laplacian or
adjacency matrix, we need to define the edge weights {aij }
of A, which can be seen as a similarity measure between
neighboring vertices. Like [1], we evaluate the edge weights
{aij } based on the Gaussian kernel weighting function


(
(i,j)2
exp − dH2θ
, if v¯
2
i vj ∈ E,
aij =
(16)
0
, otherwise,
where dH (i, j) is the Haversine distance between vertices vi
and vj , θ is taken as 2 · 103 and the condition v¯
i vj ∈ E checks
if the edge connecting nodes vi and vj is part of the set E.
A common assumption in GSP literature is that smooth
signals on graphs present a bandlimited or approximately
bandlimited frequency representation, in this case given by
their low-frequency components or eigenvectors. As a graph
signal xw [k] obtained from temperature measurements across
the country presents this smooth behavior (despite minor
outlier points) at every instant k, we expect xw [k] to be
approximately bandlimited, which would allow us to test the
sampling and reconstruction strategies mentioned in Sections
II and III. However, before doing so we need to decide how
many frequency components are necessary for representing the
graph signal with an acceptable deviation error.

As this task consists in a signal compression problem,
we take a similar procedure to [2] and evaluate the average
reconstruction error (ARE) kxo − x̄P
o k2 /kxo k2 for different
estimates x̄P
using
only
P
frequency
components of the
o
original bandlimited graph signal xo , taken as the signal from
the July dataset depicted in Fig. 1(c). The signal x̄P
o is obtained
by sorting the absolute values of signal s obtained from (1)
and selecting the indices p of the P -largest components |sn | to
form the auxiliar set FP . Based on these indices p ∈ FP ⊆ N ,
we pick the p-th eigenvector of U and the p-th frequency
component of s to define UFP and sFP . Then, the estimate
x̄P
o using P components is given by UFP sFP .
Following this compression procedure, we compute the
percentual ARE for different values of used components P and
display the results for the range [50, 250] in Fig. 2. Considering
that a deviation error of 2.5% is acceptable in the current
application, we approximate the original graph signal by its
P = 200 largest frequency components. From this assumption
we can define the bandlimited set F = FP , where |F| = P .
15
10
5
0
50

100

150

200

250

Fig. 2: Percentage of reconstruction error when the original
signal is compressed using P frequency components.
Based on this approximately F-ssparse signal xo , we need
to take a practical project decision and select both the amount
|S| and which vertices vn ∈ V of the graph signal should be
sampled. As stated in [12], increasing the number of samples
in S always decreases the MSD in (8). However, as we also
want to reduce the amount of nodes to be measured, we
consider that |S| = 210 provides a reasonable trade-off and
then find the sampling set S by using Algorithm 2, with
M = |S| = 210. Then, at this point we obtain the sampled
bandlimited graph signal which will be used to test the linear
interpolation and adaptive reconstruction strategies.
In the following simulations we consider the MSD in
(8) as figure of merit for comparing algorithms and take a
reference signal x̄o , defined as the 210-frequency component
representation of the approximately F-ssparse graph signal in
Fig. 1(c). The simulation results were generated with each
estimation algorithm running during 5000 iterations, and this
procedure was repeated 10 times, forming the ensemble. From
this ensemble, the MSD is estimated as the average for
each iteration k. Parameters were set as: initial estimation
2
x̂o [0] = 0 ∈ R299 , noise covariance matrix Cw = σw
I, with
2
σw
= 0.01, convergence factor µ = 0.25, and forgetting factor
β = 0.95.
Fig. 3 depicts the results for the first reconstruction simulation, where we represent the graph readings xw [k] by the noisy
scenario in (7) with a constant graph signal xo [k] = x̄o until
time instant k = 2500, when the reference signal is scaled by
a factor of 1.1. The MSD values in Fig. 3 are considerably
large due to the high dimension of the reconstructed vectors
and the high noise level. The initial iterations suffer even more,
considering the initialization step with x̂o [0] = 0.
As expected, from Fig. 3 we observe that the standard
online interpolation method in Algorithm 1 presents the fastest
convergence speed, reaching its steady-state value after the
first iteration. However, as this traditional strategy ignores
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Fig. 3: MSD for different reconstruction algorithms using a
constant signal xo [k] with a step-transition at k = 2500.
previous values, after a short time it is also noticeable that by
using adaptive strategies such as the LMS and RLS algorithms
one can achieve a more accurate estimation of the original
graph signal xo [k], because they provide a lower level of MSD.
Additionally, it is clear that the RLS algorithm presents a much
faster convergence than the LMS method.
For assessing the performance with time-varying signals,
we remember that the temperature follows a regular daily
behavior, reaching a peak around mid-day and decreasing
to its lowest values in the night period. Then, we assume
that a simplified temperature measurement changes in time
according to the periodic formula
#
"
 2πk 
· x̄o ,
(17)
xo [k] = 1 + A sin
T
where A is a scalar used to indicate the range of temperatures
and T is a constant for defining the daily periodic behavior.
Fig. 4 illustrates the tracking behavior when we consider
a reference signal xo [k] in (17) with T = 5000 and two
different temperature ranges A = 0.5 and A = 0.05, and
run the simulation procedure described previously. From these
results we verify that once more the traditional interpolation
scheme overcomes the adaptive algoritms in terms of tracking
speed in the initial iterations. Furthermore, we observe that the
reduction in the estimation deviation (MSD) brought by using
adaptive strategies depends on the daily temperature range,
where the implementation of adaptive algorithms seems more
suitable to track signals in slowly time-varying environments.
LMS
RLS
Instantaneous

40
20

20

0

0

0

2000

(a) A = 0.5

4000

LMS
RLS
Instantaneous

40

0

2000

4000

(b) A = 0.05

Fig. 4: MSD for different reconstruction algorithms when
xo [k] varies as (17) with (a) A = 0.5 and (b) A = 0.05.
In fact, this idea of a slowly time-varying graph signal
depends not only on the amplitude range A, but also on the
parameter T in (17), which is related to the time interval tk
taken between consecutive signal measurements at instants k
and k + 1. If the time interval tk is small enough, we can
consider that the temperature graph signal changes slowly and
then the use of the LMS and RLS adaptive algorithms for
estimating the original signal from its samples is justified since
they outperform the traditional interpolation in terms of MSD
in these scenarios, as displayed in Fig. 4(b). Particularly, when
complexity is not an issue the RLS algorithm can be seen
as a more adequate choice since it presents a good trade-off
between MSD and speed of convergence.

V. C ONCLUSIONS
The recently developed GSP framework produces interesting insights about signals defined on irregular structures,
allowing one to perform some processing on them. Based on
this, we have verified that a graph signal can be estimated
from a reduced set of vertex values in applications where
the signal spatial variations is smooth, as is usual in a
temperature measurement network. For a practical application
this reduction implies budget and maintenance savings, since
one can employ a smaller number of sensor devices in the
network, but it also requires an adequate method for recovering
the original graph signal.
In this paper we compared a standard online interpolation
strategy to adaptive methods for signal reconstruction and,
based on the obtained results, we concluded that the adaptive
algorithms achieved a smaller estimation error for slowly timevarying graph signals.
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Áreas de Coordenação associadas a Estações
Terrenas em Movimento operando no Serviço Fixo
por Satélite na faixa de 27,5-29,5 GHz
Leonardo Leyva Lamas e José Mauro Pedro Fortes

Resumo— O presente trabalho aborda a proteção de receptores
do Serviço Fixo Terrestre da interferência gerada por ESIM
(Earth Station in Motion) a bordo de veı́culos terrestres, e propõe,
inicialmente, uma metodologia para determinar as Áreas de
Coordenação em torno da área de serviço da ESIM. Uma segunda
metodologia, é também proposta para a determinação de uma
Área de Coordenação Alternativa, baseada numa distância D pré
estabelecida, de mais fácil aplicação em textos regulamentares.
Finalmente, é feita uma análise da redução de potência de transmissão da ESIM (redução que depende de sua localização na área
de serviço) necessária para garantir a proteção dos receptores
do Fixo Terrestre fora da Área de Coordenação Alternativa
proposta. As metodologias aqui desenvolvidas são avaliadas num
cenário com relevo predominantemente montanhoso.
Palavras-Chave— Interferência,
Estações
terrenas
em
movimento,Serviço Fixo Terrestre, Critérios de Interferência,
Área de coordenação, Serviço Fixo por Satélite.
Abstract— The present work deals with the protection of Fixed
Service receivers from the interference generated by ESIMs (
Earth Stations in Motion) on board land vehicles. It initially
proposes a methodology to determine the Coordination Areas
around the service area of the ESIM. A second methodology is also proposed for the determination of an Alternative
Coordination Area, based on a predetermined distance D, of
easier application in regulatory texts. An analysis of the ESIM
transmission power reduction, which depends on the location
of the ESIM in the service area, necessary to guarantee the
protection of the fixed service receivers operating outside the
proposed alternative coordination area was carried out at the
end of the document.
Keywords— Interference, Earth Stations in Motion, Fixed Service, Interference Criteria, Coordination Area, Fixed Satellite
Service.

I. I NTRODUÇ ÃO
A prestação de serviços de comunicação por satélite utilizando plataformas móveis, foi tradicionalmente, realizada por
sistemas do Serviço Móvel por Satélite (MSS) que operam
em faixas de frequência relativamente baixas. Nos últimos
quinze anos, houve um crescimento muito elevado no número
de coneções de banda larga, devido principalmente a serviços
baseados na Internet [1], indicando claramente que o espectro
do Serviço Móvel por Satélite não era suficiente para atender
a essa necessidade.
Este fato motivou a Conferência Mundial de
Radiocomunicações de 2003 a considerar a utilização
Leonardo Leyva Lamas e José Mauro Pedro Fortes¸ Centro de Estudos en Telecomunicaç ões (CETUC), Pontifı́cia Universidade Católica do
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, E-mails: leoleyva@cetuc.puc-rio.br,
jmfortes@cetuc.puc-rio.br.

de estações terrenas em movimento operando em faixas
alocadas ao Serviço Fixo por Satélite (FSS). Na ocasião foi
adotada a Resolução 902 contendo disposições regulamentares
e operacionais para a utilização de estações terrenas operando
a bordo de embarcações nas faixas de 5925-6425 MHz e
14-14,5 GHz.
O uso de faixas de frequência mais elevadas (e.g. 17,3-30,0
GHz) na prestação de serviços de comunicações, atendendo
assim à necessidade de maior taxas de dados, vem sendo
consideradas ha algum tempo. Documentos regulamentares da
ITU como os Relatórios ITU-R S.2223 e ITU-R S.2357 foram
criados contendo requisitos técnicos e operacionais relativos ao
uso de estações terrenas em movimento (ESIM) operando no
FSS.
Mais recentemente, a Conferência Mundial de
Radiocomunicações de 2015 (WRC-15) considera em
sua Resolução 158 [2] o uso das faixas de frequência
17,7- 19,7 GHz (espaço-Terra) e 27,5-29,5 GHz (Terraespaço) por estações terrenas em movimento (ESIM) que se
comunicam com satélites geoestacionários do FSS, e solicita
à União Internacional de Telecomunicações (ITU) estudos de
compatibilidade e compartilhamento entre as estações terrenas
em movimento e as estações, existentes ou planejadas, de
outros serviços que utilizam a mesma faixa de frequências.
No presente trabalho, são propostas duas metodologias para
a determinação de áreas de coordenação associadas às áreas
de serviço de estações terrenas em movimento. Na Seção
II, a modelagem matemática e metodologias propostas são
desenvolvidas. A primeira delas considera uma densidade de
potência de transmissão constante para as ESIM, e a segunda
propõe uma Área de Coordenação Alternativa obtida a partir
de uma distância D, pré-especificada e determinada de acordo
com uma analise envolvendo curvas do tipo ROC (Receiver
Operating Characteristics). Na Seção III as metodologias desenvolvidas são aplicadas numa região geográfica predominantemente montanhosa. Finalmente na Seção IV, as conclusões
resultantes do estudo realizado são apresentadas.
II. M ODELO M ATEM ÁTICO
Considerando-se a geometria apresentada na Figura 1, temse que a densidade de potência interferente produzida na
entrada do receptor FS (Fixed Service) pela transmissão de
uma estação terrena localizada na posição r ∈ Ωr , expressa
em [W/MHz], é dada por
i=
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pt gt (θ)gr (φ)
ℓ

(1)
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onde pt é a densidade de potência de transmissão da ESIM,
dada em [W/MHz], gt (θ) caracteriza o ganho da antena
transmissora da ESIM na direção do receptor FS , gr (φ)
caracteriza o ganho da antena receptora do FS na direção da
estação terrena interferente e ℓ é a perda de propagação sofrida
pelo sinal no percurso entre a ESIM e a estação vı́tima do
FS. A perda de propagação ℓ é modelada por uma variável
aleatória.

ou, considerando-se (3),
FidB (I) = P (idB ≤ I) = P (ptdB + gtdB (θ) + grdB (0) − ℓdB ≤ I).
(6)
Fazendo-se uma manipulação de variáveis em (6) e supondo-se
que a perda ℓdB sofrida pelo sinal no percurso é uma variável
aleatória continua, tem-se,
FidB (I) = 1 − FℓdB (ptdB + gtdB (θ) + grdB (0) − I)

(7)

satélite GEO

A. Critérios de proteção contra a interferência
Os critérios de proteção são usualmente definidos por um
conjunto de pares do tipo,
(Ij , Pj ) ; j = 1, 2, . . . M

tal que os nı́veis de densidade de potência interferente
{Ij , j = 1, . . . , M } não podem ser excedidos por mais do que
o Pj % do tempo. Em termos de probabilidade, estas condições
podem ser expressas como,

,
ESIM

P (idB > Ij ) ≤ pj
Rx
Serviço Fixo
Tx
Serviço Fixo

Fig. 1. Esquema ilustrativo da interferência gerada por uma ESIM em r ∈ Ωr
na entrada de um receptor do Serviço Fixo Terrestre.

Neste estudo é considerada a situação de pior caso, na qual
a antena receptora da estação vı́tima do FS aponta na direção
da ESIM, ou seja,
gr (φ) = gr (0),

(2)

Neste caso, (1), é reescrita em dB como
idB = ptdB + gtdB (θ) + grdB (0) − ℓdB

(3)

Note que em (3), idB e ptdB estão expressos em [dB(W/MHz)],
gtdB (θ) e grdB (0) expressos em [dBi] e a perda de propagação
ℓdB em [dB].
A FDP (Função Distribuição de Probabilidade) da variável
aleatória ℓdB , é obtida a partir da Recomendação ITU-R P.45216 que fornece para um dado valor P ∈ [1.0 × 10−3 , 50], o
valor L da perda de propagação não excedida durante P % do
tempo, expressa em dB. Assim, variando-se o valor de P , é
possı́vel construir a FDP de variável aleatória ℓdB no intervalo
[L0.001 , L50 ], dada por,
FℓdB (L) = P (ℓdB ≤ L) =

P
100

; L0.001 ≤ L ≤ L50

; j = 1, 2, ...M

(9)

onde idB é a densidade de potência interferente gerada na
entrada do receptor vı́tima e pj = Pj /100.
Considerando-se a Função Distribuição de Probabilidade
Complementar (CDF - Complemtary Distribution Function)
da variável aleatória idB , definida por CidB (I) = P (idB > I),
as restrições em (9) podem ser reescritas como
CidB (Ij ) ≤ pj

; j = 1, 2, ...M

(10)

B. Determinação da Área de Coordenação
A metodologia aqui utilizada tem como base a garantia de
que, fora da Área de Coordenação, o critério de interferência
em (9), ou equivalentemente em (10) são satisfeitos. Inicialmente, introduz-se o conceito de distância de coordenação,
Drj (α), associada a uma ESIM na posição r ∈ Ωr , numa
direção de azimute α ∈ (0, 2π], correspondente à j-ésima
condição do critério de proteção em (9). O esquema ilustrativo
da distância de coordenação para uma ESIM na posição r = R
numa direção de azimute α = A é apresentado na Figura 2.

FS

*

Norte

(4)

com L0.001 e L50 denotando, respectivamente, os nı́veis de
atenuação excedidos durante 0, 001% e 50% do tempo.
Como a perda ℓdB sofrida pelo sinal é modelada por uma
variável aleatória podemos, a partir de (3), observar que a
densidade de potência interferente idB é também uma variável
aleatória. Sua Função Distribuição de Probabilidade é dada
por,
FidB (I) = P (idB ≤ I)

(8)

(5)

*

Fig. 2.
Esquema ilustrativo da distância de coordenação Drj (α), numa
posição r = R no azimute α = A

À medida que a distância d entre a ESIM e o receptor FS
aumenta, a probabilidade da densidade de potência interferente
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idB ser maior que Ij diminui, dessa maneira, a distância de
j
coordenação DR
(A) pode ser definida como a menor distância
d tal que a j-ésima condição do critério de proteção é satisfeita
j
∀d > DR
(A).
O contorno de coordenação Crj , correspondente à j-ésima
condição do critério de proteção, demarca o limite geográfico
ao redor de uma ESIM na posição r ∈ Ωr onde os receptores do FS precisam coordenar com o sistema interferente.
Este contorno de coordenação é definido pelas distâncias de
coordenação obtidas para todos os azimutes em torno da
posição r da ESIM, ou seja,
Crj = Drj (α)

; 0 < α < 2π,

(11)

O esquema ilustrativo do contorno de coordenação para uma
ESIM na posição r = R é apresentado na Figura 3.

podem operar sem a necessidade de coordenação. Entretanto,
a escolha de D deve ser feita criteriosamente. Para isso, seja
Rr (D) a Região de Coordenação definida pela distância pré
estabelecida D e associada a uma ESIM localizada na posição
r ∈ Ωr , ou seja,
Rr (D) = {x ∈ R2 : |x − r| ≤ D}

Neste caso, a área de Coordenação definida pela distância préestabelecida D, e associada a toda a área de serviço Ωr , é dada
por
[
Rr (D)
(15)
AΩr(D) =
r∈Ωr

Note que, conforme ilustrado na Figura 4, a utilização de
uma área de coordenação associada a uma distância D préestabelecida (Área de Coordenação Pré-estabelecida) gera
algumas distorções quando comparada à área de coordenação
real obtida pela metodologia apresentada na Seção II-B.
Assim é possı́vel se associar a probabilidade de se ter
uma localização onde a Área de Coordenação Pré-estabelecida
AΩr (D) indique a necessidade de coordenação quando, na
realidade, a coordenação não é necessária a uma probabilidade
de falso alarme, estimada pela razão
Pf a (D) =

Fig. 3. Esquema ilustrativo do Contorno de Coordenação ao redor de uma
estação terrena em movimento (ESIM) na posição r = R.

Para uma estação localizada em r ∈ Ωr , o contorno de
coordenação Crj associado à j-ésima condição do critério de
interferência em (9), delimita uma Região de Coordenação Rjr ,
definida como
Rjr = {y ∈ R2 : |y − r| ≤ Drj (azim(y−r))}

(14)

area(AΩr(D) ∩ ĀjΩr )
area(ĀjΩr )

.

(16)

onde ĀjΩr = {x ∈ Ωs : x ∈
/ AjΩr }, com AjΩr dado por (13) e
Ωs representando a região geográfica onde os serviços vitima
(FS) e interferente (FSS/ESIM) compartilham a mesma faixa
de frequências.
Além disso, é possı́vel se associar a probabilidade de se ter
uma localização onde a Área de Coordenação Pré-estabelecida
AΩr(D) indique a necessidade de coordenação quando ela
é realmente necessária a uma probabilidade de detecção,
estimada pela razão
Pd (D) =

(12)

onde azim(·) é o operador que indica o azimute de um vetor,
ou seja, o azimute de um vetor x é dado por azim(x).
A Área de Coordenação associada à área de serviço Ωr , e
correspondente à j-ésima condição do critério de proteção, é
definida como a região fora da qual os receptores do FS podem
operar sem a necessidade de coordenação com a estação
terrena interferente, independentemente de sua localização.
Esta área de coordenação é então dada por
[
AjΩr =
(13)
Rjr

area(AΩr (D) ∩ AjΩr )
area(AjΩr )

(17)

D

r∈Ωr

C. Área de Coordenação Pré Especificada
Dada a dificuldade em se utilizar áreas de coordenação
como as obtidas a partir da metodologia descrita na seção
II-B (ver Figura 13) em um texto de regulamentação, existe a
possibilidade de, com base na região de coordenação obtida,
se especificar uma distância fixa D, medida a partir da borda
da área de serviço Ωr , a partir da qual receptores do FS

s

Fig. 4. Ilustração da Área de Coordenação Pré Estabelecida AΩr (D) e da
Área de Coordenação Real AΩr obtida a partir da metodologia descrita na
Seção II-B.

O compromisso na escolha desses dois parâmetros é usualmente analisado a partir de curvas de Pd (D) × Pf a (D). Na
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teoria de detecção, estas curvas são denominadas Curvas ROC
(Receiver Operating Characteristics). O ideal seria se ter
Pd (D) = 1 e Pf a (D) = 0.
D. Reduções na densidade de potência da ESIM
Até agora considerou-se que, independentemente de sua
localização, a ESIM opera com uma densidade de potência
de transmissão fixa. Uma solução para aumentar a probabilidade de detecção Pd (D), é considerar que, dependendo
de sua localização, a ESIM pode ser obrigada a operar com
densidades de potência de transmissão reduzidas.
Assim, para cada localização r ∈ Ωr , é possı́vel determinar
a densidade de potência máxima de transmissão pjr da ESIM
que garanta que receptores do FS localizados fora de AΩr(D)
satisfaçam a j-ésima restrição do critério de proteção, como
pjr =

min

s∈ĀΩr(D)

pjrs

(18)

onde pjrs e a maior densidade de potência com a qual uma
ESIM localizada em r ∈ Ωr pode operar, garantindo que um
receptor do FS localizado em s ∈ ĀΩr (D) esteja protegido
de acordo com a j-ésima restrição do critério de proteção.
Uma analise do comportamento de pjr em Ωr pode indicar o
quão útil é AΩr (D). A necessidade de grandes reduções em
pjr , indica que a utilização de AΩr (D) impõe restrições que
podem impedir a operacionalização do serviço prestado pelas
ESIM.

TABELA I
O UTROS PAR ÂMETROS UTILIZADOS NOS EXEMPLOS APRESENTADOS NAS
SEÇÕES SEGUINTES .
Parâmetro
frequência [GHz]
diâmetro antena do receptor FS [m]
altitude satélite [km]
altura sobre o solo ESIM [m]
diâmetro da antena ESIM [m]
altura sobre o solo receptor FS [m]

Valor
29
0,5
35.786
2
0,5
100

de New Mexico, no Estados Unidos, onde o nı́vel do terreno
varia de 1.500 a 4.000 metros aproximadamente. Considerouse o satélite do FSS servindo as ESIM na posição orbital
107, 5◦O. A região de serviço das ESIM Ωr considerou-se um
trecho de aproximadamente 215 km da rodovia interestadual I40, localizado entre as cidades de Gallup e Albuquerque. Para
a implementação dos procedimentos descritos nas seções IIC e II-D, as possı́veis posições da ESIM ao longo da rodovia
foram discretizadas em pontos espaçados de aproximadamente
1 km.
Os resultados obtidos pela aplicação do procedimento descrito na Seção II-C são apresentados na Figura 5, onde

III. R ESULTADOS N UM ÉRICOS
No trabalho, são considerados os critérios de proteção formulados em duas recomendações do ITU-R: Recomendação
ITU-R F.758-6 [3] (critério de longo prazo - p1 = 0, 2)
e Recomendação ITU-R SM.1448 [4] (curto prazo - p2 =
5 × 10−5 ).
O diagrama de radiação utilizado para a antena transmissora
das ESIM é baseado nas recomendações ITU-R F.1245-2 [5]
e ITU-R S.465-6 [6]. O diagrama de radiação utilizado é dado
por

2

; 0 ◦ < θ < θ1
G
− 2.5 × 10−3 D

λθ
 max
G1
; θ1 ≤ θ ≤ θ2
gtdB (θ) =

32
−
25
·
logθ
;
θ2 < θ < 48◦


−10
; 48◦ ≤ θ ≤ 180◦
(19)
onde Gmax é o ganho máximo da antena em (dBi), D é o
diâmetro da antena (metros), λ é o comprimento de onda
(metros) e G1 é o ganho do primeiro lóbulo lateral (dBi).
Em todos os cenários analisados, considerou-se que, a ESIM
transmite a maior densidade de potência tal que os nı́veis de
e.i.r.p. (equivalent isotropically radiated power) transmitidos
fora do eixo satisfaçam aos limites contidos na Recomendação
ITU-R S.524-9 [7]. No caso de antenas com diâmetros de 0,5
metros, a densidade de potência máxima é de aproximadamente igual a 1 dB(W/MHz). Além disso, foram utilizados,
em todos os cenários, os parâmetros técnicos apresentados na
Tabela I.
A região considerada refere-se a uma região geográfica em
torno da longitude 107◦ O e latitude 35◦ N, localizada no estado

Fig. 5. Áreas de Coordenação (ESIMs operando em um trecho da rodovia
I-40), numa região com topografia predominantemente montanhosa.

A1Ωr em vermelho, corresponde à restrição de longo prazo
(p1 = 0, 2) e A2Ωr em preto, corresponde à restrição de curto
prazo (p2 = 5 × 10−5 ).
Note que a área de coordenação correspondente à restrição
de longo prazo é mais restritiva do que a área de coordenação
correspondente à restrição de curto prazo. Observe que, nos
primeiros 100 km da rodovia a partir da cidade de Gallup, os
limites das duas áreas de coordenação são bastante parecidos,
devido a que a rodovia é margeada, em ambos os lados, por
altas elevações.
A aplicação do procedimento descrito na Seção II-C a este
cenário, indicou, com base na curva ROC correspondente ao
critério de longo prazo, que a distâncias D = 70 km e D =
90 km parecem ser as candidatas mais apropriadas conforme
ilustrado na Figura 6.
Os contornos associados as (AΩr (70) e AΩr (90)), estão
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Fig. 6.

Curva ROC associada ao critério de longo prazo (p1 = 0, 2).
Fig. 8. Máxima densidade de potência de transmissão das ESIM ao longo
do trecho da rodovia I-40 considerado. A posição r ∈ Ωr é caracterizada
pela distância ao longo da rodovia, medida a partir da cidade de Gallup.

ilustrados na Figura 7.
aplicação pratica, baseada em uma distância fixa D, escolhida
a partir do analise de curvas do tipo ROC.
A teoria desenvolvida foi aplicada um trecho de rodovia
numa região geográfica com relevo predominantemente montanhoso. Em termos de áreas de coordenação, verificou-se
que, o critério de proteção de longo prazo mostrou-se mais
restritivo, produzindo uma área de coordenação maior do que
aquela gerada pelo critério de curto prazo. Também no caso
da redução de potência, verificou-se que o critério de proteção
de longo prazo impunha reduções de potência maiores do que
as impostas pelo critério de curto prazo.
R EFER ÊNCIAS
Fig. 7. Áreas Pré-Especificada para distâncias D = 70 km e D = 90 km
ao redor de uma rodovia numa região predominantemente montanhosa.

A figura 8 apresenta os valores pjr da máxima densidade
de potência que garante que a j-ésima condição do critério de
proteção seja atendida, definida em (18), em função da posição
r ∈ Ωr da ESIM, para distância D iguai 90 km. Note que, em
sistemas onde é preciso operar com a máxima densidade de
potência de transmissão permitida pela Recomendação ITUR S.524-9, neste caso igual a 1 dB(W/ MHz), vai-se impor
restrições à densidade de potência de transmissão baseadas no
critério de longo prazo, podendo chegar a reduções de até 11
dB. Resultados que consideram outros tipos de relevo e outros
tipos de áreas de serviço podem ser encontrados em [8].
IV. C ONCLUS ÕES
No trabalho considerou-se, inicialmente, que as ESIM operam com a mesma densidade de potência em toda a área de
serviço (maior densidade de potência que satisfaz os limites
de densidade de e.i.r.p. da Recomendação ITU-R S.524-9).
Devido ao relevo do terreno as áreas de coordenação obtidas
tendem a ter uma forma bastante complexa, sendo assim de
difı́cil aplicação em procedimentos regulamentares. Assim, foi
proposta, uma Área de Coordenação Alternativa de mais fácil

[1] Operation of earth stations in motion (ESIM) communicating with
geostationary space stations in the fixed-satellite service allocations at
17.7-19.7 GHz and 27.5-29.5 GHz, Annex 16, Doc. 4A/196-E, ITU-R
Radiocommunication Study Groups, Geneva, October 2016.
[2] Use of the frequency bands 17.7-19.7 GHz (space-to-earth) and 27.529.5 GHz (earth-to-space) by earth stations in motion communicating
with geostationary space stations in the fixed-satellite service, Resolution 158, Geneva, 2015.
[3] System parameters and considerations in the development of criteria
for sharing or compatibility between digital fixed wireless systems
in the fixed service and systems in other services and other sources
of interference, Recommendation ITU-R F.758-6, Geneva, September
2015.
[4] Determination of the coordination area around an earth station in the
frequency bands between 100 MHz and 105 GHz, Recommendation
ITU-R SM.1448, Geneva, May 2000.
[5] Mathematical model of average and related radiation patterns for
lineof-sight point-to-point radio-relay system antennas for use in certain
coordination studies and interference assessment in the frequency range
from 1 GHz to about 70 GHz, Recommendation ITU-R F.1245-1,
Geneva, May 2000.
[6] Reference radiation pattern for earth station antennas in the fixed
satellite service for use in coordination and interference assessment in
the frequency range from 2 to 31 GHz, Recommendation ITU-R S.465-6,
Geneva, January 2010.
[7] Maximum permissible levels of off-axis e.i.r.p. density from earth stations
in geostationary-satellite orbit networks operating in the fixed satellite
service transmitting in the 6 GHz, 13 GHz, 14 GHz and 30 GHz
frequency bands, Recommendation ITU-R S.524-9, Geneva, 2006.
[8] L. Leyva, Áreas de Coordenação associadas a Estações Terrenas em
Movimento operando no Serviço Fixo por Satélite na faixa de 27,5-29,5
GHz., Dissertação de Mestrado, Pontifı́cia Universidade Católica do Rio
de Janeiro, Março 2018.
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Análise paramétrica do Strict Frequency Reuse
utilizando o ns-3
Iago D. do Rêgo, Luciana F. de O. Nóbrega, Vicente A. de Sousa Jr

Resumo— O Strict Frequency Reuse (SFR) é uma técnica de
coordenação de interferência (ICIC) que se propõe a diminuir
os efeitos ICI (Inter-Cell Interference) em sistemas LTE por
meio da divisão de sub-bandas para diferentes regiões da célula.
Esse estudo realiza uma análise 2k fatorial com o objetivo de
determinar quais parâmetros do SFR são mais relevantes. Em
seguida, um experimento fatorial completo foi conduzido, a fim
de avaliar o impacto desses parâmetros no desempenho do Strict
Frequency Reuse, especialmente considerando o décimo percentil
do throughput dos usuários. Para modelagem do sistema LTE,
foi utilizado o Network Simulator ns-3. Os resultados mostram
que alguns parâmetros do algoritmo de ICIC não são relevantes,
no entanto, seu desempenho depende fortemente da correta
configuração dos parâmetros primários.
Palavras-Chave— ICIC, FFR, ns-3, LTE, Strict Frequency
Reuse, 2k Fatorial, Análise Fatorial Completa
Abstract— Strict Frequency Reuse (SFR) is an Interference
Coordination technique (ICIC) that aims to reduce the effects of
ICI (Inter-Cell Interference) in LTE systems through the division
of cell bandwidth into distinct sub-bands for different regions of
the cell. This paper conducted a 2k factorial analisys in order
to determine which algorithm paramaters’ are relevant. Then
a full factorial experiment was made to evaluate the impact of
these parameters on the performance of the algorithm Strict
Frequency Reuse, specially considering the users’ tenth percentil.
The network simulator ns-3 was used to model the LTE system.
The results showed that not all the ICIC algorithm’s parameters
are relevant, however, its performance depends strongly on the
correct configuration of its primary parameters.
Keywords— ICIC, FFR, ns-3, LTE, Strict Frequency Reuse, 2k
Factorial, Full Factorial Analisys

I. I NTRODUÇÃO
O LTE (Long Term Evolution) é um padrão de comunicação
sem fio introduzido pelo 3rd Generation Partnership Project
(3GPP) no Release 8, que teve como objetivo alcançar alta
eficiência espectral, altas taxas de transmissão e fornecer maior
flexibilidade em frequência e distribuição de banda.
Sendo o espectro eletromagnético um recurso escasso e de
alto custo, a crescente demanda por transmissão de dados
e acesso à redes móveis estimula o desenvolvimento de
técnicas que possibilitem o aumento da capacidade da rede,
sem comprometer a qualidade da comunicação. Uma das
alternativas é usar fator de reúso 1, em que todas as células
(chamadas de eNBs) compartilham a mesma banda. No
entanto, esse cenário pode não ser favorável para usuários que
estão na borda da célula devido à interferência inter-células
(ICI - Inter-cell Interference), ou seja, a distorção de sinal
causada por eNBs utilizando a mesma banda ao mesmo tempo.
Nesse contexto, foram desenvolvidas técnicas de
coordenação de ICI (ICIC - Inter-cell Interference
Os autores estão vinculados ao Departamento de Engenharia de
Comunicações da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN,
Brasil. E-mails: {iagodiogenes,luciana,vicente}.gppcom@gmail.com.
As simulações de prova de conceito deste artigo foram realizadas graças
ao Núcleo de Processamento de Alto Desempenho da UFRN (NPAD/UFRN).

Coordination) para reduzir o efeito da interferência co-canal.
Por meio do Reúso Fracionário de Frequência (FFR Fractional Frequency Reuse), as técnicas ICIC dividem a
banda disponível para uma eNB em regiões que podem
apresentar fatores de reúso distintos, assim como diferentes
níveis de potência de transmissão. Dessa forma, os usuários
são alocados para uma das regiões a depender da qualidade
da sua comunicação, tentando minimizar o efeito da ICI para
usuários das bordas das células.
Este artigo se propõe a fazer a análise paramétrica de
uma técnica ICIC previamente apresentada em [1], o Strict
Frequency Reuse (SFR). A escolha do SFR foi motivada pelo
seu bom desempenho, como evidenciado em [2] e [3], e
também por possuir um bom número de parâmetros passíveis
de configuração (flexibilidade para ser aplicado em cenários
desafiadores). Uma análise 2k fatorial foi conduzida para
encontrar os parâmetros mais relevantes e os resultados gerais
foram analisados em relação ao throughput e a SINR (Signal
to Interference Noise Ratio).
A. Trabalhos relacionados
Em [2] é feito um estudo comparativo de duas técnicas ICIC
(Soft Frequency Reuse e Strict Frequency Reuse) em relação
a SINR, eficiência espectral e throughput. No entanto, para o
algoritmo SFR, nenhum parâmetro é variado nas simulações
e, para o algoritmo Soft, apenas a relação de potência de
transmissão entre o centro e a borda é avaliada. Além disso,
não é feita uma análise prévia por meio do 2k fatorial.
Há outro estudo comparativo feito entre duas técnicas ICIC
em [3], em que é feita a variação da relação de potência entre
o centro e a borda para encontrar o melhor ponto de operação
com relação à capacidade da célula e a SINR. No entanto,
nenhum outro parâmetro do algoritmo é avaliado e não é usada
metodologia estatística para análise dos parâmetros.
Encontra-se em [4] a execução da análise 2k fatorial
para a escolha dos parâmetros relevantes dos algoritmos de
economia de potência de sistemas WIMAX IEEE 802.16. No
entanto, não foram encontrados na literatura estudos fatoriais
completos realizados com os parâmetros do SFR ou de outras
técnicas ICIC aplicadas ao sistema LTE.
Este artigo traz como novidade uma análise 2k fatorial
para encontrar os parâmetros do SFR que produzem
efeito significativo no throughput médio dos usuários, bem
como no throughput dos piores usuários e em sua SINR.
Adicionalmente, é realizada uma análise fatorial completa
a fim de avaliar o desempenho do SFR em diferentes
configurações. De acordo com pesquisa nos bancos de dados
de publicações na área de telecomunicações, estudo similar
não foi apresentado na literatura até o momento.
O trabalho é organizado como a seguir. A metodologia
é
164 apresentada na Seção II e os detalhes da análise 2k
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fatorial na Seção III. Enquanto os resultados são apresentados
e discutidos na Seção IV, o artigo é finalizado com os
comentários finais e discussões sobre trabalhos futuros na
Seção V.
II. M ETODOLOGIA
Esse estudo foi realizado usando o ns-3 [5], um simulador
de redes desenvolvido especialmente para fins de pesquisa
e uso educacional. Assim, por ser um software de código
livre, tem sido amplamente utilizado no meio acadêmico. O
ns-3 tem o objetivo de fornecer um ambiente de simulação
sólido e bem documentado, que possibilita o desenvolvimento
de modelos bem próximos das especificações técnicas dos
sistemas. Por essas razões, o ns-3 é utilizado como ferramenta
de prototipagem para as análises propostas neste trabalho.
A. Strict Frequency Reuse
O SFR subdivide cada célula em duas regiões, como
ilustrado na Fig. 1. A região interna (sub-banda comum)
possui fator de reúso 1, de sorte que os centros das células
compartilham a mesma banda. A região externa (sub-banda
privada) possui fator de reúso 3, com o objetivo de diminuir
a interferência entre os usuários das bordas. Ou seja, usuários
localizados nas bordas de células adjacentes não compartilham
a mesma faixa de frequência, não interferindo entre si. Para

Por fim, o critério de RSRQ determina para qual sub-banda
um usuário é alocado. Se o RSRQ reportado por um usuário
for maior que esse critério, ele será alocado para a sub-banda
comum, caso contrário, será alocado na sub-banda privada. Os
valores de RSRQ são reportados de acordo com o mapeamento
definido em [7]. Neste artigo, o sistema simulado será o
Release 8 do 3GPP. Nesse Release, a faixa de valores de RSRQ
suportada está entre 0 e 34.
B. Cenário de avaliação
O cenário utilizado para a análise paramétrica consiste
de três células distribuídas nos vértices de um triângulo
equilátero de lado igual a 1000 metros e ao centro de
cada célula está localizada uma eNB, conforme apresentado
na Fig. 2. Os usuários são distribuídos aleatoriamente em
todo o cenário, sorteados com base em uma distribuição
uniforme, não possuem mobilidade e são servidos pela eNB
mais próxima. Os principais parâmetros de simulação estão
resumidos na TABELA I.
TABELA I: Parâmetros de simulação.
Parâmetros
Largura de banda
Distribuição de UEs
Distância das eNBs
Algoritmo de escalonamento
Duração da simulação
Número de usuários
Jobs de simulação

Valores
25 RBs
Uniforme, sem deslocamento
1000 m
Proportional Fair
6000 subframes
80
100

Fig. 1: Cenário com o algoritmo Strict Frequency Reuse.
esse algoritmo, existem três parâmetros principais que podem
Fig. 2: Cenário de avaliação.
ser configurados: a relação entre as potências de transmissão
da sub-banda comum e privada, o número de Resource Blocks
(RBs) disponível para cada região e o critério de RSRQ
III. A NÁLISE 2 K FATORIAL
(Reference Signal Received Quality). Tais parâmetros são
detalhados a seguir.
O planejamento 2k fatorial é uma forma de análise
No ns-3, a potência de transmissão das sub-bandas é estatística que permite identificar quais parâmetros (fatores)
configurável por meio de variáveis que determinam o nível de um experimento exercem influência em uma determinada
de potência do PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) resposta final [8]. Seu principal benefício é a possibilidade
em relação à potência do Reference Signal. Essas variáveis de reduzir substancialmente a quantidade de repetições
são o CenterPowerOffset e o EdgePowerOffset, valores em dB necessárias em uma análise fatorial completa, na qual o
que representam o offset de potência das regiões do centro e experimento é replicado para todas as combinações possíveis
da borda da célula, respectivamente.
entre os valores (níveis) dos parâmetros.
O LTE define o Resource Block como a menor unidade de
O 2k fatorial consiste em uma Análise de Variância
recurso que pode ser alocada para um usuário. O RB consiste (ANOVA) em que k fatores assumem apenas dois níveis
em 12 subportadoras de 15 kHz, 180 kHz por RB, possui distintos que sejam, preferencialmente, extremos. De forma
duração de 0,5 ms (1 timeslot) e, considerando o uso de que a ANOVA testa a hipótese de que um determinado
Prefixo Cíclico curto, contém 7 símbolos OFDM. No entanto, parâmetro não influencie na resposta final (hipótese nula) por
a distribuição de banda é feita em número de Resouce Block meio da comparação de variâncias.
Groups (RBG) e seu tamanho depende da banda total do
A TABELA II ilustra um experimento que foi replicado
sistema [6]. Por exemplo, para uma banda que proporciona n vezes, em que um único fator possui dois níveis distintos,
um total de 25 RBs, cada RBG é formado por 2 RBs.
servindo de referência para os cálculos detalhados a seguir.
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O cálculo de variância para o nível 1 do Fator (análogo para
o nível 2) pode ser feito da seguinte forma:
n
P
2

s =

(y1i − y¯1r )2

i=1

,

n−1

(1)

em que y1i representa a resposta obtida em cada réplica e y¯1r
representa a média real da população.
TABELA II: Experimento replicado n vezes.
Níveis do fator
1
2

Réplicas
y11 , y12 , [...], y1n
y21 , y22 , [...], y2n

Soma
y1
y2

Média
y¯1
y¯2

Visto que a média real não é conhecida, pois se conhece
apenas um número limitado de amostras da população, usa-se
a Soma dos Quadrados como uma medida da variabilidade
total do experimento:
SQtotal =

2 X
n
X
(yij − ȳ)2 ,

(2)

i=1 j=1

tal que yij é a resposta obtida para o i-ésimo nível do fator
para a j-ésima réplica do experimento e ȳ é a média global,
obtida com relação aos dois níveis do fator.
Em seguida, a SQtotal é decomposta em função da Soma
Quadrática dos níveis dos fatores e a Soma Quadrática do
Erro:
SQtotal = SQniveis + SQerro
(3)
SQtotal = n

2 X
n
2
X
X
(yij − y¯i )2
(y¯i − ȳ)2 +

(4)

i=1 j=1

i=1

Em seguida, o Valor Esperado das Somas dos Quadrados é:
E(SQniveis ) = (2 − 1)σ 2 + n

2
X

τi2

(5)

i=1

E(SQerro ) = 2(n − 1)σ 2

(6)

Em que (2 − 1) e 2(n − 1) são os graus de liberdade
da SQniveis e da SQerro , respectivamente, e o somatório
de τi2 representa o efeito da mudança dos níveis do
fator. Adicionalmente, dividindo-se as Somas dos Quadrados
pelos respectivos graus de liberdade, obtém-se as Médias
Quadráticas:
SQniveis
(7)
M Qniveis =
(2 − 1)
M Qerro =

SQerro
2(n − 1)

E(M Qerro ) = σ 2
Sequencialmente, pode-se definir o valor F 0:
F0 =

M Qniveis
M Qerro

TABELA III: Parâmetros da análise 2k fatorial.
Parâmetro
CenterPowerOffset (dB)
Critério de RSRQ
Banda Comum/Privada (RBs)

Valor baixo
-6
4
6 / 18

Valor alto
3
29
18 / 6

(8)

Assim, analisando o Valor Esperado, pode-se observar que a
M Qerro é um estimador não tendencioso da variância e, caso
a mudança de níveis do fator não tenha efeito significativo na
resposta, o somatório de τi2 = 0 e a M Qniveis também será
um estimador não tendencioso da variância, isto é:
(M Qniveis ) = σ 2 + 0

Se a hipótese nula for rejeitada, M Qniveis será maior que
M Qerro . Logo, pode-se concluir que, quanto maior o valor
de F 0, maior é o efeito de um determinado fator.
Dessa forma, o objetivo é determinar o limiar do valor de
F 0 que garante a relevância de um parâmetro. Geralmente,
pode-se assumir F 0 como uma variável aleatória com
distribuição F-Snedecor [8]. Admitindo-se um nível de
significância de α = 0.001, tal que P (F 0 > F1−α ) = 0.001,
o valor experimental calculado de F 0 deve ser maior que
F1−α para que um determinado parâmetro tenha efeito em
uma determinada resposta. O valor de F1−α é tabelado, sendo
determinado pelo nível de significância escolhido e pelos graus
de liberdade do numerador e do denominador de F 0. Para a
análise realizada neste trabalho, o valor de F 0 calculado deve
ser maior que F1−α = 10, 83.
O procedimento adotado para o cálculo de F 0 para um
fator pode ser replicado para dois ou mais fatores, de forma
que a Soma dos Quadrados total é calculada e decomposta
na Soma dos Quadrados para cada fator, para o erro e para
as interações entre fatores. Assim, o valor de F 0 é calculado
para cada parâmetro e para a interação entre os parâmetros,
pois um fator que aparentemente não tem efeito significativo
pode depender fortemente da variação de outro fator.
Conforme discutido anteriormente, a borda de cada eNB
não compartilha banda com outras regiões, logo, o efeito do
offset de potência das sub-bandas privadas não precisa ser
analisado, e pode ser mantido em seu valor máximo (3dB).
Em contrapartida, o offset de potência da sub-banda comum
deve ser avaliado, pois essa sub-banda é compartilhada e pode
interferir no resultado. Este offset é configurado pelo parâmetro
apresentado na Seção anterior, o CenterPowerOffset, que
assume valores pré-definidos no ns-3. Para a análise 2k
fatorial, serão utilizados seus valores mínimo e máximo.
Como apresentado na Seção II, o critério de RSRQ
(RsrqThreshold) assumirá os valores 4 e 29, cerca de 10%
e 90% de seu valor máximo. Para a distribuição de banda,
foram adotadas duas configurações. A primeira consiste em
alocar 6 RBs para a sub-banda comum e 6 RBs para cada
sub-banda privada. A segunda aloca 18 RBs para a sub-banda
comum e 2 RBs para cada sub-banda privada. Os parâmetros
descritos acima e seus respectivos valores são apresentados na
TABELA III.

A. Resultados

A análise 2k fatorial foi realizada tendo como alvo o
throughput médio do usuário e seu décimo percentil, de forma
que se pudesse analisar tanto os usuários como um todo,
(9) quanto os piores usuários (os mais distantes da eNB).
As TABELAS IV e V apresentam os valores calculados de
F
0
para cada parâmetro e para as interações entre eles, sendo
(10)
que x ∗ y representa a interação entre os parâmetros x e y.
Assim, o valor de F 0 é menor que F = 10, 83 apenas para
o CenterPowerOffset e para todas as interações que envolvem
(11) esse parâmetro. Logo, está claro que este é o único fator que
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não tem influência significativa no throughput médio ou no
throughput dos piores usuários.
Isso acontece pois, para o cenário com o SFR, apenas
as regiões centrais compartilham banda e como os usuários
dessas regiões estão mais distantes geograficamente, não há
interferência significativa. Por conseguinte, os parâmetros que
mais influenciam são o critério de RSRQ e a relação de banda
alocada entre as regiões, como ficou evidente após a análise
realizada nesta Seção.
Nota-se que os dois parâmetros que apresentam efeito
significativo são os mesmos para o throughput médio
(TABELA IV) e seu décimo percentil (TABELA V). No
entanto, para o throughput médio, o efeito com maior
significância é o Critério de RSRQ e no décimo percentil é
a Distribuição de Banda. Isso acontece porque a alocação de
banda é mais crítica para os usuários da borda, visto que estes
já tem o pior desempenho. Como os usuários do centro estão
próximos da eNB e seu desempenho é melhor, a distribuição
da banda não é tão prejudicial quanto a sua sobrecarga.
Adicionalmente, é possível notar que a interação entre
o critério de RSRQ e a distribuição de banda também é
significativa, reforçando a importância desses fatores.

TABELA VI: Níveis dos fatores para a análise paramétrica.
Parâmetro
Critério de RSRQ
Banda Comum/Privada (RBs)

Níveis
24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34
1: 6 / 18
2: 12 / 12
3: 18 / 6

A. Resultados
A análise foi conduzida de acordo com os resultados
encontrados para o throughput médio de todos os usuários
e seu décimo percentil, que representa os usuários das bordas.
Os gráficos discutidos a seguir possuem intervalo de confiança
de 95%.
Observa-se na Fig. 3 e na Fig. 4 que, para os menores
valores de RsrqThreshold, o throughput é maior para os casos
em que há maior banda alocada para a região central, como
esperado. Dessarte, no cenário em que são alocados 6 RBs
para a sub-banda comum e 18 para a sub-banda privada
(Distribuição 1: 6/18) possivelmente haverá 18 RBs ociosos,
levando essa configuração a um pior desempenho.

TABELA IV: Valores de F0 para throughput médio.
Parâmetro (throughput médio)
CenterPowerOffset
Critério de RSRQ
Distribuição de Banda
Distribuição de Banda * CenterPowerOffset
Distribuição de Banda * RSRQ
RSRQ * CenterPowerOffset
RSRQ * CenterPowerOffset * Distribuição de Banda

F0
0.084
39040.4
4301.4
0.0015
6264.7
0.0012
0.00032

TABELA V: Valores de F0 para o décimo percentil.
Parâmetro (décimo percentil)
CenterPowerOffset
Critério de RSRQ
Distribuição de Banda
Distribuição de Banda * CenterPowerOffset
Distribuição de Banda * RSRQ
RSRQ * CenterPowerOffset
RSRQ * CenterPowerOffset * Distribuição de Banda

F0
0.00059
2688.37
6359.40
0.035
695.91
0.0033
0.00034

IV. A NÁLISE PARAMÉTRICA
Com base nos resultados encontrados com a análise 2k
fatorial, é possível executar o planejamento fatorial completo,
no qual o experimento será replicado cem vezes, variando
apenas os fatores que foram considerados relevantes na seção
anterior. Portanto, dado que o CenterPowerOffset não possui
efeito significativo, podemos fixá-lo em seu valor mínimo, a
fim de evitar desperdício de recursos.
Devido à limitação do tamanho do RBG, apresentado na
Seção II, a distribuição de banda é avaliada em apenas
3 configurações distintas. Adicionalmente, observou-se que
o critério de RSRQ (RsrqThreshold) não produz efeito
significativo para valores menores que 23, pois este é o
parâmetro responsável por definir se um usuário será alocado
para o centro ou para a borda. Isto é, caso o seu valor
seja muito baixo, nenhum usuário apresentará um valor de
RSRQ abaixo desse critério, resultando na alocação de todos
os usuários para a sub-banda comum. Assim, as simulações
foram realizadas para RsrqThreshold maiores que 23.

Fig. 3: Throughput médio dos usuários.
Com relação ao throughput médio dos usuários (Fig. 3),
o aumento do critério de RSRQ resulta no aumento do
desempenho de todos os cenários, atingindo o maior valor de
throughput para RsrqThreshold = 33. Nesse ponto da curva,
observa-se que o cenário com a maior banda alocada para o
centro (Distribuição 3) permanece com o melhor desempenho.
No entanto, para RsrqThreshold = 34, o desempenho de todas
as Distribuições decai e quanto menor a banda alocada para
a borda, mais severa é a queda do throughput. Há também
uma faixa de RsrqThreshold (entre 28 e 31) para a qual a
variação de throughput é menor. Observa-se que no início
desse intervalo, o cenário mais crítico de sobrecarga já foi
superado, ou seja, os piores usuários foram alocados para a
borda, que estava sendo sub-utilizada. No entanto, a sub-banda
comum ainda está em sobrecarga, visto que o valor máximo
de throughput acontece apenas para RsrqThreshold = 33.
Na Fig. 4, observa-se que, com o aumento do
RsrqThreshold, o comportamento é similar ao da Fig.
3, isto é, todas as distribuições apresentam melhora de
throughput. Todavia, cada distribuição atinge seu valor
máximo em pontos diferentes da curva, sendo que, quanto
menor a banda alocada para a borda, menor é o valor de
RsrqThreshold correspondente ao máximo de throughput e
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Fig. 4: Décimo percentil do Throughput.

Fig. 5: CDF da SINR para RsrqThreshold = 33.

menor é esse valor máximo. Assim, após atingir o valor
máximo, o desempenho das curvas decai para todos os valores
seguintes de RsrqThreshold.
Adicionalmente, percebe-se que, para RsrqThreshold = 33,
na Fig. 3, o throughput é maior para as distribuições com
maior banda alocada para o centro, enquanto que na Fig. 4 as
distribuições com maior banda para as bordas possui melhor
desempenho. Nesse ponto da curva, a Distribuição 3 tem o
melhor desempenho na Fig. 3 e o pior desempenho na Fig. 4.
Quando comparado com a Distribuição 3, a Distribuição
2 apresenta menor valor máximo para o throughput médio,
mas seu desempenho no décimo percentil é muito superior.
Seguindo o mesmo comportamento, a Distribuição 1 possui
o menor valor máximo para o throughput médio, no entanto,
apresenta o melhor desempenho para o décimo percentil.
Ainda comparando as Figs. 3 e 4, observa-se grande
diferença de throughput entre as curvas para todos os
valores de RsrqThreshold na Fig. 4. Em contrapartida, para
o throughput médio (Fig. 3), essa diferença é menor e, de
forma geral, a variação do RsrqThreshold provoca mudanças
menores no décimo percentil. Esse resultado valida os dados
das TABELAS IV e V, dado que, para o throughput médio, o
efeito do RsrqThreshold é mais significativo do que o efeito da
distribuição de banda, e para o décimo percentil a importância
dos efeitos é invertida.
Esses resultados demonstram claramente que existe um
compromisso a ser atingindo quando se deseja o melhor ponto
de operação considerando o desempenho médio e do décimo
percentil. Os resultados evidenciam também que a análise
2k fatorial pode identificar com precisão a influência dos
parâmetros do ICIC no desempenho de throughput do sistema.
Por fim, ainda para RsrqThreshold = 33, pode-se comparar
o desempenho das distribuições com relação à SINR na Fig. 5.
É possível constatar que a SINR é maior para as distribuições
que possuem maior banda alocada para a borda. Embora o
décimo percentil da SINR reflita o que acontece com o décimo
percentil do throughput, o mesmo não é observado na média,
pois, como dito anteriormente, a alocação de mais banda para
o centro (Distribuição 3) reflete maior throughput médio, ao
passo que a alocação de menos banda para a borda reflete em
maior interferência e, portanto, menor SINR.

fortemente da distribuição das sub-bandas, de forma que os
parâmetros devem ser cuidadosamente escolhidos para que não
haja sobrecarga de uma região.
Embora as três distribuições de banda apresentem
desempenho similar para o throughput médio dos usuários, há
uma grande diferença entre as curvas para o décimo percentil.
Assim, é importante considerar os dois resultados no momento
da escolha dos parâmetros. A Distribuição 3, por exemplo,
apresenta o melhor desempenho para o throughput médio, mas
para os usuários da borda o throughput cai substancialmente.
Além disso, ainda que o critério de RSRQ seja baixo,
resultando em mais usuários na sub-banda comum, alocar
pouca banda para a borda não conduz a resultados satisfatórios.
Com exceção da Distribuição 3, que prejudicou
excessivamente o décimo percentil, as Distribuições 1 e
2 podem resultar em bom desempenho, a depender do
RsrqThreshold. Assim, a escolha desses parâmetros deve ser
feita de acordo com os critérios desejados para a rede.
Para estudos futuros, recomenda-se combinar a análise feita
neste artigo com variações no número de usuários, em sua
distribuição e mobilidade. Há também uma boa perspectiva
para o desenvolvimento de sistemas que se adaptem às
necessidades da rede usando aprendizado de máquina, pois
existe um compromisso claro entre os parâmetros do ICIC e
o desempenho médio e dos piores usuários.

V. C ONCLUSÕES E COMENTÁRIOS FINAIS
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Simulação de Arquitetura C-RAN no NS-3:
Dificuldades e Experiências
Paulo Henrique A. Pereira, Ermínio Augusto Ramos da Paixão e Diego Lisboa Cardoso

Resumo— A C-RAN (Cloud Radio Access Network) é considerada uma das mais proeminentes propostas para a nova geração
de redes móveis, solucionando problemas tais como aumento
da segurança da rede, agilidade no controle, gerenciamento e
flexibilidade. As ferramentas de simulação de redes de computadores auxiliam neste processo, possibilitando variação de cenários
de estudo e mudança de parâmetros (protocolos, equipamentos,
tecnologias de acesso, entre outros). Este artigo de iniciação
científica visa transmitir as dificuldades e experiências obtidas
ao adaptar um simulador de eventos discretos para a tecnologia
C-RAN.
Palavras-Chave— C-RAN, Simulação, Redes Móveis.

I. I NTRODUÇÃO
Com a evolução da comunicação, a demanda por maiores
capacidades de conexão e qualidade tem norteado a área das
redes móveis. Tais necessidades levantaram diversas possibilidades para as redes de 5a geração e, dentre elas, destaca-se a
C-RAN, que é uma solução viável para atender aos requisitos
de capacidade, ao mesmo tempo em que atende aos problemas
de escalabilidade relacionados ao poder de processamento [1].
Mesmo sendo uma arquitetura bastante popular, um estudo
a priori de seus parâmetros e cenários de implantação é necessário, de modo a evitar que tecnologias sejam desconsideradas
e/ou restringidas de serem aplicadas. Desta forma, a simulação
é uma abordagem bastante atrativa.
A escolha do simulador NS-3 (Network Simulator), em
detrimento dos demais existentes, se dá pela sua natureza de
código aberto e grande comunidade ativa de usuários, onde
é incentivado o desenvolvimento de novas ferramentas dentro
dele, a fim de complementar as funcionalidades do simulador.
A. C-RAN
A arquitetura de rede móvel C-RAN se dá pela divisão de
estações base em duas entidades físicas: um Remote Radio
Head (RRH) e uma Baseband Unit (BBU). As BBUs de várias
estações base são agrupadas em um BBU pool centralizado.
O fardo da imensa transmissão de dados de alta velocidade
cai sobre os enlaces entre RRHs e a BBU pool, chamado de
fronthaul. O fronthaul é um dos desafios na implementação da
C-RAN, pois ele deve suportar um enorme tráfego de dados
com latência mínima, cerca de 100 − 200µs. Em uma fibra
óptica isso possibilita a associação de RRHs em uma BBU
pool num raio de 20 − 40km [2].
Paulo Henrique A. Pereira, Instituto de Tecnologia, Universidade Federal
do Pará, Belém-PA, Brasil. Ermínio Augusto Ramos da Paixão e Diego Lisboa
Cardoso, Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade
Federal do Pará, Belém-PA, Brasil, E-mails: paulohenrique99.10@gmail.com,
hermespaixao@gmail.com, dlisboacardoso@gmail.com. Este trabalho foi parcialmente financiado pelo CNPq e Propesp.

II. D ESENVOLVIMENTO
O módulo do simulador NS-3 não conta com características
que simulem o comportamento de RRHs ou BBUs, logo,
foi tomada a abstração de utilizar uma antena como RRH
e adicionar nós na rede que representariam BBU pools e
servidores. Foram modelados como enlaces de fibra óptica
conectando RRHs e BBUs (de maneira - a melhor representar
o desempenho das tecnologias propostas a serem utilizadas)
enlaces ponto-a-ponto com características de latência, data
rate e MTU (Maximum Transmission Unit) equivalentes a uma
fibra óptica, devido à inexistência de um módulo que simule,
de fato, uma fibra.
Houve, então, a adaptação do núcleo da rede LTE (Long
Term Evolution), esta adaptação deu-se pela implementação
dos elementos que representam a BBU Pool juntamente com
os componentes da EPC (Evolved Packet Core), e a alteração
das especificações dos enlaces que conectam o eNB (Evolved
Node B) ao nó SGW (Serving Gateway)/PGW (Packet Data
Network Gateway), de modo que os parâmetros atribuídos a
ele sejam compatíveis com o esperado de um enlace fronthaul
segundo literatura. Adicionalmente foi configurado um módulo
responsável por acrescentar funcionalidades de auto-gerência
aos componentes gerenciáveis pela BBU conforme preconiza
a arquitetura C-RAN.
A. Cenários
A simulação aborda a construção da topologia C-RAN composta por equipamentos controladores de fluxo. Isso se dá pela
adição do módulo OFSwitch13 [3], responsável por simular
switches OpenFlow aplicáveis em SDNs (Software-Defined
Networks), o que possibilita tomada de decisões em tempo
de execução, funcionalidades aproveitadas neste cenário. As
RRHs têm os seguintes números de clientes conectados: {70,
45, 50, 45, 60, 55, 65, 60, 65, 45, 60, 65, 50, 45, 45, 50, 45,
60, 50}, baseado em [2].
A ferramenta desenvolvida para validação foi a utilizada
em [4] aplicada em uma pesquisa direcionada a otimizar o
balanceamento de carga nas BBUs, portanto, características
relacionadas a controle de fluxo são imprescindíveis para a
utilização da simulação como ferramenta de pesquisa. Para
adicionar as funcionalidades desejadas, foi então implementado o uso de switches OpenFlow representando os setores
das BBUs e a estrutura equivalente ao BBU pool como um
todo.
Utilizando as funcionalidades do módulo OFSwitch13 foi
possível adicionar na BBU pool a capacidade de, ao chegar
um pacote novo, decidir qual setor das BBUs nele contidos
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será responsável por gerenciar o tráfego do cliente que gerou o
pacote, de modo que é possível inserir na BBU pool diferentes
políticas de alocação e analisar os resultados gerados pela
simulação.

dos clientes já devem seguir pelos setores estabelecidos no
processo de alocação, os que não forem alocados, terão seus
pacotes perdidos. A tabela abaixo resume os dados coletados
a partir da simulação.
TABELA I
R ESULTADOS

Número de usuário atendidos
% média de ocupação das BBUs
Pacotes perdidos
Delay médio (ns)
Jitter médio (ns)

Sem Balanceamento
950
78.91%
7520
36165061.36
436761.1017

Com Balanceamento
1030
85.83%
0
36341874.96
450667.8872

IV. C ONCLUSÃO

Fig. 1.

Representação gráfica do cenário desenvolvido

III. R ESULTADOS
O cenário otimizado (balanceamento através do uso de SDN
para distribuição dos fluxos entre os BBUs) foi comparado
com aquele de um benchmark (sem balanceamento). A medida
de desempenho avaliada foi o KPI (Key Performance Indicator) de chamadas bloqueadas. As aplicações são compostas
por um fluxo UDP (User Datagram Protocol) de 2 pacotes
por segundo, cada pacote com 1024 bytes de payload.

Fig. 2.

Fluxograma de chegada de novo pacote

Fig. 3.

Fluxograma de alocação de novo cliente

Este artigo visa relatar as experiências obtidas ao adaptar
o módulo LTE do simulador NS-3 para que ele sirva como
aproximação para um cenário de implantação da C-RAN. A
estrutura da simulação ainda está aberta a diversos desenvolvimentos para evoluir como modelo de simulação comparável a
uma implementação real da C-RAN. O cenário desenvolvido
se mostrou aplicável em pesquisas na área e pode ser evoluído
para atender à demanda de diferentes pesquisas que envolvam
o desenvolvimento da C-RAN. Como prospectiva de trabalhos
futuros há a adição de suporte a elementos esperados para
a nova geração de telefonia móvel, como Massive MIMO
(Multipe Input Multiple Output), mmWave (Millimeter wave),
dentre outros, e é visada a possibilidade de substituir algumas
abstrações feitas durante o desenvolvimento deste trabalho.
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Os fluxogramas representam os dois modelos-chave do
mecanismo de alocação de clientes aos setores das BBUs. O
primeiro representa o evento de chegada de um pacote no
BBU pool, na Fig. 2 é analisado se o usuário que gerou este
pacote já foi alocado a algum setor, sendo assim, o primeiro
pacote de todos os clientes deverão passar por um processo
de alocação, representado pela Fig. 3. Os pacotes seguintes
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Códigos constacı́clicos, códigos ciclicamente
permutáveis e sequências de protocolo para o canal
de colisão sem realimentação
J. S. Lemos-Neto e Valdemar C. da Rocha Jr.

Resumo— O primeiro objetivo deste artigo é propor um novo
conjunto de códigos ciclicamente permutáveis (códigos CP),
derivados de códigos constacı́clicos p-ários, usando um método
de construção existente na literatura. Para isto, dois novos
teoremas são enunciados e uma nova construção de códigos
CP é obtida. Tal construção é ótima no sentido que atinge
precisamente o limitante superior para o número de classes
de equivalência constacı́clica. O segundo objetivo deste artigo é
avaliar o desempenho da nova construção de códigos CP quando
aplicada na construção de sequências de protocolo para o canal
de colisão sem realimentação.
Palavras-Chave— Códigos constacı́clicos, códigos ciclicamente
permutáveis, canal de colisão sem realimentação, sequências de
protocolo.
Abstract— The first objective of this paper is to propose a new
class of cyclically permutable codes (CPC) which are derived
from a known construction of p-ary constacyclic codes. Two new
theorems are proved which lead to the construction of a new
class of CPC. The proposed construction is optimum in the sense
that it achieves the upper bound for the number of constacyclic
equivalence classes. As a second objective, the proposed CPC
construction is used to generate protocol sequences for the
collision channel without feedback and their suitability is assessed
for this application.
Keywords— Constacyclic codes, cyclically permutable codes,
collision channel without feedback, protocol sequences.

atinge precisamente o limitante superior para o número de
classes de equivalência constacı́clica.
O canal de colisão sem realimentação (CCsR) tem sido
um tema de pesquisa recorrente desde sua publicação [4],
[5]. Trabalhos recentes sobre o CCsR podem ser vistos nas
referências [6]–[8]. Assim, o segundo objetivo deste artigo é
avaliar o desempenho da construção de códigos CP proposta
como sequências de protocolo para o CCsR. Os parâmetros
de desempenho das sequências propostas são comparados aos
de outras sequências que seguem uma abordagem semelhante
de construção [6], [9], [10].
O restante deste artigo está organizado conforme descrito
na sequência. Na Seção II são abordados alguns conceitos de
códigos constacı́clicos e dois resultados originais são apresentados. Na Seção III, apresenta-se um novo conjunto de códigos
ciclicamente permutáveis derivado dos resultados apresentados
na Seção II, juntamente com o procedimento descrito em [3]
para mapear as palavras de um código constacı́clico p-ário para
binário. Na Seção IV, um cenário de aplicação dos códigos
CP construı́dos na Seção III é exposto: códigos CP como
sequências de protocolo para o CCsR. Por fim, as conclusões
são apresentadas na Seção V.
II. C ÓDIGOS CONSTAC ÍCLICOS

I. I NTRODUÇ ÃO
O primeiro objetivo deste artigo é propor um novo conjunto
de códigos ciclicamente permutáveis (códigos CP) [1], derivados de códigos constacı́clicos p-ários [2, p. 303], usando
o método de construção apresentado em [3]. Para isto, dois
novos teoremas são apresentados. No primeiro, dado um
código constacı́clico C gerado pelo polinômio g(x), provase uma condição para as raı́zes de g(x) tal que todas as
palavras-código não-nulas de C possuam ordem constacı́clica
plena. No segundo, mostra-se como particionar C em classes
de equivalência constacı́clica, desde que o polinômio g(x)
satisfaça a condição proposta no primeiro teorema. Após particionar C, cada palavra-código de uma classe de equivalência
constacı́clica distinta é mapeada para binário, seguindo o
procedimento proposto em [3], e uma nova construção de
códigos CP é obtida. Tal construção é ótima no sentido que
José Sampaio de Lemos Neto e Valdemar C. da Rocha Jr., Grupo de Pesquisa em Comunicações - CODEC, Departamento de Eletrônica e Sistemas,
UFPE, Recife, CEP 50740-550. E-mails: {jose.lemosnt, vcr}@ufpe.br. Este
trabalho recebeu apoio parcial do CNPq, Proj. 307467/2015-5 e da Fundação
de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE), Proj.
IBPG-0288-0.34/10.

A. Conceitos básicos
Seja c(x) = c0 + c1 x + c2 x2 + . . . + cn−1 xn−1
um polinômio cujos coeficientes pertencem a GF(p), em
que p denota um número primo ı́mpar. Multiplicar c(x)
por x e reduzir o produto módulo xn − a, sendo a
um elemento não-nulo de GF(p), resulta no polinômio
c0 (x) = acn−1 + c0 x + c1 x2 + . . . + cn−2 xn−1 . Diz-se que
c0 (x) corresponde a um deslocamento constacı́clico de c(x)
para a direita [2, p. 303]. Assim, um código C é dito ser
constacı́clico se qualquer deslocamento constacı́clico de uma
palavra-código resulta em uma palavra-código.
Neste artigo, o interesse é na construção de códigos constacı́clicos de comprimento n = p + 1, sendo p um número
primo tal que p > 3, e com o elemento a de xn − a sendo
um elemento gerador do grupo multiplicativo de GF(p). Esta
escolha deve-se ao fato de que algumas propriedades são
conhecidas para códigos constacı́clicos com esses parâmetros
[11]. Uma descrição da existência de códigos constacı́clicos
para outros valores de n e a pode ser encontrada em [12].
Para n = p + 1, é conhecido [11] que as raı́zes de
xp+1 − a pertencem a GF(p2 ) e podem ser escritas na forma
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α1+(p−1)i , para 0 ≤ i ≤ p, ou ainda na forma αp+(p−1)i ,
para −(p − 1)/2 ≤ i ≤ (p + 1)/2. De acordo com [11], o
polinômio xp+1 − a é fatorado em (p + 1)/2 polinômios de
grau dois. Logo, as raı́zes de xp+1 − a pertencem a classes
conjugadas de cardinalidade dois [13]. Uma consequência
deste fato é que o grau dos possı́veis polinômios geradores
g(x) é um número par, isto é, n − k sempre é par. Como
n = p + 1 também é par, a dimensão do código, k, sempre é
um número par no intervalo 2 ≤ k ≤ p − 1.
Ainda em [11], mostra-se que as raı́zes de xp+1 − a são
termos consecutivos de uma progressão geométrica de razão
αp−1 . Assim é possı́vel escolher um polinômio gerador g(x)
de um código constacı́clico C com 2t raı́zes consecutivas, em
que t é a capacidade de correção de C. Desta forma, C tem
dmin = n − k + 1 e é um código maximum distance separable
(MDS) [14, p. 188].
Por fim, a ordem constacı́clica de uma palavra-código é o
menor inteiro positivo i tal que xi c(x) = c(x) mod (xn − a).
Quando i = p2 − 1, c(x) possui ordem constacı́clica plena.
B. Condição para as raı́zes do polinômio gerador
O Teorema 1, apresentado a seguir, estabelece uma condição
sobre as raı́zes de g(x) que permite gerar códigos constacı́clicos de comprimento de bloco n = p+1, tal que todas as
palavras-código não-nulas possuam ordem constacı́clica plena.
Seja o polinômio xp+1 − a, em que p é um número primo,
p > 3, e a 6= 0 é um elemento gerador do grupo multiplicativo
de GF(p). Esta condição imposta sobre a assegura que pelo
menos um par de raı́zes conjugadas de xp+1 − a tenha ordem
multiplicativa p2 − 1 [11].
Teorema 1: Todas as palavras-código não-nulas de um
código C constacı́clico linear p-ário (p + 1, k, dmin ) possuem
ordem constacı́clica plena se, e somente se, todas as raı́zes do
polinômio xp+1 − a que não têm ordem multiplicativa igual a
p2 − 1 são escolhidas como raı́zes do polinômio gerador g(x).
Demonstração: Suponha que todas as raı́zes de xp+1 − a
que possuem ordem multiplicativa diferente de p2 −1 estão em
g(x). Para que qualquer c(x) ∈ C tenha ordem constacı́clica
plena, o menor valor de i tal que
xi c(x)

= c(x) mod (xp+1 − a)

ou, equivalentemente,
(xi − 1)c(x)

=

0 mod (xp+1 − a)

(1)

tem de ser i = p2 − 1. Entretanto, pode-se escrever c(x) =
m(x)g(x) e substituir c(x) por m(x)g(x) em (1). Logo,
(xi − 1)m(x)g(x)

=

0 mod (xp+1 − a).

(2)

A condição expressa em (2) implica que todas as raı́zes do
polinômio xp+1 − a estão presentes em (xi − 1)m(x)g(x). O
polinômio m(x) possui grau máximo k −1 e, portanto, poderá
ter no máximo k − 1 raı́zes com ordem multiplicativa p2 − 1.
Como grau[m(x)g(x)] ≤ p, no mı́nimo uma raiz de xi −1 terá
ordem multiplicativa p2 −1. Consequentemente, i = p2 −1 é o
valor mı́nimo para que (2) seja satisfeita e, portanto, todas as
palavras-código não-nulas de C possuem ordem constacı́clica
plena.

Por outro lado, suponha que todas as palavras-código não
nulas de C possuem ordem constacı́clica plena, ou seja, p2 −1 é
o menor valor de i que satisfaz (2). Pelos mesmos argumentos
já expostos, no mı́nimo uma raiz de xp+1 − a é comum a
xi − 1 em (2). Se esta raiz comum, denotada por αi1 , tiver
2
ordem multiplicativa i2 < p2 − 1, tal que αi1 i2 = αp −1 = 1,
então (2) é satisfeita para i = i2 . Porém, isto implica que pelo
menos uma palavra-código possui ordem constacı́clica i2 <
p2 − 1. Como isto não é possı́vel, dada a hipótese assumida
que i = p2 − 1 é o menor valor para o qual (2) é satisfeita,
então qualquer raiz com ordem multiplicativa i < p2 − 1 deve
estar no conjunto de raı́zes de m(x) ou de g(x). Uma vez que
o polinômio m(x) pode conter ou não raı́zes em GF(p2 ), o
único modo de garantir a hipótese assumida é que todas as
raı́zes com ordem multiplicativa i < p2 − 1 devem estar no
conjunto de raı́zes de g(x).
Neste ponto, vale ressaltar que para se construir códigos
constacı́clicos que sejam MDS e que possuam todas as
palavras-código com ordem constacı́clica plena, as raı́zes do
polinômio g(x) devem satisfazer duas condições: a) serem
consecutivas e b) satisfazer o Teorema 1.
C. Classes de equivalência constacı́clica
Conforme justificado na sequência, é possı́vel particionar
um código constacı́clico em classes de equivalência constacı́clica de modo semelhante ao que foi feito com códigos
cı́clicos em [15]. Neste caso, considere duas palavras-código
c1 (x) e c2 (x) pertencentes a um código constacı́clico pário C cujas palavras-código são reduzidas mod(xp+1 − a).
Diz-se que c1 (x) e c2 (x) pertencem à mesma classe de
equivalência constacı́clica se xi c1 (x) = c2 (x) mod (xp+1 −a)
para 1 ≤ i < p2 − 1. Se c1 (x) tem ordem constacı́clica
igual a j, então a classe de equivalência constacı́clica que
contém c1 (x) possui j palavras-código, que correspondem
aos deslocamentos constacı́clicos de c1 (x), e a classe de
equivalência constacı́clica, da qual c1 (x) agora é denominado
lı́der, também tem ordem constacı́clica igual a j
O Teorema 2, apresentado a seguir, mostra como obter diretamente cada palavra-código lı́der de classe de equivalência
constacı́clica. Em outras palavras, o Teorema 2 provê um
modo direto de particionar um código constacı́clico em suas
respectivas classes de equivalência constacı́clica.
Teorema 2: Seja n = p + 1 e seja C um código linear
constacı́clico p-ário (n, k, dmin ) cujo polinômio gerador g(x)
satisfaz o Teorema 1, e seja h(x) o polinômio de verificação
Qk/2
de paridade, em que h(x) =
j=1 sj (x), e cada sj (x),
1 ≤ j ≤ k/2, tem grau 2 e pertence ao expoente p2 − 1,
i.e., p2 − 1 é o menor número inteiro positivo n para o qual
sj (x) divide xn − 1. As palavras-código não nulas c(x) ∈ C
são constaciclicamente distintas se elas são selecionadas tal
que
c(x) = g(x)[1 + si (x)mi (x)]

i−1
Y

sj (x)

mod xn − a, (3)

j=1

em que a é um elemento gerador de GF(p), 1 ≤ i ≤
k/2, mi (x) é um polinômio mensagem de grau no máximo
k − 1 − 2i ≥ 0, para 1 ≤ i ≤ k/2 − 1, e mk/2 (x) , 1.
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

O número de classes de equivalência constacı́clica gerado por
(3) é precisamente (pk − 1)/(p2 − 1).
Demonstração: O teorema é provado em três partes. Nas
duas primeiras partes prova-se que as palavras-código geradas
por (3) são constaciclicamente distintas e, na terceira e última
parte, mostra-se quantas classes de equivalência constacı́clica
são geradas.
Na
primeira
parte,
considere
c(x)
em
(3)
para 1
≤
i
≤
k/2 − 1. QNeste caso, sei−1
jam
c1 (x) = g(x)[1 + si (x)mi (x)] j=1 sj (x)
e
Q
l−1
0
c2 (x) = g(x)[1 + sl (x)ml (x)] j=1 sj (x), 1 ≤ l ≤ k/2 − 1,
duas palavras-código distintas em C, em que si (x)mi (x) e
sl (x)m0l (x) possuem grau no máximo igual a k − 1. Por
hipótese, se c1 (x) e c2 (x) pertencem à mesma classe de
equivalência constacı́clica, então
xt c1 (x) = c2 (x) mod xn − a

(4)

é satisfeita para algum valor de t tal que 0 < t < p2 − 1.
•

Para i = l, após algumas simplificações em (4), obtém-se
xt − 1 + si (x)[xt mi (x) − m0i (x)] = 0 mod si (x). (5)

•

Para (5) ser satisfeita, si (x) deve ser um fator de xt − 1,
mas isso não é possı́vel visto que si (x) pertence ao
expoente p2 − 1 e 0 < t < p2 − 1. Assim, a hipótese que
c1 (x) e c2 (x) pertencem a mesma classe de equivalência
constacı́clica é falsa para i = l e, portanto, c1 (x) e
c2 (x) pertencem a classes de equivalência constacı́clica
distintas.
Para i 6= l, com l > i, após algumas simplificações em
(4), obtém-se
xt [1 + si (x)mi (x)] − [1 + sl (x)m0l (x)]

l−1
Y

sj (x) (6)

j=i

Ql−1
igual a 0 módulo sl (x) j=i sj (x).
Ql−1
Para (6) ser satisfeita,
j=i sj (x)
xt [1 + si (x)mi (x)]. Como


l−1
Y
gcd xt ,
sj (x) = 1,

Entretanto, h(x) =
2
mod xp −1 − 1. Logo,

Qk/2

j=1 sj (x)

e g(x)h(x)

dividir

j=i

e uma vez que gcd[1+si (x)mi (x), si (x)]Q= 1, conclui-se
l−1
que 1 + si (x)mi (x) não é divisı́vel por j=i sj (x), pois
este último tem si (x) como fator. Assim, a hipótese que
c1 (x) e c2 (x) pertencem à mesma classe de equivalência
constacı́clica é falsa para i 6= l e, portanto, c1 (x) e
c2 (x) pertencem a classes de equivalência constacı́clica
distintas.

0

k/2−1

c(x) = g(x)

Y

sj (x)

(7)

j=1

para i = k/2. Observe que (7) é independente do polinômio
mk/2 (x), assim, por definição, mk/2 (x) = 1. De modo direto,
pode-se verificar que a classe
Qk/2−1de equivalência constacı́clica
gerada por c(x) = g(x) j=1 sj (x) não foi gerada previamente por c(x) em (3) para 1 ≤ i ≤ k/2 − 1. A classe
Qk/2−1
de equivalência constacı́clica gerada por g(x) j=1 sj (x) é
2
obtida diretamente pela divisão do polinômio xp −1 − a pelo
polinômio sk/2 (x).
Na terceira e última parte, considere o número total de
classes de equivalência constacı́clica geradas. Para 1 ≤ i ≤
k/2 − 1 em (3), o grau de mi (x) é menor ou igual a
k − 1 − 2i. Logo, existem pk−2i possı́veis escolhas para
mi (x). Consequentemente, o número de classes de equiPk/2−1
valência constacı́clica neste caso é dado por i=1 pk−2i .
Para i = k/2 em (3), uma única classe de equivalência
constacı́clica é gerada. Desta forma, o número total de
classes
equivalência
distintas
é dado por
Pk/2−1 dek−2i
Pk/2constacı́clica
Pk/2 k−2i
k−2i
p
+
1
=
p
.
Mas,
é a soma
p
i=1
i=1
i=1
de k/2 termos de uma série geométrica finita de razão p−2 .
Pk/2
k
−1
Assim, i=1 pk−2i = pp2 −1
= (pk − 1)/(p2 − 1).
Exemplo 1: Considere p = 5 e a = 3. Logo,
x6 − 3 = (3 + 2x + x2 )(3 + x2 )(3 + 3x + x2 ) sobre GF(5).
Os polinômios 3 + 2x + x2 e 3 + 3x + x2 pertencem ao expoente 24, enquanto o polinômio 3 + x2 pertence ao expoente 8.
Assim, considere o código C gerado por g(x) = 3 + x2 . Como
n = 6 e n − k = 2, então k = 4. Uma vez que g(x) satisfaz o
Teorema 1, pode-se aplicarQ
o Teorema 2 a C. Neste caso k/2 =
2
2 e, desta forma, h(x) = j=1 sj (x) = s1 (x)s2 (x), em que
s1 (x) = 3 + 2x + x2 e s2 (x) = 3 + 3x + x2 , por exemplo.
Para i = 1,
c(x) = g(x)[1 + s1 (x)m1 (x)],

deve

=

(8)

em que grau[m1 (x)] ≤ 4 − 1 − 2 = 1. Assim, 52 = 25
classes de equivalência constacı́clica são geradas. Para i = 2,
m2 (x) = 1 por definição, assim
c(x)

= g(x)[1 + s2 (x)]s1 (x)

mod x6 − 3

= g(x)s1 (x)

(9)

e, assim, uma classe de equivalência constacı́clica é obtida.
Portanto, (54 − 1)/(52 − 1) = 26 classes de equivalência
constacı́clica são geradas por meio de (8) e (9).
III. C ÓDIGOS CICLICAMENTE PERMUT ÁVEIS

Um código ciclicamente permutável (código CP) é um
código de bloco binário de comprimento N em que cada
Na segunda parte, considere c(x) em (3) para i = k/2. palavra-código tem ordem cı́clica plena e tal que as palavrascódigo são ciclicamente distintas [1]. Um código CP de
Sendo mk/2 (x) = 1, obtém-se
comprimento de bloco N , com Mc palavras-código e distância
mı́nima cı́clica dc é denotado por CCP(N, Mc , dc ) [9].
k/2−1
k/2
Y
Y
n
Para se obter um código CP usando as palavras-código pc(x) = g(x)
sj (x) + g(x)
sj (x) mod x − a.
árias
obtidas por meio do Teorema 2, é preciso mapear as
j=1
j=1
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palavras-código para binário. Em [3], mostra-se como mapear
adequadamente as palavras-código de um código constacı́clico
p-ário em palavras de um código CP. Tal procedimento consiste, resumidamente, nos seguintes passos:
i. Escolha uma representação-V para os elementos de
GF(p) do seguinte modo: os elementos não-nulos ai ,
i = 0, 1, 2, . . . , p−2, são representados pelas (p−1)-uplas
binárias Si (v), em que v é uma (p − 1)-upla binária cuja
ordem cı́clica é igual a p − 1 e Si denota o operador que
desloca ciclicamente v de i posições para a direita. Além
disso, o elemento 0 pode ser representado pela (p − 1)upla binária não-nula v0 e seus deslocamentos cı́clicos
tais que v0 6= Si (v) para 0 ≤ i ≤ p − 2. Em particular,
v0 pode ser escolhida como a (p − 1)-upla toda nula. Os
pesos de Hamming de v e v0 são denotados por w(v) e
w(v0 ) respectivamente;
ii. Cada palavra-código p-ária c = (c0 , c1 , . . . , cn−1 ), obtida por meio do Teorema 2, é mapeada em um arranjo bidimensional cujas colunas são as transpostas das
(p − 1) − uplas binárias, definidas pela representação-V,
para cada coordenada ci , 0 ≤ i ≤ n − 1;
iii. Os arranjos bidimensionais são convertidos adequadamente em N -uplas binárias, de modo que um deslocamento constacı́clico de c corresponda a um deslocamento
cı́clico de sua respectiva N -upla binária.
Construção 1: Seja p um número primo, p > 3, n = p + 1
e k um número par tal que 4 ≤ k ≤ p − 1. Escolha uma
representação-V com v = (1, 0, 0, . . . , 0) e w(v0 ) ≥ 3, e
um código C constacı́clico linear p-ário (p + 1, k, p − k + 2)
(MDS) cujo polinômio gerador g(x) satisfaz o Teorema 1.
Mapeando para binário cada palavra-código c(x) selecionada
de acordo com o Teorema 2, obtém-se um CCP (N, Mc , dc )
com N = p2 − 1, Mc = (pk − 1)/(p2 − 1) e com distância
mı́nima cı́clica dc ≥ (p − k + 2)d(v).
Para um código linear constacı́clico p-ário C com comprimento de bloco n = p + 1 e cujo polinômio gerador g(x)
satisfaz o Teorema 1, o número de classes de equivalência
constacı́clica distintas é igual a (pk − 1)/(p2 − 1). Assim,
(pk − 1)/(p2 − 1) é o limitante superior para o número de
classes de equivalência constacı́clica que podem ser geradas
neste caso. A Construção 1 tem Mc = (pk − 1)/(p2 − 1),
portanto, ela é ótima no sentido de que atinge precisamente o
limitante superior.
IV. A PLICAÇ ÃO : S EQU ÊNCIAS DE PROTOCOLO PARA O
CANAL DE COLIS ÃO SEM REALIMENTAÇ ÃO

O canal de colisão sem realimentação (CCsR) é um modelo de canal proposto [4], [5] para situações em que um
dado número de usuários compartilha o mesmo canal de
comunicação para o envio de pacotes de bits. No CCsR cada
usuário possui uma sequência de protocolo que determina em
quais intervalos de tempo o usuário pode enviar seus pacotes.
Em [9], demonstra-se que códigos CP constituem uma solução
natural para o caso particular de acesso múltiplo no CCsR
em que M usuários, de um total de U , estão ativos em um
dado quadro. Nesta situação, cada usuário recebe uma palavracódigo distinta de um mesmo código CP e a utiliza como

sequência de protocolo para controlar suas transmissões. Desta
forma, as palavras do código CP constituem um conjunto
(U, M, N, σ) de sequências de protocolo, em que U denota
o total de usuários que compartilham o canal, M denota o
número de usuários ativos por quadro, cujo comprimento é
denotado por N , e σ denota o número mı́nimo de pacotes
por quadro que podem ser recebidos livres de colisão. A taxa
máxima total de informação obtida nesta situação é dada por
Rsum =

Mσ
(pacotes/intervalo de tempo).
N

(10)

Teorema 3 ([6]): Seja CCP(N, Mc = U, dc ) um código
CP de peso não-constante, de valor mı́nimo wmin e valor
máximo wmax . Para um número inteiro σ, 1 ≤ σ ≤ wmax ,
um CCP(N, Mc = U, dc ) é um conjunto de sequências de
protocolo, representadas por (U, M, N, σ), para
 
 


wmin − 1
wmin − σ
M ≥ min U,
,
+1 ,
wmax − dc /2
wmax − dc /2

(11)

em que bxc é o maior número inteiro positivo tal que bxc ≤ x.
A. Sequências-Constacı́clicas baseadas na Construção 1
De acordo com a Construção 1, os parâmetros (U, M, N, σ)
das sequências baseadas em códigos CP de peso não-constante
são U = (pk − 1)/(p2 − 1), N = p2 − 1 e M em função de
σ é dado por
 


 
wmin − σ
wmin − 1
,
+1 ,
M ≥ min U,
wmax − dc /2
wmax − dc /2

(12)

em que p é um número primo tal que p ≥ 5 e k é um número
inteiro par tal que 4 ≤ k ≤ p − 1. As sequências de protocolo
são palavras de um código CP, de peso não-constante, com
wmin = p + 1, wmax = (p − k + 2) + (k − 1)w(v0 ) e dc ≥
(p − k + 2)d(v), em que w(v0 ), w(v0 ) ≥ 3, denota o peso da
(p − 1)-upla que representa o elemento 0 na representação-V
e d(v) denota sua distância mı́nima.
B. Comparação das Sequências de Protocolo
De acordo com [6], a avaliação de sequências de protocolo
não é simples e o resultado depende, em geral, da natureza da
aplicação pretendida. No entanto, os seguintes parâmetros são
comumente considerados.
a) O número de usuários, M , ativos por quadro;
b) A taxa total de informação transmitida (Rsum );
c) O número máximo de sequências distintas;
d) O comprimento do quadro, N , utilizado pelos usuários;
e) Suporte a usuários com diferentes fatores de trabalho;
f) Uso de cabeçalhos de identificação dos usuários.
Em [6], foram apresentadas as Sequências-Constacı́clicas,
tipo-I e tipo-II, e foi realizada uma comparação entre elas e
as Sequências-RS e Sequências-BCH. Portanto, resta apenas
comparar as sequências baseadas na Construção 1, proposta
neste artigo. A Tabela I é uma versão atualizada da Tabela I em
[6], com a inclusão das sequências baseadas na Construção 1,
e resume os parâmetros utilizados na comparação.
As sequências de protocolo baseadas na Construção 1 são
obtidas por meio de códigos CP, logo é possı́vel distinguir os usuários ativos sem a necessidade de cabeçalhos de
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TABELA I
Parâmetros de comparação para as sequências de protocolo. Sequências-Constacı́clicas com p ≥ 5, 4 ≤ k ≤ p − 1 e w(v0 ) ≥ 3. Sequências-RS e
Sequências-BCH com p ≥ 5, 3 ≤ k ≤ p − 1 e r > 1. (∗) Ap+1 denota o número de palavras-código de peso p + 1 de um código MDS [14, p. 189].

Critérios
Limitante inferior para Rsum
Limitante superior para M
o

N de sequências geradas (U )
Comprimento do quadro (N )
Diferentes fatores de trabalho

Construção 1

Sequências
tipo-I[3]
tipo-II[3]

RS[9]

BCH[10]

1
4(k−1)w(v0 )

1
4(k−1)w(v0 )

1
4(k−1)

1
4(k−1)

1
4(k−1)

bp/3c

bp/3c

bp/3c

bp/2c

bp/2c

(∗)

pk −1
p2 −1
2

k−2

p
p2 − 1
sim

p −1
sim

identificação [6]. Assim como as Sequências-Constacı́clicas
tipo-I, as sequências baseadas na Construção 1 também dão
suporte a usuários com diferentes fatores de trabalho [6].
O valor de U das sequências baseadas na Construção 1
é maior do que o respectivo valor para as SequênciasConstacı́clicas
tipo-I
e
as
Sequências-RS,
pois
(pk − 1)/(p2 − 1) > pk−2 para k > 2. Desta forma, O
valor de U das sequências baseadas na Construção 1 é apenas
inferior ao valor de U das Sequências-BCH à medida que
o valor de r aumenta. Porém, para valores elevados de r,
o valor de N para as Sequências-BCH também torna-se
elevado, e valores elevados de N aumentam a complexidade
de decodificação por intervalo de tempo [10]. No caso das
sequências baseadas na Construção 1, é possı́vel aumentar o
valor de U (aumentando o valor de k) mantendo o mesmo
valor para N .
Sequências-Constacı́clicas tipo-I, tipo-II e as sequências
baseadas na Construção 1 possuem o mesmo limitante,
M ≤ bp/3c, que é menor que o limitante superior para as
Sequências-RS e Sequências-BCH dado por M ≤ bp/2c.
Porém, a diferença entre os valores dos limitantes é cada vez
menor à medida que o valor de p aumenta.
Pela Tabela I, as Sequências-Constacı́clicas tipo-II possuem o mesmo limitante inferior das Sequências-RS e das
Sequências-BCH para Rsum . Já as Sequências-Constacı́clicas
tipo-I e as sequências baseadas na Construção 1 possuem
um limitante inferior que é menor que o correspondente das
1
0
demais sequências por um fator de w(v
0 ) , w(v ) ≥ 3. Esta
diminuição é devida ao fato dos códigos CP usados serem de
peso não-constante e o valor de w(v0 ) influenciar diretamente
no peso das palavras-código. Como há usuários com variados
fatores de trabalho, o número de usuários ativos por quadro
pode diminuir. Porém, as Sequências-Constacı́clicas tipo-I e
as sequências baseadas na Construção 1 são as únicas na
literatura, obtidas por meio de códigos CP, que comportam
usuários com diferentes fatores de trabalho.
V. C ONCLUS ÕES
Este artigo propõe um novo conjunto de códigos CP, derivados de códigos constacı́clicos p-ários, cujas palavras-código
podem ser usadas como sequências de protocolo para o CCsR.
Os teoremas 1 e 2 são a versão para códigos constacı́clicos dos
teoremas 1 e 2 em [15] para códigos cı́clicos. A Construção 1

Ap+1
N
2

p −1
não

k−2

p
p2 − p
não

p(k−2)r
p(pr − 1)
não

é ótima no sentido que atinge precisamente o limitante superior para o número de classes de equivalência constacı́clica
dos códigos usados. No que diz respeito às SequênciasConstacı́clicas baseadas na Construção 1, o desempenho delas
mostrou-se satisfatório e com destaque para dois parâmetros:
o número total de usuários U e a flexibilidade de utilização
para usuários com diferentes fatores de trabalho.
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Hybrid MCMC and LMMSE Detector for MIMO
Frequency-Selective Channels
Guilherme C. G. Fernandes and Marcelo G. S. Bruno

Abstract— Optimal detection in multiple-input multiple-output
(MIMO) frequency-selective systems is known to have exponential complexity due to the number of transmitter antennas and
channel length. In this paper, we model the detection problem
using factor graphs and apply the sum-product algorithm (SPA)
to derive the optimal detector. Then we adapt the SPA to propose
a hybrid suboptimal algorithm based on two known detectors: the
Markov chain Monte Carlo (MCMC) detector initialized with the
solution from the linear minimum mean square error (LMMSE)
detector. The proposed algorithm achieves better performance
than any of the two individually while preserving their lower
complexity.
Keywords— MIMO detection, MCMC detector, LMMSE detector, factor graphs, sum-product algorithm

I. I NTRODUCTION
An important and challenging problem in multiple-input
multiple-output (MIMO) communication systems is decoding
the received signal [1]. Typically, in optimal Maximum a
Posteriori (MAP) MIMO detection, multiple interfering symbols transmitted concurrently by multiple antennas have to be
jointly detected subject to random noise and interference at
the receiver’s end. However, the MAP detector was proven
to be non-deterministic polynomial-time hard (NP-hard) such
that its computational complexity grows exponentially with the
number of transmitter antennas [1] and multipath reflections.
Therefore, several suboptimal but faster approaches have been
studied in order to make MIMO detection scalable [1].
In our approach, we follow the lead in [2], [3] and [4]
and use the factor graph (FG) model to graphically represent
the factorization of the joint probability distribution of the
transmitted symbols, which improves the visualization of the
problem. Marginal distributions can be calculated on a FG
using the sum-product algorithm (SPA) [2], also known as
message-passing.
Variations on the SPA lead to different message-passing
based detection algorithms, as shown in [4]. The optimal
MAP detector is obtained by the exact application of the
SPA and considering discrete probability mass functions for
the states containing sets of transmitted symbols. The proposed suboptimal hybrid detector is based both on the known
linear minimum mean square error (LMMSE) and Markov
chain Monte Carlo (MCMC) detectors. Similarly to the MAP
detector, the LMMSE detector uses exact message-passing,
but approximates the probability function of the states as
multivariate Gaussian distributions. The MCMC detector is
based on particle message-passing, which approximates the

desired joint probability function obtaining samples from it
using the Gibbs sampler (GS) [5], [6].
The paper is divided into 5 sections. Sec. I is this Introduction. In Sec. II, we describe the signal model and its
factor graph representation. In Sec. III, we review the SPA. In
Sec. III-A, we present the exact equations for the algorithm
and optimal detector. In Sec. III-B, we introduce the hybrid
suboptimal detector and the hypotheses that lead the SPA to
the LMMSE and MCMC detectors. Simulation and results are
shown in Sec. IV and conclusions are presented in Sec. V.
Notation: We denote scalars by a or A, vectors by a and
matrices by A. (.)T and (.)H denote matrix transpose and
hermitian. I denotes the identity matrix and 0a×b denotes a
zero matrix with a rows and b columns. [H]a:b,c:d denotes a
submatrix of H, selecting the rows from a to b and columns
from c to d. We denote random vectors by A, which can be
distinguished from deterministic matrices by the context. We
denote the probability of an event by P r(A). If A is discrete,
we denote its probability mass function (pmf) P r(A = a})
by P (a). If A is continuous, we denote its probability density
function (pdf) by p(a).
II. P ROBLEM S TATEMENT
A. Signal Model of the Communication Problem
We assume a MIMO communication system with NT transmitter and NR ≥ NT receiver antennas. The wireless channel is linear, time-variant, frequency-selective with impulse
response length L and presents Rayleigh fading. A stream of
Nb uncoded bits is transmitted, each Q bits being mapped into
Ns = Nb /Q symbols according to some symbol alphabet A
of size 2Q . The symbols are transmitted over N = Ns /NT
time instants, and received over M = N + L − 1 time instants,
due to intersymbol interference.
We assume the wireless channel has a coherence time
of M , meaning that it will remain constant while the bit
stream is being received. The channel is described by its taps
[H1 · · · HL ], where each [Hi ]r,t ∈ C is the channel coefficient
between the t-th transmitter and the r-th receiver antenna in
the i-th reflection, drawn from a complex Gaussian distribution
CN (0, 1). The channel estimation problem is not in the scope
of this paper, thus all coefficients are considered perfectly
known at the receiver.
Let sti be the symbol on the t-th transmitter antenna on time
T T
instant i and si = [s1i · · · sN
i ] be the vector of all transmitted
symbols at instant i. The received signal is then modeled by
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yi =

L
X
k=1
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where yi = [yi1 · · · yiNR ]T , yir denotes the signal received by
the r-th receiver antenna on instant i, and zi is random white
2
complex Gaussian noise, with E[Zi ] = 0 and E[Zi ZH
i ] = σz I.
The problem of interest is to obtain an estimate b̂ of
all transmitted bits B given the collection y = y1:M =
T T
[y1T · · · yM
] of all observations yi using P (b|y). The optimal MAP detector expression for each bit is given by

As in [3], in order to remove the cycles, we first introduce
the state variables Wi , corresponding to all transmitted symbols that influence the signal received at instant i, shown in
Eq. (7), and rewrite the factorization as
p(y|s) =

M
Y

p(yi |wi ).

(8)

i=1

b̂i,M AP = argmax
bi ∈{0,1}

X

P (b|y) = argmax P (bi |y).

(2)

bi ∈{0,1}

b/{bi }

P

where
b/{bi } denotes summation over all variables in b,
except bi . Since bits and symbols relate to each other deterministically, the bitwise detector in Eq. (2) can be expressed
as an equivalent symbolwise detector based on P (s|y)
ŝti,M AP

= argmax
sti ∈A

X

P (s|y) =

s/{sti }

argmax P (sti |y),
sti ∈A

(3)

where S represents the collection of all transmitted symbols.

Then we add indicator probability functions P (wi |wi−1 )
between consecutive states, which evaluate to 1 when all the
common symbols sj in wi and wi−1 match, and P (wi |si )
between states and the newly added symbols, which evaluate
to 1 when si ∈ wi . Thus, Eq. (8) is not modified if written as
p(y|s) =p(y1 |w1 )P (w1 |s1 )
N
Y

p(yi |wi )P (wi |wi−1 )P (wi |si )

i=2
M
Y

(9)
p(yi |wi )P (wi |wi−1 )

i=N +1

B. Representation with Factor Graph
The joint probability functions P (b|y) or P (s|y) can be
factorized and represented by a factor graph, so we can apply
the SPA to calculate the marginals needed for detection, in Eqs.
(2) and (3). Without loss of generality, applying the Bayes’
Law in the probability function in P (s|y), we obtain
P (s|y) ∝ p(y|s)P (s).

which can be represented by the factor graph in Fig. 2. Fig.
3 details the messages for each state variable, on each time
instant i.

(4)

Applying the chain rule in the likelihood function in the right
side of Eq. (4), expanding Y and S as the collection of all
received and transmitted signals:

Fig. 2: Cycle-free FG resulting from factorization in Eq. (9).

p(y1:M |s1:N ) = p(yM |y1:M −1 , s1:N ) · p(y1:M −1 |s1:N ). (5)
From the model in Eq. (1), given the last L transmitted
set of symbols, an observation is independent of any other
observations or symbols. Thus we can simplify Eq. (5) to
p(y1:M |s1:N ) = p(yM |sN ) · p(y1:M −1 |s1:N ).

(6)

Sequentially applying the chain rule to the rightmost factor:
p(y|s) =p(yM |sN ) · · · p(yN |sN −L+1:N )
· · · p(yL |s1:L ) · · · p(y2 |s1:2 ) · p(y1 |s1 ).

(7)

Depending on L, this factorization may result in a cyclic
FG, which requires iterative SPA until the messages converge
[7]. Fig. 1 shows the cycle for L ≥ 3.

Fig. 3: Factor graph node for symbolwise detection.

III. S UM -P RODUCT A LGORITHM

Fig. 1: Cyclic FG resulting from factorization in Eq. (7).

The sum-product algorithm (SPA), also called messagepassing, is described in [2]. Its output is the marginalized
probability function for each variable node in the FG. In Subsections III-A and III-B, we explore how the SPA can result
in different decoders depending on the chosen assumptions.
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(i)

A. Maximum a Posteriori Detector
The SPA results in the MAP detector when applying the
exact message-passing schedule in [2] and the values for the
probability distribution of the states is a discrete pmf and
calculated individually for each state. The resulting equations
are the same as those given in [3] and [4]. All messages are
normalized to total probability 1.
The a priori knowledge of the symbol distribution is represented by m1 (sti ), which usually is considered uniform.
Message 3, related to the observation model, is calculated as
(i)

m3 (wi ) ∝ exp(−(yi − H̄i wi )H Σ−1
z,i (yi − H̄i wi ))
where the matrix H̄i , extended from


[Hi · · · H1 ]
H̄i = [HL · · · H1 ]


[HL · · · Hi−N +1 ]

(10)

Eq. (1), is given by
,i < L
,L ≤ i ≤ N
,i > N

The other messages are calculated from the SPA expressions
for variable and function nodes. Message 2 is calculated as
(i)

m2 (wi ) =

X

NT
Y

p(wi |si )

si

(i)

m1,n (sni ).

(11)

n=1

Messages 4 and 6 are calculated sequentially, forming the
forward recursion.
(i)

(i)

(i)

(i)

m6 (wi ) = m2 (wi )m3 (wi )m4 (wi )

(12)

(i)

(13)

(i−1)

X

m4 (wi ) =

P (wi |wi−1 )m6

(wi−1 ).

wi−1

Messages 5 and 7 are also calculated sequentially, but forming
the backward recursion
(i)

(i)

(i)

(i)

m7 (wi ) = m2 (wi )m3 (wi )m5 (wi )

(14)

(i)

(15)

m5 (wi ) =

(i+1)

X

P (wi+1 |wi )m7

(wi+1 ).

wi+1

Messages 8 and 9 are calculated to finish the SPA
(i)

(i)

(i)

(i)

m8 (wi ) = m3 (wi )m4 (wi )m5 (wi ),

(i)
m9,n (sni )

=

X X

(i)
P (wi |si )m8 (wi )

wi si /{sn
i }

NT
Y

(16)

(i)

1

B. Suboptimal Hybrid Detector
The proposed suboptimal detection algorithm is based primarily on the Markov chain Monte Carlo (MCMC) detector.
Using the FG approach and the SPA, the MCMC detector
is obtained not by calculating a joint probability function as
the MAP does, but by approximating the distribution using
the Gibbs sampler (GS) to sequentially obtain samples that
converge to samples drawn from the true joint probability.
However, it is known that the MCMC detector presents a
bit error rate floor at high SNR regimes [8]. This problem
is referred to as the Gibbs sampler stalling, since the small
variance of the received signal makes moving along the
Markov chain less likely [9], thus the GS gets stuck in a local
optimum. An alternative to improve the MCMC performance
mentioned in [10] and [8] is to use a smart initial state for the
GS instead of a random state.
In this paper, we initialize the GS with the solution coming
from the linear minimum mean square error (LMMSE) detector. The LMMSE solution is obtained by applying the exact
message-passing schedule described in Eqs. (11) to (18), but
approximating the distribution of the states Wi as multivariate
Gaussians. Although it is a coarse approximation, it simplifies
the SPA equations, which become dependent only on the mean
vector and covariance matrix parameters instead of a value for
each possible state wi .
In Subsections III-B.1 and III-B.2, we start by detailing the
steps for the LMMSE detector, then the steps for the MCMC
detector as in [3] and [4]. Finally, we describe the algorithm
for the final hybrid detector.
1) Linear Minimum Mean Square Error Detector: A multivariate Gaussian pdf is parametrized by its mean vector µ
and covariance matrix Σ, whose sizes in the largest case for
state wi are LNT and LNT × LNT , respectively.
We use the fact that the product of two Gaussian densities N (µ1 , Σ1 ) and N (µ2 , Σ2 ), after normalization, is also
Gaussian, with equivalent density N (µeq , Σeq ) such as that

(i)

m1,l (sli ).

−1
−1
Σ−1
eq = Σ1 + Σ2 ,

l=1,l6=n

(17)
Substituting Eqs. (12) and (16) in (17), we obtain a simplified
expression for message 9
m9,n (sni ) =

m9,n (sni ), and find the maximum according to Eq. (3). If
(i)
desired, turbo processing is done feeding back m9,n (sni ) in
(i)
m1,n (sni ), which can be interpreted as having an improved a
priori knowledge of the symbol distribution.
On each instant i, the exponential complexity O(2QLNT )
is evident in the messages whose argument is wi , since the
summation must be evaluated on each of the 2QLNT possible
values for wi .

X

(i)
m1,n (sni ) wi

(i)

(19)

Modeling the communication problem in Eq. (1) as a statespace model, we can apply the results in [7] on Eqs. (11) to
(18) to obtain the equations for the LMMSE detector [3].
(i)

(i)

µ1,n = E[Sin ],

P (wi |si )m5 (wi )m6 (wi ).

(18)
Finally, detection is done by calculating the marginal distri(i)
bution of each symbol, p(Sit |y), as the product m1,n (sni ) ∗

0
0
µ0eq := Σ−1
eq µeq = µ1 + µ2 .

2(i)

(i)

σ1,n = E[|Sin − µ1,n |2 ]

(20)

(i)

For message 2, m2 (wi ), the parameters are
(i)−1

Σ2
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0(i)

−2(i)

(i)

−2(i)

(i)

= [0Ta×1 , µ1,1 σ1,1 , · · · , µ1,NT σ1,NT ]

µ2

(22)

where a = (i − 1)NT , i = 1 to L and a = (L − 1)NT , i > L
and diag(v) is a diagonal matrix A with Ai,i = vi .
(i)
For message 3, m3 (wi ), i = 1 to M , Eq. (10) shows it
has a Gaussian distribution with parameters
(i)−1

−1
= H̄H
i Σz,i H̄i ,

Σ3

0(i)

µ3

−1
= H̄H
i Σz,i yi .

(23)

For messages 4 and 6 in the forward recursion,
(i)−1

(i)−1

Σ6

= Σ2

(i)

(i)

µ6 = Σ6
(i)−1
Σ4

"

(i)−1

+ Σ3

0(i)

µ2

0(i)

+ µ3

(i)−1

+ Σ4

0(i) 

+ µ4

,

(24)

,

(25)

(i−1)−1

]b:c,b:c 0c−d+1×NT
= [Σ6
0NT ×c−d+1
0NT ×NT ,
h
i
(i)
µ4 = [µ(i−1)
]Tb:c 0NT ,
6

#
(26)
(27)

where for i = 1 to L, b = 1 and c = (i − 1)NT , and for
i = L + 1 to N , b = NT + 1 and c = LNT . For messages 5
and 7:
(i)−1

Σ7

(i)−1

= Σ2

(i)−1

+ Σ3

(i)−1

+ Σ5

,

Fig. 4: Modification on Fig. 3 for MCMC bitwise detection.

2) Markov Chain Monte Carlo Detector: With the Gibbs
sampler [5], [6], decoding is done using the bitwise detector
in Eq. (2). The GS iteratively generates R samples from
P (b|y) by drawing samples from all conditional probabilities
P (bk |b/{bk }, y). Using Bayes’ Law, they are proportional to
the likelihood functions p(y|bk , b/{bk }), which are multivariate Gaussian pdf’s depending on bk .
The FG model is similar to that in Fig. 3, changing the
symbol nodes to the bit nodes shown in Fig. 4. On the r(r)
th iteration, for the k-th bit in b, denoted as bk , we obtain
(r)
(r−1)
its conditional distribution given the bits b1:k−1 and bk+1:Nb ,
apply a simplified SPA, shown in [4] and below, and draw a
sample from its marginal to be used in the following iterations.
The notation m̂ refers to messages on each iteration, whereas
m refers to the posterior averaging of messages m̂.

(28)

(i)(r)

m̂3
(i)

(i)

µ7 = Σ7

0(i)
0(i)
0(i) 
µ2 + µ3 + µ5 ,

(i)(r)

m̂7

(i)−1

= Σ5

(i)−1

+Σ6

,

(i)

(i)

0(i)

0(i) 

µ11 = Σ11 µ5 +µ6

(i)(r)

m̂5

. (32)

(i)

−2(i)

(i)

(i)−1

2
µ9,n = σ9,n
[Σ11

(i)−1

= [Σ11

−2(i)

]e+n,e+n − σ1,m
(i)

−2(i) (i)

]e+n,e+n [µ11 ]e+n − σ1,n µ1,n

(i)(r)

(wi (bk ))m̂5

(wi (bk ))

(37)

(i+1)(r)

(wi (bk )) ∝ m̂7

(wi (bk ))

(38)

(31)

Then, m9,n (sni ) is calculated extracting the corresponding
entry from message 11 and subtracting the a priori info from
message 1.
σ9,n

(i)(r)

(wi (bk )) ∝ m̂3

(36)

(30)

where d = (N + L − i − 1)NT for i = N + 1 to M, (L −
1)NT for i = L + 1 to N and (i − 1)NT for i = 1 to L.
To calculate message 9, first we denote the marginal distribution of wi as message 11, with parameters
(i)−1

Σ−1
z,i (yi − H̄i wi (bk )]

(29)

#
"
0NT ×NT
0NT ×d


,i ≥ L
(i)−1
(i+1)−1
Σ5
=
0d×NT
[Σ7
]1:d,1:d

 (i+1)−1
[Σ7
]1:d,1:d
, i < L,
h
i
T
(i+1)
 0
,i ≥ L
[µ7
]1:d
NT ×NT
(i)
µ5 =
T
(i+1)
[µ
]1:d
, i < L,
7

Σ11

(wi (bk )) ∝ exp[−(yi − H̄i wi (bk ))H

(i)(r)

(i)(r)

m̂10,n,q (bk ) ∝ m̂3
(r)

(i)

(i)(r)

(wi (bk ))m̂5

(wi (bk ))

(i)(r)

bk ∼ m0,n,q (bk ) ∗ m̂10,n,q (bk )

(39)

(40)

where the indexes represent the q-th bit of the symbol
transmitted by the n-th antenna on instant i in the r-th
iteration.
(i)
In order to obtain the true distribution m10,n,q , we drop the
first b samples before averaging, called burn-in samples, since
they usually do not present good convergence properties.

(33)


(34)

with e = min{(i − 1)NT , (L − 1)NT }. The message is
converted to a probability for each symbol according to

(i)
m10,n,q (bk )

R
X
1
(i)(r)
m̂10,n,q (bk ).
≈
R−b

(41)

r=b+1

On each instant i, there are Q transmitted bits on each antenna.
For each bit, the GS iterates R times and there is a message
passing schedule with complexity of O(L), resulting in a
(i)
−2(i)
(i)
m9,n (sni ) ∝ exp − σ9,n |sni − µ9,n |2 .
(35) complexity of O(RQLN ) for the MCMC.
T
Finally, the proposed hybrid detector is obtaining initializing
Note that inverting a LNT × LNT matrix is the critical step
the GS with the LMMSE solution, as shown in Algorithm 1.
on each instant, resulting in a complexity of O(L3 NT3 ).
179
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Algorithm 1 Hybrid MCMC and LMMSE Detector
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:

Step 1: LMMSE Detection
(i)
Require all m1,n
for i = 1 to N do
. Fwd Recursion
(i)
(i)
(i)
(i)
Compute m2 , m3 , m4 and m6
end for
for i = M to 1 do
. Bwd Recursion
(i)
(i)
(i)
Compute m3 , m5 and m7
end for
for i = 1 to N do
. Detection
(i)
Calculate m9,n , decode bits in sni
end for
. Partial output: b̂MMSE
Step 2: MCMC Detection
Initialize b(0) = b̂MMSE , require R and b
for r = 1 to R do
. Each GS iteration
for k = 1 to Nb do
. Each transmitted bit
for l = i(k) to i(k) + L − 1 do . Bwd Recursion
(l)(r)
(l)(r)
(l)(r)
(l)(r)
Calculate m̂3
, m̂5
, m̂7
and m̂10
. i(k) is the state wi containing bit bk
end for
(r)
Draw a sample bk ∼ m0 ∗ m̂10
end for
end for
PR
(k)
(r)(k)
Calculate m10,n = r=b+1 m̂10,n /(R − b)
if not last iteration then
(k)
(k)
(k)
Feedback m10,n into m1 and m0 , go to Step 1
end if
(k)
Decode b̂ from all m10,n

Fig. 5: BER performance comparison of the four detectors.

V. C ONCLUSIONS
In this work we presented a factor graph approach to the
problem of MIMO detection in frequency-selective channels
and reviewed the MAP, LMMSE and MCMC detectors by
assuming different hypotheses when applying the SPA. In addition, we proposed a hybrid detector by sequentially applying
the LMMSE and MCMC methods, which presented better bit
error rate than each detector individually while maintaining
the LMMSE complexity. It is important to note that the alternatives to improve the MCMC detector performance usually
determine the new detector complexity. Further work can be
done on novel approaches to reduce the error floor on MCMC
or to represent the distribution of the states.
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We compare the bit error rate (BER) of the MAP, hybrid
and pure LMMSE and MCMC detectors. Setup is done with
NT = 2, NR = 2, L = 2. For each coherence time block, the
Rayleigh channel coefficients [Hi ]r,t are drawn independently
from a CN (0, 1) distribution. A total of 220 BPSK modulated
bits are transmitted on blocks, each containing 25 bits. The
GS is set with R = 15 and b = 5. We also simulated a second
iteration with feedback of the output message, m9 (or m10 ),
in the a priori information message, m1 (or m0 ). Results are
shown in Fig. 5.
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Fall Monitor: Uma Ferramenta em Dispositivos
Móveis Para Detecção de Quedas de Pacientes
Monitorados e Acionamento de Socorro
Lukas M. Torquato, Henrique Ribeiro, André Felipe Monteiro e Felipe da Rocha Henriques

Resumo— Idosos, pacientes que sofreram AVCs, doenças neurológicas, articulares, cardiovasculares e outras doenças como
distrofias musculares são exemplos de casos que podem resultar
redução da mobilidade do indivı́duo. Portanto, o home care e
monitoramento remoto são maneiras efetivas de mitigar o risco
de quedas e acidentes. Tendo esta motivação, foi desenvolvida
uma ferramenta para smart–phones para auxiliar esse grupo de
pessoas. A solução proposta é capaz de detectar a queda de
um paciente monitorado, alertar o cuidador ou responsável pelo
paciente, e viabilizar a chegada de ajuda e serviços de emergência
de forma eficaz por meio do envio da localização do paciente
monitorado.
Palavras-Chave— Detecção de queda, Smart–phone, Android.
Abstract— Elderly, patients who suffered from strokes, neurological, articular, cardiovascular illness and other diseases like
muscular dystrophies are examples of cases which affect the
mobility of individual. Remote monitoring and home care is an
effective way to avoid the worsening of these sequels. With this
question in mind, the development of a tool for smart–phones to
assist these people, capable of detecting a fall of monitored patient
was developed, which alerts the caregiver and makes easier the
arrival of help to rescue the patient in an effective manner.
Keywords— Fall detection, Smart–phone, Android.

I. I NTRODUÇ ÃO
As doenças cerebrovasculares, neurológicas, articulares, cardiovasculares e distrofias musculares são enfermidades que
muitas vezes comprometem a mobilidade de um indivı́duo.
Sabe-se também que os idosos são os mais vulneráveis a
quedas, em virtude das alterações anatômicas e fisiológicas
próprias do envelhecimento (Sı́ndrome do Desequilı́brio do
Idoso) [1].
A deterioração dos movimentos dos membros inferiores
afetados pela idade ou pelas doenças supracitadas compromete
fı́sica e psicologicamente o indivı́duo. Em grande parte dos
casos é indicada a fisioterapia como tratamento para recuperar,
mesmo que parcial, o movimento dos membros e prover uma
maior confiança desses indivı́duos com o objetivo de mitigar
os riscos de uma queda. Entretanto, mesmo com a realização
de exercı́cios controlados e outras abordagens terapêuticas, a
queda da própria altura continua sendo um evento recorrente
nesse nicho da população [2].
Lukas M. Torquato, Henrique Ribeiro, André Felipe Monteiro e Felipe da Rocha Henriques¸ CEFET-RJ–Campus Petrópolis, Petrópolis–
RJ, Brasil, E-mails: lukasmtorquato@gmail.com, henrr.eng@gmail.com,
andre.monteiro@cefet-rj.br, felipe.henriques@cefet-rj.br. Este trabalho foi
parcialmente financiado pela DIPPG (CEFET-RJ).

Com base neste cenário, este trabalho apresenta uma ferramenta baseada em smart–phones para monitoração de quedas
e comunicação do evento, seja para um parente ou para um
responsável médico pelo paciente. Os smart–phones possuem
uma presença massiva no mercado brasileiro e dispõem diversos sensores nativos capazes de auxiliar no processo de
detecção de uma queda. Além disso, possuem alta acessibilidade e um baixo custo, viabilizando uma abordagem de
monitoração em grande escala.
A literatura indica que o maior desafio das soluções propostas para monitoração de quedas é diferenciar um evento
de queda de outras atividades fı́sicas do dia-a-dia (ADLs
– Activities of Daily Living). Certas atividades cotidianas
dificultam esta diferenciação devido ao fato delas serem muito
similares a uma queda sob a ótica do do sensor utilizado
para monitoração. A tı́tulo de exemplo, a atividade de correr
pode gerar um falso-positivo de uma queda utilizando um
acelerômetro como sensor, pois ambos os eventos sensibilizam
o acelerômetro de forma muito similar.
Este presente trabalho apresenta uma solução para a
detecção de quedas com o uso de smart–phones. Os resultados
obtidos indicam que a ferramenta possui uma elevada acurácia
na detecção de quedas, sendo capaz de diferir de forma
eficiente uma queda e uma ADL. Além disso, o processo de
monitoração pode ser aplicado tanto em ambientes fechados
quanto em ambientes abertos. O presente texto está organizado
da seguinte forma: na Seção II apresentamos os trabalhos
relacionados descritos na literatura. A Seção III descreve em
detalhes a solução proposta. Já na Seção IV é apresentada
uma avaliação de desempenho do Fall Monitor com base
nos testes realizados e comparação com ferramentas similares.
Por fim, na Seção V são pontuadas as conclusões e algumas
possibilidades para trabalhos futuros.
II. T RABALHOS RELACIONADOS
Além da monitoração de quedas por meio de smart–phones,
há diversas abordagens descritas na literatura que diferem entre
si na forma como o processo de monitoramento é realizado.
Uma das alternativas é a utilização de câmeras capazes de
identificar um movimento de queda espalhadas pelo ambiente
monitorado, conforme descrito em [3] e [4]. Entretanto, essas abordagens representam uma alternativa com alto custo
financeiro e necessidade de uma complexa configuração dos
dispositivos de filmagem. Além disso, essas soluções só podem
ser empregadas em ambientes próprios e fechados, como a
casa do paciente, por exemplo.
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Outra abordagem relevante é utilizar dispositivos vestı́veis
dotados de acelerômetros e outros sensores capazes de detectar
um movimento de queda, conforme observado em [5], [6],
[7]. Os dispositivos vestı́veis como smart–watch, bracelete,
cinta, etc, são amplamente utilizados em atividades esportivas,
e como os mesmos já possuem diversos sensores nativos,
esta abordagem tem apresentado um crescimento significativo
nos últimos anos em virtude dos paradigmas de monitoração,
comunicação e processamento da Internet das Coisas [8]. Contudo, o alto custo desses dispositivos, a baixa acessibilidade e
o desconforto de ter um aparelho fixado ao corpo limitam uma
aplicação em maior escala para o processo de monitoração de
quedas nos dias atuais.
A configuração de uma rede de sensores em ambientes
fechados para monitoração de eventos de quedas também é
outra tendência relevante na literatura. Por meio dos sensores
espalhados em locais estratégicos do ambiente é possı́vel
efetuar o processo de detecção de quedas e saber em qual
cômodo do ambiente a queda foi detectada, conforme descrito
em [9] e [10]. Em geral a comunicação entre os sensores
do ambiente é realizada de forma robusta e confiável por
meio de padrões como Bluetooth e ZigBee. Apesar dessas
abordagens apresentarem um solução eficiente devido ao baixo
custo de aquisição e configuração da rede, suas limitações para
operação em ambientes próprios e fechados ainda constituem
um gargalo a ser superado.
Por fim, em virtude das vantagens já mencionadas de uso
de smart–phones para ferramentas de detecção de quedas,
essa abordagem surge como uma relevante tendência observada na literatura. Em sua maioria, assim como o Fall
Monitor as soluções baseadas em smart–phones utilizam
o sensor nativo de acelerômetro e os limites inferiores e
superiores da aceleração resultante para indicar um evento
de queda, conforme apresentado em [11], [12], [13]. De
acordo com a análise descrita em [14], as abordagens baseadas
nos acelerômetros dos smart–phones diferem em geral nos
algoritmos de detecção de queda e na forma de notificação ao
responsável pelo paciente.
O presente trabalho se diferencia das principais ferramentas
baseadas em smart–phones descritas na literatura em virtude
da sua elevada acurácia no processo de detecção de quedas
(vide resultados descritos na Seção V), e pelo esquema de
notificação que opera tanto via linha telefônica quando via
rede de dados. Além disso, o Fall Monitor possui a
funcionalidade de cancelamento da notificação de queda ao
responsável quando ocorre um falso–positivo, diminuindo assim os transtornos decorrentes de notificações inconsistentes
de quedas. Assim, apresentamos a seguir o Fall Monitor
e suas principais caracterı́sticas.
III. F ERRAMENTA PROPOSTA
Neste trabalho foi desenvolvida uma ferramenta chamada
Fall Monitor utilizando a linguagem Java. A referida
ferramenta é destinada a smart–phones com sistema operacional Android, em virtude da flexibilidade de implementação
e portabilidade do Android entre diversos modelos de smart–
phones. O objetivo da ferramenta é detectar quedas, utilizando

o acelerômetro nativo do smart–phone do paciente monitorado.
Quando houver uma detecção de queda, a ferramenta irá enviar
uma notificação via rede de dados ou SMS para o responsável
ou cuidador, que por sua vez utiliza uma segunda versão da
ferramenta destinada ao recebimento de notificações de queda
do paciente monitorado. Cabe ressaltar que a notificação é persistida localmente pela ferramenta, evitando a perda da mesma
caso o cuidador não esteja com o aplicativo aberto no instante
da queda, podendo assim ser visualizada posteriormente.
Conforme observado anteriormente, o processo de detecção
de quedas apresenta alta sensibilidade, pois certas atividades cotidianas são semelhantes a uma queda na perspectiva do acelerômetro. Por exemplo, correr, sentar ou deitar
podem gerar um falso–positivo de queda, enviando assim uma
notificação ao responsável quando na verdade a queda não
ocorreu de fato. Desta forma, o problema central da ferramenta é diferenciar de forma eficiente uma queda das demais
atividades cotidianas, evitando a ocorrência de eventos falsopositivos e detectando de forma efetiva o referido problema.
Para diferenciar a queda de uma ADL, o algoritmo utilizado
pelo Fall Monitor faz o uso de duas fases principais: (i)
detecção do evento de queda; e (ii) confirmação automática
da queda. A primeira fase consiste em detectar uma possı́vel
queda, que é verificada por meio do padrão de variação dos
valores do acelerômetro do smart–phone. A segunda fase
consiste em identificar se o smart–phone do paciente parou
de se movimentar por um curto perı́odo de tempo seguinte
ao evento de queda. Isso pode ser interpretado como uma
possı́vel lesão do paciente, que não conseguiu se levantar e
permanece no chão, ou até mesmo que o paciente encontra-se
desacordado.
O sensor de acelerômetro dos smart–phones funciona
medindo periodicamente a aceleração no espaço tridimensional X, Y e Z, e retorna o valor da aceleração de cada eixo individualmente. Neste trabalho foi utilizado o intervalo padrão
do Android 7.0 de 200 millisegundos entre cada medição do
acelerômetro. Apesar do Android 7.0 disponibilizar os valores
de aceleração em cada eixo mencionado, o algoritmo desenvolvido necessita da aceleração resultante nos três eixos para
utilizar no processo de detecção da queda. Assim, podemos
obter o valor da aceleração resultante (denominada de AR)
por meio da seguinte eq. (1):
AR =

p
X 2 + Y 2 + Z 2.

(1)

O processo de detecção de quedas do Fall Monitor
é baseado em limites inferiores e superiores de AR. Esses
limites são capazes de indicar o inı́cio do evento de queda
livre, assim como o momento onde o dispositivo móvel
atinge o chão. Quando o smart–phone encontra-se imóvel, a
aceleração resultante tende ao valor da gravidade da Terra,
ou seja, 1G (G = 9, 81 sm2 ). Um evento de queda é iniciado
por um curto perı́odo de queda livre, que em geral causa
a significativa redução da aceleração resultante para valores
abaixo de 0,5G. O evento de choque com o chão causa
novamente uma alteração significativa da AR em virtude da
abrupta redução da velocidade do smart–phone, causando em
geral a variação do valor de AR acima de 3G.
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Com base nessas variações de AR, o limite inferior de
0,5G e superior de 3G são usados como gatilho do inı́cio da
queda e impacto com o chão, respectivamente. Esses valores
foram baseados em [15] e validados empiricamente em testes
iniciais do Fall Monitor conforme gráfico descrito na
Figura 1. A Figura 1 apresenta os valores de AR durante
o processo de queda de uma altura de 1m do smart–phone,
simulando assim uma queda da própria altura de um indivı́duo
de estatura mediana com o smart–phone localizado no bolso
ou mochila, ou seja, próximo à linha da cintura. Neste teste
pode-se observar que a queda é iniciada aproximadamente no
tempo 2,2 segundos, seguida do estágio em queda livre até
2,8 segundos quando então o smart–phone colide com o chão.
Assim, nota-se que o limite inferior de AR foi ultrapassado
entre 2,4 e 2,6 segundos (queda livre), e o limite superior foi
superado entre 2,6 e 2,8 segundos (impacto com o chão).

Fig. 1.

Variação de AR durante uma queda.

Com base no cálculo da aceleração resultante AR descrito
na eq. (1), e considerando as duas fases de detecção de queda
mencionadas anteriormente, apresentamos a seguir o algoritmo
de detecção de quedas do Fall Monitor:
1: Inicio:
2: loop
3:
Calcula AR
4:
if (AR ≤ 0.5G) then
5:
Inicia contador de tempo T1
6:
while (T1 ≤ 1 segundo) do
7:
Calcula AR
8:
if (AR ≥ 3G) then
9:
Inicia contador de tempo T2
10:
while (T2 ≤ 5 segundos) do
11:
Calcula AR
12:
if (0.97G ≤ AR ≤ 1.03G) then
13:
Queda ← true
14:
Inicia contador de tempo T3
15:
while (T3 ≤ 30 segundos) and (Queda =
true) do
16:
Queda ← Confirmação do usuário
17:
end while
18:
if (Queda = true) then
19:
Envia notificação de queda

20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:

Envia localização do usuário
end if
end if
end while
end if
end while
end if
end loop
Fim.

O loop de monitoramento do Fall Monitor é iniciado
com o cálculo da aceleração resultante (linha 3). A redução de
AR além do limite inferior de 0.5G é o gatilho para a detecção
da queda, conforme descrito na linha 4 do algoritmo. Após este
gatilho, o evento seguinte é o choque do smart phone com o
chão, que em quedas da própria altura ocorre em um intervalo
de até 1 segundo após o inı́cio da queda livre. Esta janela de
monitoração é verificada nas linhas 6 e 7. O evento de choque
com o chão causa novamente uma alteração significativa da
AR em virtude da abrupta redução da velocidade do corpo.
Este evento é verificado na linha 8 caso a AR assuma um
valor maior ou igual a 3G. Ou seja, o smart–phone iniciou
um movimento de queda livre (linha 4) que foi bruscamente
interrompido através do contato com o chão (linha 8) dentro
do intervalo de 1 segundo.
Cabe ressaltar que neste momento não há diferenciação
entre a queda de um paciente e a queda apenas do aparelho de
smart–phone, em virtude de um eventual descuido do paciente.
Desta forma, faz-se necessário uma verificação complementar
para poder distinguir esses dois cenários. Essa verificação é
realizada durante 5 segundos (linha 10) e pode ser verificada
nas linhas 11 e 12, caso o dispositivo tenha ficado imóvel ou
tido uma movimentação insignificante no perı́odo mencionado.
No caso afirmativo, a variável Queda recebe o valor true
indicando que de fato uma possı́vel queda foi detectada. Essa
verificação se baseia no fato de que caso a queda de fato
ocorra, o paciente ficará praticamente imóvel no chão por um
perı́odo razoável de tempo em virtude dos efeitos colaterais da
queda. Por outro lado, caso apenas o smart–phone tenha caı́do,
o paciente irá recolher o mesmo do chão, violando assim o
comportamento praticamente imóvel do dispositivo durante os
5 segundos de monitoração.
Por fim, uma última verificação de queda é realizada com
o objetivo de mitigar o envio de notificações improcedentes
ao responsável pelo paciente, os chamados falsos–positivos.
Essa verificação é iniciada nas linha 14, e consiste na opção
de cancelamento do evento de queda que fica disponı́vel ao
paciente durante 30 segundos, conforme descrito nas linhas
15 e 16. Assim, caso a queda de fato não tenha ocorrido,
por exemplo, apenas o smart–phone caiu no chão e ficou
estático por mais de 5 segundos, o paciente poderá cancelar a
queda e nenhuma notificação será enviada pelo Fall Monitor.
Entretanto, caso não haja o cancelamento do usuário dentro
da janela de 30 segundos, a ferramenta irá considerar que a
queda ocorreu, enviando uma notificação ao responsável além
da localização do paciente com base no GPS do dispositivo
móvel. Em virtude da inconsistências de leitura do sensor de
GPS do smart–phone em ambientes fechados, o Fall Monitor
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realiza a leitura periódica do mesmo a cada 1 segundo. Ou seja,
caso a queda ocorra em um ambiente fechado, a localização
do paciente a ser enviada representa sua última localização
em um ambiente aberto, disponibilizando ao responsável pelo
paciente uma localidade muito próxima ao evento da queda
caso a mesma ocorra em locais fechados.
A Figura 2 apresenta as principais telas do Fall Monitor
nas versões paciente e responsável. A Figura 2 (a) descreve
a tela inicial da Ferramenta em ambas as versões. Cabe
ressaltar que nesta etapa do projeto, apenas a funcionalidade
de monitoração de quedas encontra-se disponı́vel. A Figura 2
(b) apresenta a tela de cancelamento de queda disponı́vel ao
paciente (verificação descrita nas linhas 15 e 16 do algoritmo),
caso a detecção do evento de queda ocorra em virtude de um
falso–positivo. Por fim, caso não haja cancelamento do evento
de queda pelo paciente, a Figura 2 (c) descreve a notificação
de queda e a localização do paciente recebidas na versão da
ferramenta utilizada pelo responsável do paciente.

(a)

(b)

(c)

Fig. 2. Exemplos de telas do Fall Monitor: (a) Menu inicial; (b) Cancelamento de queda pelo paciente; (c) Notificação de queda e localização do
paciente.

Outra questão relevante do Fall Monitor é seu eficiente
e robusto processo de envio de notificação de queda ao
responsável pelo paciente. Esse processo de notificação é
caracterizado por duas formas de envio de mensagem. Na
primeira maneira, temos o envio de um MMS composto por
uma mensagem de alerta e a localização do paciente indicada
em um mapa por meio da API do Google Maps. Como se
trata de um MMS, este tipo de notificação pode ser enviado
para uma ou mais pessoas, sem a necessidade dos receptores
desta mensagem MMS terem o Fall Monitor instalados
em seus telefone celulares.
Já a segunda forma de notificação é constituı́da de uma
mensagem interna do Fall Monitor para a versão do aplicativo
destinada ao responsável, também formada pela mensagem
de alerta e localização do paciente no mapa. Desta forma,
com essas duas abordagens o processo de notificação não
fica dependente de um único canal de comunicação, como
a rede telefônica ou rede de dados quando do envio do
MMS ou mensagem interna, respectivamente, ou até mesmo
da obrigatoriedade de instalação do aplicativo nos dispositivos
móveis dos responsáveis pelo paciente.

IV. AVALIAÇ ÃO DE DESEMPENHO
A avaliação de desempenho do Fall Monitor consiste
em observar a taxa de acerto na detecção de quedas e a
capacidade da ferramenta em diferenciar quedas de ADLs.
Além da detecção de quedas quando as mesmas de fato
ocorrem, faz-se necessário não detectar uma possı́vel queda
quando uma ADL (sentar, por exemplo) for realizada. Assim, a
taxa de acerto quando uma queda ocorre está relacionada com
o percentual de detecção do evento de queda pela ferramenta.
Por outro lado, nos eventos de ADLs a taxa de acerto está
relacionada com a ausência de detecção de queda quando a
respectiva ADL é realizada.
Os resultados obtidos pelo Fall Monitor foram comparados com os resultados de duas ferramentas de monitoração
que utilizam limites inferiores e superiores da aceleração
resultante de um acelerômetro para indicar a ocorrência de
uma queda. A primeira ferramenta [12] utiliza um smart–
phone com um sensor acelerômetro nativo, e comunica o
evento de queda aos responsáveis pelo paciente por meio de
mensagem MMS. A segunda ferramenta [9] faz uso de um
acelerômetro vestı́vel acoplado ao corpo do paciente por meio
de uma cinta, e provê a localização do paciente após um
evento de queda em ambientes fechados através de uma rede
de sensores Zigbee.
Nos testes realizados para avaliar o Fall Monitor, executamos 100 testes para cada cenário descrito na Tabela I,
utilizando o smart–phone na altura da cintura (em um bolso)
de uma pessoa que simula o paciente a ser monitorado. Para os
cenários de queda, uma queda da própria altura de diferentes
configurações é realizada pelo paciente. Para os cenários de
ADLs a pessoa também utiliza o smart–phone no bolso para
realizar as atividades indicadas. Cabe ressaltar que em todos
os cenários consideramos que a queda foi detectada caso o
Fall Monitor inicie o processo de detecção e possibilite
ao paciente o cancelamento do envio da notificação de queda.
Isso é justificado em virtude da possibilidade de cancelamento
da notificação não fazer parte do processo de detecção em si,
sendo considerada apenas como um último recurso do paciente
evitar o envio de uma notificação de queda improcedente.
TABELA I
R ESULTADOS DE SIMULAÇ ÕES .
Cenário
Cair de frente
Cair de costas
Cair de lado
Sentar
Deitar
Levantar
Andar
Correr
Pular

Fall Monitor
100%
100%
98%
97%
97%
100%
100%
98%
96%

Kau et al. [12]
97%
98%
96%
99%
100%
100%
100%
99%
97%

Dias et al. [9]
98%
97%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Conforme pode ser observado, o Fall Monitor apresenta as melhores taxas de acerto entre as ferramentas
analisadas para os cenários de queda, sendo capaz de detectar todos os eventos de queda frontal e de costas, e obter
uma taxa de acerto de 98% para as quedas laterais. Para
os cenários de ADLs as outras duas ferramentas analisadas
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apresentam resultados similares ou até melhores que o Fall
Monitor para algumas situações. Entretanto, cabe ressaltar
que no momento que o Fall Monitor detecta uma queda
quando uma ADL é realizada (falso–positivo), o paciente pode
cancelar o processo de detecção de queda e evitar o envio de
uma notificação de queda inconsistente ao responsável, não
causando maiores transtornos ao paciente e seus responsáveis.
Todavia, a não detecção de uma queda quando a mesma
ocorre pode causar transtornos consideráveis a todos os envolvidos, e produzir consequências graves para o paciente,
como a ausência ou atraso de socorro, por exemplo. Conforme observado na literatura, a prioridade das ferramentas de
detecção de quedas é maximizar a acurácia na detecção dos
eventos de queda, e mitigar a ocorrência de falsos–positivos.
Desta forma, o Fall Monitor encontra-se aderente a essas premissas com a detecção de 100% nos dois principais
cenários de queda (frontal e de costas) e de 98% das quedas
laterais.
Além da elevada acurácia do Fall Monitor no processo
de detecção de quedas, a referida ferramenta diferencia-se
das duas abordagens analisadas em relação à monitoração do
paciente e notificação de queda ao responsável pelo mesmo.
Enquanto [12] utiliza apenas o MMS (Multimedia Messaging
Service) como forma de envio da notificação de queda, e [9]
aplica um processo de monitoração para detecção de quedas
destinados apenas a ambientes fechados e configurados com
uma rede de sensores Zigbee, o Fall Monitor apresenta uma
abordagem holı́stica no processo de monitoração e envio de
notificação. Conforme apontado na Seção IV, o Fall Monitor dispõe de um duplo processo de notificação, via canal
telefônico (MMS) e rede de dados (notificação interna do
aplicativo). Além disso, o processo de monitoração opera
em qualquer ambiente, (aberto ou fechado) e não depende
da configuração prévia de uma rede de sensores ou de uma
infraestrutura própria de comunicação.
V. C ONCLUS ÕES E F UTURAS D IREÇ ÕES
O Fall Monitor é uma aplicação desenvolvida para a
plataforma Android, que contempla uma funcionalidade pouco
explorada nos aplicativos voltados para Home Care. Por ser
uma solução destinada a smart–phones, há vantagens sobre outras abordagens que utilizam vestı́veis ou dispositivos
especı́ficos para monitoração de quedas, como câmeras de
filmagem e sensores de movimento, por exemplo, devido à
alta acessibilidade e facilidade de uso dos smart–phones. Os
resultados obtidos pelo Fall Monitor mostram uma elevada
acurácia da ferramenta no processo de detecção de quedas,
atingindo 100% de taxa de acerto nas quedas frontais e de
costas, e 98% nas quedas laterais. Além disso, a referida
ferramenta dispõe de um confiável e robusto mecanismo de
comunicação da queda aos responsáveis pelo paciente.
Como apontamentos para trabalhos futuros, pretende-se
introduzir um processo de inteligência artificial utilizando
redes neurais artificiais para minimizar a ocorrência de falsos–
positivos. As redes neurais baseadas em mapas de Kohonem [16] são capazes de classificar eventos com alto grau
de acurácia, e podem ser úteis para realizar uma diferenciação

precisa entre ADLs e quedas, auxiliando no processo de
minimização de falsos–positivos. Conforme mencionado anteriormente, os falsos–positivos não acarretam em consequências
graves ao pacientes e responsáveis, mas mitiga-los evita a reiterada ação humana para cancelamento do envio de notificações
de queda, trazendo uma maior aceitação da ferramenta pelos
próprios pacientes. Por fim, também é desejado expandir o
escopo da ferramenta para considerar outras atividades de
Home Care, com funcionalidades para monitoração de pressão
arterial, monitoração de exercı́cios fı́sicos, controle de medicamentos, dentre outras.
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FILTRO DE MICROFITA COM DEFORMAÇÕES (STUBS)
TRIANGULARES PARA CONTROLE DE PARÂMETROS
Rodrigo César Fonseca da Silva, Elder Eldervitch Carneiro de Oliveira, Isrrael Medeiros Pires de Almeida,
Pedro Carlos de Assis Júnior, e Marcelo da Silva Vieira
Resumo — Este artigo apresenta um modelo de filtro de
microfita com tocos triangulares em sua linha de alimentação
para seleção de frequências. Desenvolvemos uma lei experimental
que permite alterar os parâmetros de espalhamento, coeficientes
de reflexão (|S11|) e transmissão (|S12|) do filtro através da
inclinação dos tocos triangulares, dando-lhe a característica
predominante de um filtro rejeita faixa, conforme o padrão de
comunicação sem fio IEEE ISM (Industrial, Scientific and
Medical) de 2,40 GHz. A excitação foi através da técnica de linha
de alimentação de microfita e posteriormente analisado no
simulador de onda completa Ansoft Designer™. Resultados
simulados e medidos foram comparados.
Palavras-Chave — Filtro de Microfita, Tocos Triangulares,
Bandas de Frequência Rejeitadas.
Abstract — This paper presents a microstrip filter model with
triangular stubs in your power line for frequency selection. We
developed an experimental law that allows changing the
scattering parameters, reflection coefficient (|S11|) and
transmission coefficient (|S12|), of the filter through the slope of
the triangular stubs, giving it the predominant characteristic of a
reject band filter and a classification according to the IEEE ISM
BAND wireless standard, (Industrial, Scientific and Medical) of
2.4GHz. The excitement was through a microstrip power line
technique and later analyzed in the Ansoft Designer™ full wave
simulator. Results simulated and measured was compared.
Keywords — Microstrip Filter, Triangular Stubs, Rejected
Frequency Bands.

I.

INTRODUÇÃO

Filtros eletrônicos são dispositivos que selecionam
frequências em sinais quaisquer, que são caracterizados por
possuírem faixas de passagem e rejeição separadas por regiões
de transição. Os sinais localizados dentro de uma determinada
faixa de passagem são recebidos com pouca ou nenhuma
distorção, já os sinais dentro das faixas de rejeição, são
atenuados [1] – [2]. Tais dispositivos passivos tem uma atuação
voltada aos aparelhos sem fio, como redes e telefonia celular.
Sendo assim, processos de otimização das dimensões e
miniaturização vem sendo investigados cada vez mais.
Entre os estudos sobre filtros planares, destacam-se os
dispositivos de geração de multibandas passantes, que se
utilizam de ressoadores com impedância do tipo degrau (SIR –
Stepped Impedance Resonator); filtros de microfita que
apresentam linhas acopladas paralelas em banda larga [3];
multicamadas de filtros de microfita, que apresentam um
conjunto de linhas acopladas [4]; multicamadas de filtros de

microfita com geometria retangular [5]; projetos de filtro de
microfita tríplice, com uma carga de acoplamento intensa [6];
filtro de microfita baseado num ressoador indutivo de ¼ do
comprimento de onda [7]; filtros compactos com geometria
retangular, sem deformação no plano terra [8], entre outras
aplicações, vem justificando o interesse significativo no
desenvolvimento destes dispositivos.
Em linhas gerais, definimos os filtros como um sistema
composto de duas portas, dotado de um conjunto de elementos
de armazenamento de energia, que podem ser indutores,
capacitores e linhas de transmissão. Os dispositivos propostos
têm como objetivo o isolamento de determinadas frequências,
fazendo com que certos sinais em uma banda de passagem
sejam transmitidos, ao mesmo tempo em que recusam ou
atenuam sinais não desejados em outra banda. Este
comportamento pode ser obtido com diversas associações de
capacitores e indutores. Verifica-se que blocos de capacitores
DC bloqueiam baixos níveis de frequências ao mesmo tempo
que dão passagem para frequências mais altas. Já os indutores
apresentam características opostas as dos capacitores, uma vez
que bloqueiam as frequências mais altas permitindo que baixas
frequências passem por eles. Estes elementos recíprocos
possibilitam diferentes configurações e a classificação de
quatro tipos diferentes de filtros [9] – [13]: Filtro Passa Baixa
(LPF), onde o sinal passante se encontra abaixo de uma
frequência de corte e os demais sinais são rejeitados; Filtro
Passa Alta (HPF), onde o sinal passante se encontra acima de
uma frequência de corte e os demais sinais são rejeitados;
Filtro de Rejeita Banda (BSF), nesse caso ele rejeita ou atenua
uma certa banda de frequências limitada pelas frequências de
corte inferior e superior, enquanto todas as frequências fora
dessa banda são transmitidas; Filtro Passa Banda (BPF), com o
comportamento oposto ao BSF, são transmitidos os sinais de
uma certa banda de frequência, enquanto todas as outras
frequências são rejeitadas. Devido a todas estas especificações,
os filtros demandam muito rigor e atenção para o cumprimento
dos requisitos de sua implementação: a seletividade de
frequência, tamanho, peso, confiabilidade e desempenho em
vários ambientes [13].
O filtro proposto neste artigo foi obtido por meio de uma
modificação de formato triangular em uma linha de
alimentação. A frequência de ressonância central foi
criteriosamente proposta para a banda ISM (Industrial,
Scientific and Medical), em torno de 2,40 GHz, permitindo sua
classificação segundo os critérios dos padrões internacionais
IEEE 802.15.4 e IEEE 802.11.b [14] – [16]. A grande
contribuição deste artigo é a determinação de um sistema de
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equações experimentais, de acordo com a geometria escolhida
para a construção, que permitem a localização da frequência
central com uma boa precisão e consequentemente, a largura da
banda desejada.
Este artigo está dividido da seguinte forma: na seção II
temos o desenvolvimento das equações paramétricas do filtro
em função do parâmetro θ (inclinação do toco triangular), que
controla a localização da frequência de ressonância inicial; a
seção III é destinada ao tratamento de dados simulados e
experimentais obtidos na construção dos protótipos; as
considerações finais a respeito do projeto do filtro proposto são
apresentadas na seção IV, destinada às conclusões do trabalho.
II.

DESENVOLVIMENTO

A banda não-comercial de radiofrequência eletromagnética
nas áreas industriais, científicas e médica (ISM), opera a nível
internacional e sem licenciamento, porém cumprindo os
regulamentos que limitam os níveis de potência transmitida. A
popularização da banda, que se encontra em torno da
frequência central de 2,40 GHz, deve-se a sua aplicação em
redes sem fio como WiFi e WPAN (do inglês Personal Area
Network), além de outros aparelhos eletrônicos sem fio. Neste
contexto, o padrão com 16 canais, IEEE 802.15.4 (vide a
TABELA I), visa oferecer soluções escaláveis, de baixo
consumo e custo no projeto de redes de sensores sem fio.
TABELA I.

PADRÃO IEEE 802.15.4: CLASSIFICAÇÃO DAS FAIXAS DE
FREQUÊNCIA POR CANAIS DE OPERAÇÃO

Faixas de frequências dos canais relativos ao padrão IEEE
802.15.4
Canal
Frequência
Frequência
Frequência
inferior
central
superior
01
2,404
2,405
2,406
02
2,409
2,410
2,411
03
2,414
2,415
2,416
04
2,419
2,420
2,421
05
2,424
2,425
2,426
06
2,429
2,430
2,431
07
2,434
2,435
2,436
08
2,439
2,440
2,441
09
2,444
2,445
2,446
10
2,449
2,450
2,451
11
2,454
2,455
2,456
12
2,459
2,460
2,461
13
2,464
2,465
2,466
14
2,469
2,470
2,471
15
2,474
2,475
2,476
16
2,479
2,480
2,481

Ainda dentro da faixa de 2,40 GHz, temos o padrão IEEE
802.11.b que oferece tecnologia que engloba redes locais sem
fio com altas taxas de disponibilidade e transferência. Trata-se
de um padrão que define a camada física e a camada de acesso
ao meio físico de comunicação. Também é dividido em canais
de frequência, sendo definidos 11 canais destinados à
utilização desse padrão no Brasil e EUA, cujos valores podem
ser conferidos na Tabela II.
Este trabalho foi motivado por estudos de design de filtros
eletrônicos, pela modificação da linha de alimentação com a
inserção de deformações de formatos diversos (vide [17] e
suas referências). Apresentamos uma alternativa de
verificação da variação do comportamento em frequência de
filtros eletrônicos por meio de um modelo experimental, que

utiliza apenas os aspectos geométricos do dispositivo,
simulações e cálculo numérico. Os parâmetros de simulação
foram estabelecidos para que a alimentação do filtro com
tocos triangulares fosse realizada por linhas de microfita de
W0 = 2,83 mm de largura e comprimento 50 mm. Um cabo
coaxial de 50 Ω conecta-se à linha de alimentação do elemento
patch através de um conector SMA. Como substrato dielétrico,
foi utilizado o FR4 (fibra de vidro) de espessura igual a 1,5
mm, permissividade elétrica (εr) de 4,4.
TABELA II.

PADRÃO IEEE 802.11.B: CLASSIFICAÇÃO DAS FAIXAS DE
FREQUÊNCIA POR CANAIS DE OPERAÇÃO

Faixa de frequências dos canais relativos ao padrão IEEE
802.11.b
Canal
Frequência
Frequência
Frequência
inferior
central
superior
01
2,401
2,412
2,423
02
2,404
2,417
2,428
03
2,411
2,422
2,433
04
2,416
2,427
2,438
05
2,421
2,432
2,443
06
2,426
2,437
2,448
07
2,431
2,442
2,453
08
2,436
2,447
2,458
09
2,441
2,452
2,463
10
2,451
2,457
2,468
11
2,451
2,462
2,473

Após uma série de simulações no software Ansoft
Designer™ [18], com a mudança do ângulo (θ), que
corresponde à inclinação da deformação triangular (stub)
inserida na linha de alimentação do modelo apresentado na
Figura 2, nota-se que a banda ISM pode ser verificada
experimentalmente quando os tocos triangulares apresentam
inclinação dentro do intervalo fechado 64o≤θ≤68o, entre os
12 melhores resultados simulados selecionados para compor a
TABELA III.
TABELA III. DADOS EXPERIMENTAIS OBTIDOS NAS SIMULAÇÕES
SUCESSIVAS USANDO O PARÂMETRO PADRÃO

Área Total (mm2)

COMO REFERÊNCIA

Frequência Central
(GHz)
2,55

600

62,00

2,49

600

64,00

2,47

600

65,00

2,42

600

66,00

2,37

600

68,00

2,34

600

69,00

2,30

600

70,00

2,23

600

72,00

2,14

600

74,00

2,09

600

75,00

2,05

600

76,00

1,96

600

77,00

Ângulo

()

De posse deste conjunto de pontos simulados, fizemos uso
da Fórmula de Interpolação de Thiele [19]:
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(1)

onde
representa
recíproca, que tem a forma geral:

uma

= 11 mm e b = 25 mm. O comprimento da linha de microfita é
2b e a largura é W0, como pode ser visto na Figura 2.

diferença

(2)

(2)

para estabelecer uma relação numérico-experimental entre o
ângulo θ do filtro e a frequência de ressonância. Assim, com os
dados da Tabela III, em termos da inclinação da deformação na
linha de alimentação e suas respectivas frequências centrais,
após uma longa e extenuante série de cálculos, encontramos
(3)

onde temos

,e
(3.a)
(3.b)
(3.c)
(3.d)
(3.e)
(3.f)
(3.g)
(3.h)
(3.i)

A Figura 1 mostra o gráfico do comportamento da
frequência de acordo com a inclinação do toco triangular, de
acordo com a Equação (3).
Na seção seguinte detalharemos o uso desta lei
experimental para as frequências.

Fig. 1.
Gráfico da Frequência de ressonância (cálculo feito sem a linha de
alimentação) variando com o ângulo θ: A linha sólida representa a lei
experimental obtida pela interpolação dos pontos da Tabela III.

III.

Fig. 2.

O resultado obtido para esta simulação foi um filtro que
opera na frequência central predominante de fr = 2,4739 GHz,
que corresponde a um erro de aproximadamente 0,9755102%
em relação à frequência central pretendida para este primeiro
teste. A largura de banda, onde se localiza a frequência central
dominante, é de 0,9535 GHz (2,1179 – 3,0714 GHz),
englobando os 27 canais de operação oferecidos pelos padrões
IEEE 802.15.4 e IEEE 802.11.b, como pode ser visto na Figura
3 e TABELA IV. É importante frisar que este excelente
resultado só foi possível graças ao uso dos valores exatos das
dimensões obtidas com o uso da equação (3) e de softwares de
matemática computacional que permitem a importação dos
gráficos diretamente para o Ansoft Designer™. Utilizamos a
técnica de corrosão do substrato de FR4, com ácido percloreto
de ferro, para a construção do protótipo submetido à medição
em um analisador de redes vetoriais, modelo N5230A. O
processo consiste na exportação da figura com a estrutura do
filtro para o formato AUTOCAD (.dxf), que nos permite a
confecção de uma máscara adesiva que protege o material
condutor da parte superior e inferior (plano de terra) do filtro
durante a imersão no ácido, que dura alguns minutos.

Fig. 3.
Filtro com Tocos Triangulares Simulado para operar na banda
ISM, com ângulo ~ 64,9°. Parâmetros de Simulação: AT = 600 mm2; a = 11
mm; b = 25mm; (escolhidos para o teste).
TABELA IV. COMPORTAMENTO MULTIBANDA DO FILTRO COM TOCOS
TRIANGULARES SIMULADO, REPRESENTADO NA FIGURA 3.

APLICAÇÃO E RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Como aplicação, iremos propor um filtro que opere dentro
da banda ISM, substituindo o valor F(θ) = 2,45 GHz na
equação (3) que, por sua vez, retorna o resultado θ =
64,95841483° para inclinação do defeito triangular que será
inserido na linha de alimentação. No desenvolvimento da
simulação deste filtro utilizamos uma placa retangular 550
mm2, na qual inserimos o defeito triangular, com dimensões: a

Máscara adesiva do filtro proposto e protótipo construído.

Bandas Rejeitadas (GHz)
1,940 – 1,075
8,245 – 7,406

3,097 – 2,105
9,974 – 9,173

5,665 – 5,156
11,33 – 10,16

6,796 – 6,211
12,75 – 11,97

Bandas de Transmissão (GHz)
4,889 – 4,788
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Este processo químico e o corte da placa usando uma
guilhotina provocam pequenas imperfeições no filtro que não
permitem a precisão do uso de todas as casas decimais na
aplicação deste trabalho. Estas imperfeições provocam algumas
mudanças nas medidas, em relação aos valores simulados. Na
Figura 2 temos a imagem do protótipo desenvolvido de acordo
com as especificações extraídas do modelo teórico.
O comportamento dos coeficientes de transmissão |S12|,
simulado e experimental, para esse filtro é apresentado no
gráfico da Figura 4, onde podemos constatar uma boa
concordância entre os resultados simulado e medido com uma
diferença de aproximadamente 0,01% entre eles, mas ainda
assim, engloba os 27 canais oferecidos pelos padrões IEEE
802.15.4 e IEEE 802.11.b.

comportamento de outros modelos de filtros de microfita
usando métodos mais sofisticados para a construção dos
protótipos, tais como, impressão a laser e impressão 3D.
Também mudaremos a sua geometria com a adição de novas
configurações de defeitos no plano de terra.
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Filtro Compacto Circular de Microfita Modificado
com Fendas Hiperbólicas para Controle de Banda de
Passagem
Rodrigo César Fonseca da Silva, Elder Eldervitch Carneiro de Oliveira, Glauco Fontgalland, Tales Augusto
Carvalho de Barros e Isrrael Medeiros Pires de Almeida
Resumo — Este trabalho apresenta o projeto de um filtro
circular compacto em microfita com fendas hiperbólicas
introduzidas no patch ressonador, que lhe dão características de
multibandas, adequadas para aplicações em sistemas de banda
ultra larga. Resultados numéricos e experimentais para os
coeficientes de reflexão (|S11|) e de transmissão (|S12|) foram
obtidos para a faixa de micro-ondas. Foram realizadas
simulações no software comercial Ansoft Designer TM com o
intuito de se investigar seu comportamento em frequência. Um
protótipo foi fabricado, caracterizado experimentalmente e os
resultados são apresentados e discutidos. A boa concordância
entre eles foi observada, validando este projeto de filtro proposto.
Palavras-chave: filtro de microfita, fendas hiperbólicas, bandas
de frequência.
Abstract — This work presents a circular compact microstrip
filter with hyperbolic slits in the patch resonator, which give it
multiband characteristics, suitable for applications in ultra
wideband systems. Results for the reflection coefficients (|S11|)
and transmission coefficients (|S12|) within the microwave range
were obtained. The simulations were made using commercial
software Ansoft DesignerTM in order to investigate their behavior
in frequency. A prototype was constructed, measured and the
results were presented and discussed. A good agreement between
them was observed and the proposed filter design was validated.
Keywords: microstrip filter, hyperbolic slits, frequency bands.

I.

INTRODUÇÃO

Os filtros seletores de frequência de microfita modernos são
dispositivos eletrônicos que se destacam por suas
características fundamentais para o avanço tecnológico:
espectro eletromagnético bem definido, condições favoráveis
para o desenvolvimento da pesquisa, baixo custo do material,
dimensões, peso reduzidos e facilidade de fabricação [1]. Esses
filtros de microfita possuem a propriedade de selecionar ondas
transmitidas em determinadas frequências e podem ser
utilizados em diversos sistemas de transmissão de dados, em
pleno avanço nos dias de hoje. Um destaque notável pode ser
dado à comunicação sem fio nos atuais sistemas de
telecomunicações, no qual podemos citar o WiFi e as demais
tecnologias de 3G e acima que estão em constante evolução e
sendo disseminadas em larga escala pelo mundo. Essas
tecnologias demandam soluções que permitam oferecer
melhores serviços abrangendo desde os setores comerciais,
militar e até mesmo aparelhos domésticos [2].

Em telecomunicações, a geometria dos ressonadores, que
dão forma aos dispositivos eletrônicos, é de extrema
importância e tem motivado cientistas à pesquisa e construção
de dispositivos eletrônicos com novos arranjos geométricos
periódicos, fractais, etc. [3] – [5]. É mostrado na referência [6]
que um ressonador quadrado de microfita pode exibir
características de filtro pela impressão de estruturas periódicas
no plano de terra, com alguns defeitos. Fendas triangulares já
foram utilizadas para modificar ressonadores e obtenção da
miniaturização dos dispositivos explorando o efeito de onda
lenta [7], entre outros exemplos.
O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo
experimental sobre a variação do comportamento das bandas
de frequências proibidas obtida com o desenvolvimento de um
filtro circular compacto de microfita, com o acréscimo de
fendas de formato hiperbólico, que controlam a área total do
dispositivo e funcionam como um seletor de bandas de
frequências. Com a adição das fendas, o filtro proposto neste
artigo adquire características de multibandas com potenciais
aplicações em UWB (Ultra WideBand - 3,1 GHz até 10,6
GHz) e na faixa não-comercial ISM (IEEE Industrial,
Scientific and Medical Band – 2,4 GHz).
Este artigo está dividido da seguinte forma: na seção II é
apresentado o desenvolvimento teórico-experimental deste
trabalho; a seção III é destinada ao tratamento de dados
simulados e experimentais obtidos na construção dos
protótipos; as considerações finais a respeito do projeto do
filtro circular são apresentadas na seção IV, destinada às
conclusões do trabalho.
II.

DESENVOLVIMENTO

Graças a sua simplicidade, o patch ressonador de microfita
de formato circular é utilizado em projetos de micro-ondas [7],
devido à sua resposta estável [8] – [10], e desde meados dos
anos 80, as ressonâncias não irradiantes do patch circular
ganharam muita atenção devido à sua capacidade de fornecer
ampla largura de banda de micro-ondas. A simetria circular
apresenta outras vantagens como compacidade, versatilidade,
bem como a capacidade de excitar várias ressonâncias em uma
única peça. O modo ressonante dominante de um disco
ressonador, sem deformações em sua superfície, pode ser
calculado, aproximadamente, usando paredes magnéticas
perfeitas, pela relação [11]
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(1)
√

aprovada pelas Comissões Federais de Comunicação (FCC),
para a faixa de frequência (3,1 – 10,6) GHz e densidade de
potência espectral limitada a – 41,3 dBm/MHz.

em que
é a velocidade da luz no vácuo, R é raio do disco e
r é a constante dielétrica do substrato utilizado no
desenvolvimento deste trabalho. Na Figura 1 é mostrado o
esquema utilizado na concepção do projeto. Em destaque,
temos a linha de alimentação de microfita acrescida a estrutura
do patch circular, onde serão colocados os conectores tipo
SMA.

Fig. 1.
Processo de desenvolvimento do filtro circular. Parâmetros:
R=6,5mm, =0,5mm, b=0,5mm, L=5,5mm, θ1=85,75o e Wo=0,5mm.

A proposta deste estudo experimental é gerar modos
degenerados com a inserção de defeitos no patch circular, sem
modificar sua simetria geral. Na Figura 2 temos a descrição de
como realizar cortes com formato hiperbólico na superfície
metálica superior do filtro. A estrutura é montada a partir de
uma placa quadrada de 2,5 cm de lado de FR4 (fibra de vidro
de 1,5mm de espessura, dielétrico com 0,5mm de espessura e
r = 4,4) simulada com plano de terra finito e uniforme.

Fig. 3.

Gráficos simulados de |S11| e |S12| para o filtro circular uniforme.

O detalhe que deve ser levado em conta no filtro circular
uniforme, apresentado na Figura 3, é o sinal transmitido,
representado pela linha tracejada. Os próximos modelos são
uma proposta para melhorar seu comportamento em
frequência, eliminado este sinal transmitido.
O segundo modelo, apresenta um defeito hiperbólico no
ponto P1 (r=2,1309mm), conforme mostrado na Figura 4.

Fig. 2.
Esquema de construção das deformações hiperbólicas da parte
superior do filtro. Parâmetros: h1=2,5mm, h2=6,8mm, θ2=45o e r=2,1309mm.

Substituindo os valores dos parâmetros na Equação (1),
obtemos o modo dominante,
GHz, do filtro
sem deformações. Usamos este parâmetro para comparação,
após a verificação de todas as variações de filtros simulados
mudando o posicionamento das hipérboles nos pontos P1 e P2.
O primeiro modelo simulado corresponde à versão com o
ressonador circular totalmente uniforme. Utilizamos o
software comercial Ansoft DesignerTM [12], cuja base
computacional é o Método Numérico dos Momentos (MOM),
para estudar o seu comportamento em frequência, com a
verificação dos parâmetros eletromagnéticos: coeficientes de
reflexão, ou perda de retorno (|S11|) e o coeficiente de
transmissão, ou perda de inserção (|S12|), denominações usuais
na descrição de desempenho de filtros. Na Figura 3 é mostrado
que esse primeiro modelo apresenta o modo dominante em
GHz (2,7% de diferença, em relação ao valor
teórico
) e uma largura de banda proibida de
GHz.
Essas características implicam em possíveis aplicações em
sistemas de comunicações UWB, conforme a licença livre

Fig. 4.

Gráficos simulados de |S11| e |S12| para o filtro circular com uma
fenda hiperbólica localizada em P1 (r=2,1309mm).

A fenda hiperbólica provocou o deslocamento de 3,7% do
modo dominante para a direita, isto é,
GHz, e o
surgimento de 3 modos de ressonância: 3 bandas proibidas e 2
bandas passantes. Os resultados estão listados na Tabela I.
TABELA I.

DADOS DE PERDA DE INSERÇÃO E DE RETORNO |S12| E |S11|:
BANDAS DE FREQUÊNCIA COM A FENDA HIPERBÓLICA NO PONTO P1

Bandas Proibidas (GHz)
5,2147 - 2,4778

9,3054 - 6,1858

12,3219 - 10,7327

Bandas Passantes (GHz)
5,2147 - 6,1858
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Para o terceiro modelo simulado, a fenda hiperbólica foi
posicionada mais próxima das linhas de alimentação de
microfita, no ponto P2. Na Figura 5 são mostrados os
resultados para esse filtro: 2 bandas proibidas e 1 banda
passante bem definida para os testes de simulação realizados.
Destacamos também, para esse modelo, um sinal transmitido
com largura de banda
MHz. Os resultados estão listados na Tabela II. Trata-se um
filtro com boas características, porém o modo dominante com
valor
GHz, revela uma discrepância de
aproximadamente 31,21% em relação ao valor teórico
,
indicando que a modelagem desse terceiro dispositivo
permitiu uma redução da frequência do modo fundamental.

Como resultado, temos 3 bandas proibidas e duas bandas
passantes bem definidas para a faixa de frequências utilizada
para a varredura de testes. Trata-se de um filtro
predominantemente rejeita-faixa, cujo modo dominante tem o
valor
GHz,
uma
diferença
de
aproximadamente 6% em relação ao valor teórico. Na Tabela
III temos um compêndio dos resultados.
TABELA III. DADOS DE PERDA DE INSERÇÃO E DE RETORNO |S12| E |S11|:
BANDAS DE FREQUÊNCIA COM AS FENDAS HIPERBÓLICAS NOS PONTOS P1 E P2

Bandas Proibidas (GHz)
4,8616 - 2,4042

9,0994 - 6,1270

12,3219 - 10,7327

Bandas Passantes (GHz)
6,1270 - 4,8616

III.

Fig. 5.

Gráficos simulados de |S11| e |S12| para o filtro circular com uma
fenda hiperbólica localizada em P2 (r=2,1309mm).

10,3649 - 9,0994

APLICAÇÃO E RESULTADOS EXPERIMENTAIS

No desenvolvimento do protótipo para a verificação dos
resultados, inicialmente foi exportada a figura com o leiaute do
filtro com duas fendas hiperbólicas, que apresentou o melhor
resultado teórico, mostrado no gráfico da Figura 6 para o
formato AUTOCAD (.dxf). Este arquivo permite a confecção
de uma máscara adesiva, utilizada para proteger o material
condutor da parte superior e inferior (plano de terra) do
dispositivo durante a imersão no ácido percloreto de ferro. O
processo do corrosão que dura alguns minutos foi realizado no
substrato FR4. Por fim, o protótipo foi submetido à medição
em um analisador de redes vetoriais, modelo N5230A, e os
dados finais obtidos nessa análise podem ser conferidos no
gráfico da Figura 8.

TABELA II.

DADOS DE PERDA DE INSERÇÃO E DE RETORNO |S12| E |S11|:
BANDAS DE FREQUÊNCIA COM A FENDA HIPERBÓLICA NO PONTO P2

5,1558 - 2,4336

Bandas Proibidas (GHz)
9,1877 - 6,1417
Bandas Passantes (GHz)

6,1417 - 5,1558

O último modelo de filtro circular apresenta duas fendas
hiperbólicas, cujos resultados podem ser vistos na Figura 6.

Fig. 6.

Gráficos simulados de |S11| e |S12| para o filtro circular com duas
fendas hiperbólicas localizadas nos pontos simétricos P1 e P2.

Fig. 7.
Filtro com duas fendas hiperbólicas. À esquerda: o protótipo
construído. À direita: processo de medição no analisador de redes.

O resultado final apresentou uma boa concordância com os
valores obtidos nas simulações. As duas fendas hiperbólicas
deram ao filtro circular compacto a característica de
multibandas, com a faixa proibida agora alcançando a banda
ISM, em torno de 2,4 GHz, reservada para uso não comercial
de radiofrequência eletromagnética nas áreas industriais
científicas e médica, em nível internacional e sem
licenciamento, porém cumprindo os regulamentos que limitam
os níveis de potência transmitida e uma faixa proibida
localizada na Banda S (IEEE – S Band: 2 – 4 GHz), ver
TABELA III. Verificamos também as bandas passantes
localizadas nas faixas reservadas para a Banda C (IEEE – C
Band: 4 – 8 GHz) e Banda X (IEEE - X Band: 8,0 – 12,0
GHz). Usamos a localização do modo dominante medido em
laboratório,
GHz como referência para
determinar o erro experimental aproximado,
%,
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causado pelas ferramentas de corte do substrato e pelo processo
de corrosão.
Como proposta de pesquisas futuras, pretendemos
investigar o comportamento desses modelos de filtros de
microfita usando métodos mais sofisticados para a construção
dos protótipos, tais como, impressão a laser e impressão 3D.
Também mudaremos a sua geometria com a adição de novas
configurações de defeitos em sua superfície e no plano de terra.
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Resumo—O trabalho proposto avalia a presença de nível
elevado de colesterol no sangue por meio do arcus senilis.
Um método menos invasivo se comparado com o exame de
sangue convencional. Este trabalho modifica uma abordagem
previamente proposta que utiliza o método de limiar OTSU [1]
através da extração de características de uma imagem de olho
humano que são usados como entrada para Máquina de Vetores
de Suporte ou Rede Neural Artificial.

Palavras-Chave: Arcus Senilis, Máquinas de Vetores de
Suporte, Rede Neural Aritifical, Colesterol.
Abstract—This work studies the idea of evaluating the presence
of high blood cholesterol level by means of arcus senilis. A less
invasive method if compared to others as blood exam. The current
work modifies a previously proposed approach that utilizes OTSU
threshold method [1] by extracting parameters of an image of the
human eye which are used as inputs for Support Vector Machine
or Artificial Neural Networks.

Keywords: Arcus Senilis, Support Vector Machine, Artificial Neural Networks, Cholesterol.
I. I NTRODUÇÃO
Problemas de saúde por conta de colesterol alto estão cada
vez mais comuns, sejam por fatores genéticos quanto pelo
estilo de vida [2]. Se detectados ou tratados com antecedência,
podem ser evitados ou amenizados. Porém, a dificuldade está
na fase de pré-diagnóstico, que geralmente envolve exames
invasivos, como o exame de sangue.
O arcus senilis é uma condição que afeta o olho humano
sendo caracterizado por um arco ou um semicírculo ao redor
da íris [2]. Pode apresentar coloração esbranquiçada, azulada
ou acinzentada. Essa anomalia ocorre por conta de depositos
de gordura na região da íris. A Figura 1 ilustra o arcus senilis.
Apesar de ser comum em pessoas idosas a partir dos 60 anos,
em pessoas jovens abaixo dos 40 anos de idade pode indicar
a presença de colesterol alto na corrente sanguínea [2].

de limiar OTSU [3] para diferenciar um olho com ou sem
o arcus senilis. Este trabalho modifica o método anterior ao
utilizar as técnicas de aprendizado de máquinas: Máquina de
Vetores de Suporte (SVM) e Redes Neurais Artificiais (RNA).
II. M ETODOLOGIA
O algoritmo proposto que visa a identificação da presença
ou não do arcus senilis a partir de uma fotografia de olho
humano consiste na seguinte metodologia:
A. Segmentação da Íris
Para segmentar a íris foi implementado o algoritmo de
segmentação de íris proposto por John Daugman [4], que
consiste no método chamado Integral Differential Operator. A
segmentação da pupila foi descartada pois, para a abordagem
estudada, apenas se faz necessária a segmentação da íris. Um
algoritmo de preenchimento de reflexos e detecção de pele
foram adicionados.
1) Preenchimento de Reflexos: Visando a remoção de reflexos nas íris analisadas e a melhoria da segmentação, um
algoritmo de preenchimento de reflexos [5] foi implementado.
Para cada pixel da imagem, o algoritmo verifica seus dois
vizinhos horizontais e verticais, e altera a sua intensidade para
a mesma deles. Dessa forma, preenchendo as regiões claras
cercadas por pixels escuros.
2) Detecção de Pele: Para anular a influência das pálpebras
no cálculo posterior dos histogramas, foi implementado um
algoritmo de detecção de pele [6] baseado no modelo RGB
normalizado, onde são determinados um limiar inferior e um
limiar superior para classificação de pele.
3) Mudança de Coordenadas e Corte: A imagem da íris
segmentada passa por uma transformação de coordenadas
cartesianas para coordenadas polares, ou seja, de um formato
circular para retangular [4], conforme ilustrado na Figura 2.
Após isso, 20% da parte inferior dessa imagem é cortada
para posterior uso, porque é nessa região que geralmente se
encontra o arco.

Figura 1: Olho com a presença do arcus senilis.
Figura 2: Íris segmentada no formato retangular.
Logo, foi proposto um algoritmo de detecção automática
de arcus senilis com potencial uso alternativo para pré- B. Identificação do Arcus Senilis
diagnóstico. Caso em uma pessoa com idade inferior a 40
O método foco deste artigo consiste na extração de caracanos seja identificado a presença do arco no olho, seria um terísticas a partir da imagem resultante da Seção II-A3. A
bom indicativo para a necessidade do exame de sangue. Outra194média dos valores e a porcentagem de pixels com intensidade
abordagem foi proposta anteriormente [1], utilizando o método acima do valor 100 são calculadas a partir do histograma da
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imagem. Além desses dois parâmetros, o histograma inteiro
também é usado como atributo de entrada para o treinamento
dos modelos de aprendizado de máquina SVM e RNA.
Foi verificado que a distribuição do histograma é um bom
indicativo para a presença ou não do arco, conforme ilustrado
nas Figuras 3a e 3b.

(a)

(b)

Figura 3: Histogramas: (a) com arco e (b) sem arco
É notado que o histograma de uma imagem com a presença
do arco tende a ter uma distribuição mais uniforme, comparada
ao histograma de um olho normal.
A média do histograma é usada pois imagens com a
presença do arco são caracterizadas em geral por terem média
com valor maior que 70, enquanto imagens sem são caracterizadas por valores inferiores. Por fim, a porcentagem de pixels
com intensidade acima do valor 100 é outro parâmetro que
caracteriza bem a presença ou não do arco. No geral, imagens
com a presença de arco tem porcentagem acima de 25%. Os
valores de 70 e 25% foram obtidos de forma empírica.
III. R ESULTADOS
O algoritmo descrito na Seção II foi implementado em
C/C++ e utilizando OpenCV [7].
Para validar o algoritmo foram necessárias duas bases de
dados, uma com imagens de olhos sem arco (UBIRISv2 [8]) e
outra com imagens com arco (base de dados própria contendo
37 imagens).
Os parâmetros histograma da imagem, média do histograma
e porcentagem dos pixels com intensidade acima de 100 foram
combinados de forma a serem os atributos de entrada para o
treinamento dos modelos SVM e RNA. As combinações que
resultaram nas maiores taxas de acerto para a SVM e para
RNA seguem abaixo:
• SVM: Média + Histograma + Porcentagem;
• RNA: Média + Porcentagem.
A Tabela I tem os resultados da utilização do método
anterior [1], baseado no método de limiar OTSU, nos bancos
de imagens.
Tabela I: Desempenho do método OTSU
Limiar OTSU Resultado
78
62,16%
65
67,56%

SVM foi treinado com o Kernel Linear. Foi utilizada nas
camadas escondidas e de saída a função de ativação Sigmóide
na RNA. As Tabelas II e III ilustram as matrizes de confusão
encontradas para os métodos de classificação SVM e RNA,
respectivamente.
Foi observado que o modelo SVM treinado teve um resultado geral melhor em relação ao modelo RNA, sendo
100% contra 92,5%. Provavelmente pela quantidade pequena
de imagens para treino. Porém, podemos afirmar que os
resultados das duas técnicas de aprendizado de máquinas são
superiores ao método que utilizada o método OTSU [1], já
que o melhor resultado para o método foi de 67,56% contra
100% usando SVM e 92,5% com RNA.
Tabela II: Matriz de confusão SVM
Esperado
Sem Arco Com Arco
Sem Arco
20
0
Estimado Com Arco
0
20
Total
20
20

Total
20
20
100%

Tabela III: Matriz de confusão RNA

Estimado

Sem Arco
Com Arco
Total

Esperado
Sem Arco Com Arco
18
2
1
19
19
21

Total
20
20
92, 5%

IV. C ONCLUSÕES
Verifica-se que o uso dos parâmetros obtidos a partir do
histograma mostram eficiência na identificação da presença
do arco. Foi constatado também que a utilização das técnicas
de aprendizado de máquinas apresentaram resultados melhores
que utilizando o método limiar de OTSU.
Logo, pode-se concluir que o método proposto apresenta
uma forma eficiente de identificação automática do arco e que
poderia ser usado como alternativa para indicar a necessidade
de procurar um especialista para pessoas com idade inferior a
40 anos.
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Conformação de Feixe Baseada em Combinações
Lineares de Projeções Vetoriais
Raimundo N. G. Robert, Ciro A. Pitz e Rui Seara
Resumo—Este artigo apresenta um novo algoritmo para
conformação de feixe em sistemas de comunicações móveis. Para
tal, é utilizada uma combinação linear de projeções vetoriais
levando em conta o vetor de coeficientes de conformação de feixe
e os subespaços gerados pelos sinais de interesse e interferentes.
Essa estratégia visa maximizar a SINR (signal-to-interferenceplus-noise ratio) na saída do arranjo. Funções sigmoides são
usadas no ajuste dinâmico da combinação linear presente na
abordagem considerada, dando origem a um novo algoritmo
denominado aqui DS-ACVP (double sigmoid adaptive combination
of vector projections). Resultados de simulação numérica
corroboram a eficácia da abordagem proposta.
Palavras-chave—Algoritmo adaptativo, arranjos adaptativos,
comunicações móveis, conformação de feixe.

Abstract—This paper presents a new beamforming
algorithm for mobile communication systems. To this end, a
linear combination of vector projections is considered, taking into
account the beamforming vector and the subspaces spanned by
the signal of interest and the interfering signals. This strategy
aims to maximize the signal-to-interference-plus-noise ratio
(SINR) at the array output. Sigmoid functions are used to
dynamically adjust the linear combination present in the new
approach, giving rise to a new algorithm, called here double
sigmoid adaptive combination of vector projections (DS-ACVP).
Numerical simulation results corroborate the effectiveness of the
proposed approach.
Keywords—Adaptive algorithm,
communications, beamforming.

adaptive

arrays,

mobile

I. INTRODUÇÃO
Em sistemas de comunicações móveis, o aumento no
número de usuários e a crescente demanda por maiores taxas
de transmissão vêm estimulando o desenvolvimento de novas
técnicas que permitam expandir a capacidade desses sistemas
[1]-[3]. Nesse contexto, o uso de arranjo de antenas tem se
mostrado uma abordagem promissora, uma vez que a
filtragem espacial proporcionada por esses sistemas permite
reduzir os níveis de interferência em todo o sistema e assim
utilizar o espectro eletromagnético de forma mais eficiente.
Além disso, quando utilizados em conjunto com algoritmos
adaptativos de conformação de feixe, os arranjos de antenas
realizam o ajuste em tempo real do diagrama de irradiação,
proporcionando níveis mais altos de SINR (signal-tointerference-plus-noise ratio).
Uma das abordagens consideradas no desenvolvimento de
algoritmos de conformação de feixe se baseia na
disponibilidade de um sinal de referência correlacionado com
o sinal de interesse (SOI – signal of interest). Especificamente,
o sinal de erro obtido a partir da diferença entre o sinal na
saída do arranjo e o sinal de referência é utilizado para
Raimundo N. G. Robert, Ciro A. Pitz e Rui Seara, LINSE – Laboratório de
Circuitos e Processamento de Sinais, Departamento de Engenharia Elétrica e
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determinar a função custo que comanda os algoritmos. O
adequado funcionamento dos algoritmos obtidos a partir dessa
estratégia requer que a correlação cruzada entre o sinal de
interesse e o sinal de referência seja alta, o que é uma
condição difícil de ser alcançada devido à não
estacionariedade dos canais de comunicações móveis [3].
Nesse contexto, outra estratégia utilizada no desenvolvimento
de algoritmos de conformação de feixe é a minimização da
potência do sinal obtido na saída do arranjo juntamente com
uma restrição de ganho mínimo na direção do SOI [4].
Entretanto, mesmo erros pequenos na estimativa do ângulo de
chegada (AOA – angle of arrival) do SOI podem degradar o
desempenho dos algoritmos baseados nessa abordagem [5].
Visando contornar tal problema, algoritmos como os
apresentados em [6]-[8] vêm sendo desenvolvidos com o
objetivo de proporcionar maior robustez aos erros de
estimação do AOA dos sinais recebidos pelo arranjo de
antenas.
Com o objetivo de reduzir os recursos envolvidos na
estimação do AOA do SOI ou na disponibilização de um sinal
de referência, vários algoritmos vêm sendo desenvolvidos
explorando alguns aspectos particulares dos sistemas de
comunicação móvel. Por exemplo, os algoritmos introduzidos
em [9]-[11] usam apenas os sinais já disponíveis na entrada e
saída dos correlatores em sistemas CDMA (code-divisionmultiple-access). Por outro lado, os algoritmos propostos em
[12] e [13], chamados, respectivamente, constrained
stochastic gradient (CSG) e improved CSG (ICSG), realizam
a conformação de feixe usando estimativas individuais do SOI
e de cada sinal interferente recebido na estação rádio base
(ERB). A necessidade de estimar individualmente os sinais
interferentes é superada pelo algoritmo adaptive-projection
CSG (AP-CSG), proposto em [14], o qual realiza a
conformação de feixe usando tanto a estimativa do SOI quanto
a estimativa da soma dos sinais interferentes. Como
consequência, o algoritmo AP-CSG torna-se mais fácil de
implementar do que outros algoritmos da classe CSG e pode
ser usado tanto em sistemas CDMA quanto nos sistemas
considerados em [9]-[11]. Recentemente, em [15], um novo
algoritmo é desenvolvido a partir da modificação do problema
de otimização considerado na formulação do algoritmo
AP-CSG. Essa modificação consiste na substituição de uma
restrição afim por uma restrição quadrática. Como resultado, o
algoritmo
obtido,
denominado
adaptive-projection
quadratically-constrained stochastic gradient (AP-QCSG),
proporciona maiores valores de SINR do que o algoritmo APCSG em cenários realísticos formados por sinais provenientes
de fontes não pontuais [15].
Neste artigo, é proposta uma nova abordagem para o
desenvolvimento de algoritmos de conformação de feixe. Tal
abordagem consiste na combinação linear de projeções
vetoriais levando em consideração o vetor de conformação de
feixe e os subespaços gerados pelos sinais de interesse e
interferentes. Para suportar a supramencionada combinação
linear, são considerados os modelos de primeira ordem do
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algoritmo AP-CSG [14] e do algoritmo AP-QCSG [15], dando
origem a uma nova formulação geral denominada aqui ACVP
(adaptive combination of vector projections). Funções sigmoides
unipolar e bipolar são utilizadas no ajuste dinâmico da
combinação linear presente na abordagem ACVP, resultando,
assim, em um novo algoritmo de conformação de feixe,
chamado DS-ACVP (double sigmoid ACVP).
Este artigo está organizado como segue. A Seção II
apresenta a fundamentação teórica, incluindo o modelo dos
sinais e a formulação do problema. Na Seção III, o novo
algoritmo baseado na combinação linear de projeções vetoriais
é discutido. A Seção IV mostra os resultados de simulações
numéricas visando avaliar o desempenho do algoritmo
proposto. Finalmente, na Seção V, são apresentadas as
conclusões deste trabalho de pesquisa.
II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A. Modelo de Sinais
O cenário aqui considerado envolve um arranjo linear com
K antenas situado na ERB e M usuários que compartilham o
mesmo canal. Nesse cenário, o sinal em banda base recebido
em cada antena do arranjo é modelado como

x( n) =

M

∑ s m ( n) + r ( n)

(1)

m =1

com s m (n) e r (n) ∈ ^ K ×1 representando, respectivamente, o
sinal correspondente ao m-ésimo usuário e o ruído do tipo
AWGN (additive white Gaussian noise) presente em cada
antena do arranjo. Adicionalmente, assumindo que o sinal
correspondente a cada usuário percorre L percursos, pode-se
representar s m (n) como
s m ( n) = H m v m ( n)

(2)

onde v m (n) ∈ ^ L×1 representa o vetor contendo os símbolos
provenientes de cada caminho multipercurso e H m ∈ ^ K × L
denota a matriz de resposta espacial do m-ésimo usuário cuja
coluna h m,l representa o vetor diretor referente ao l-ésimo
caminho multipercurso [2].
Para se obter o sinal na saída do arranjo, representado por
y (n), é calculado o produto interno entre o vetor x(n) e o
vetor de conformação de feixe w (n) ∈ ^ K ×1 , isto é,
y (n) = w H (n)x(n).

(3)

Então, visando avaliar a SINR proporcionada por w (n), a
variância condicional de y (n) dado w (n) é obtida como
segue:

σ2y (n) = E[| y (n) |2 | w (n)] = w H (n)R x w (n)

(4)

R x = E[x(n)x H (n)]
denotando a matriz de
com
autocorrelação de entrada do arranjo.
Agora, assumindo que o desvanecimento por multipercurso
seja normalizado e independente, isto é,
H
E[ v m (n) v m
(n)] =

Pm
IL
L

(5)

em que I L e Pm representam, respectivamente, a matriz
identidade com dimensão L × L e a potência total dos
símbolos, (4) pode ser reescrita como
σ2y (n) =

H
/ L denota a matriz de covariância
onde R m (n) = H m H m
espacial do m-ésimo terminal móvel e σ2r representa a
variância do ruído. Em seguida, considerando que o índice
m = 1 corresponde ao SOI, é obtida a razão entre a potência
do SOI e a potência da interferência mais ruído presente em
(6), resultando na seguinte expressão de SINR:

Γ ( n) =

m =1

w H (n)R int w (n) + σ2r || w (n) ||2

(7)

com
R soi = P1R1
e
R int = ∑ m = 2 Pm R m
denotando,
respectivamente, as matrizes de correlação correspondentes ao
SOI e aos sinais interferentes.
M

B. Formulação do Problema
Para o desenvolvimento dos algoritmos de conformação de
feixe da classe CSG [12]-[15], considera-se que um vetor
d(n) com amostras instantâneas do SOI em cada antena do
arranjo pode ser estimado usando x(n). Conforme discutido
em [16], tal estimativa pode ser obtida por meio de uma
estrutura de equalização espaço-temporal aplicada ao canal de
subida. Com a estimativa de d(n) em mãos, um vetor z (n)
composto pelos sinais interferentes acrescidos do ruído de
cada antena pode ser obtido facilmente de x(n), isto é,
z (n) = x(n) − d(n). Dessa forma, com ambos os vetores d(n)
e z (n) disponíveis, a SINR instantânea dada por
w H (n)d(n)d H (n)w (n)
Γˆ (n) = H
w ( n) z ( n)z H ( n) w ( n)

(8)

é utilizada na formulação de algoritmos de conformação de
feixe da classe CSG. Especificamente, o algoritmo AP-CSG
[14] é obtido através da minimização do denominador de (8)
sujeita a uma restrição de projeção adaptativa. Essa restrição
tem por objetivo direcionar w (n) para o subespaço do SOI ao
longo do processo iterativo e, assim, maximizar o numerador
de (8). No caso do algoritmo AP-QCSG [15], a abordagem
utilizada consiste na substituição da restrição afim (veja [14])
por uma restrição quadrática, a qual permite explorar todo o
subespaço gerado pelo SOI [15].
III. ABORDAGEM PROPOSTA
Nesta seção, uma nova abordagem para o desenvolvimento
de algoritmos de conformação de feixe é derivada a partir dos
modelos de primeira ordem do algoritmo AP-CSG [14] e do
algoritmo AP-QCSG [15]. Então, a formulação ACVP é
obtida através da generalização do comportamento médio do
vetor de conformação de feixe desses algoritmos. Em seguida,
funções sigmoides unipolar e bipolar são usadas no ajuste
dinâmico da combinação linear presente na formulação
ACVP, dando origem ao algoritmo DS-ACVP.
A. Momento de Primeira Ordem
Para avaliar o comportamento médio do vetor de
conformação de feixe proporcionado pelos algoritmos
AP-CSG e AP-QCSG, deve-se obter o valor esperado da
expressão de atualização de w (n). Com respeito ao algoritmo
AP-CSG, o momento de primeira ordem foi derivado em [14],
o qual é dado por
E[w (n + 1)] = E[w (n)] − μ1 (I K − R soi )R int E[w (n)]

M

∑ Pm w H (n)R m w(n) + σr2 || w(n) ||2

w H (n)R soi w (n)

(6)

+μ 2 R soi E[w (n)]
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onde μ1 e μ 2 representam os passos de adaptação do
algoritmo, enquanto R soi denota a matriz de autocorrelação
normalizada do SOI, isto é, R soi = E[d(n)d H (n)/ || d(n) ||2 ].
Conforme mostrado em [13], tal matriz pode ser determinada
analiticamente com base nos autovetores e autovalores de
R soi .
Em relação ao algoritmo AP-QCSG, o momento de
primeira ordem é avaliado aqui assumindo as mesmas
aproximações usadas em [13] e [14]. Então, a partir da
condição de independência entre w e x(n) (veja [17]), o
comportamento médio de w pode ser modelado por
1
⎛
⎞
E[w (n + 1)] = E[w (n)] − μ1 ⎜ I K − R soi ⎟ R int E[w (n)]
(10)
2
⎝
⎠
+ E[χ(n)]R soi E[w (n)]

com
⎡ Δ ( n) ⎤
⎡ G * ( n) ⎤
1
E[χ(n)] = μ1E ⎢ dz ⎥ + E ⎢
⎥ − 1,
2
⎢⎣ Gd (n) ⎥⎦
⎣⎢ Gd (n) ⎦⎥

(11)

Gdz (n) = w H (n)d(n)d H (n)z (n)z H (n)w (n),

(12)

Gd (n) =| w H (n)d(n) |2

(13)

Δ (n) = (1 + μ 2 )Gd2 (n) − μ12 Im[Gdz (n)].

(14)

e
Em seguida, visando a simplicidade do modelo, assume-se
valores pequenos de μ1 e μ 2 , resultando em uma dispersão
reduzida de w [13], [14]. Nesse caso, (11) pode ser
aproximado por
E[χ(n)] ≅

*
E[Δ(n)]
(n)]
1 E[Gdz
μ1
+
−1
2 E[Gd (n)] E[Gd (n)]

(15)

onde
E[Δ (n)] ≅ (1 + μ 2 ){E[Gd (n)]}2 − μ12 Im{E[Gdz (n)]} (16)

com
E[Gd (n)] = E[w H (n)]R soi E[w (n)]

(17)

E[Gdz (n)] = E[w H (n)]R soi R int E[w (n)].

(18)

e

AP-CSG e AP-QCSG [15], conclui-se que a combinação
linear de v1 (n), v 2 (n) e v3 (n) pode ser explorada ao longo
do processo iterativo visando elevar os níveis de SINR na
saída do arranjo.
Partindo do mesmo princípio de operação dos algoritmos
AP-CSG e QAP-CSG, a abordagem ACVP é formulada
visando possibilitar o desenvolvimento de novos algoritmos de
conformação de feixe que ajustem dinamicamente a
combinação linear dos vetores que apontam na direção do SOI
e dos sinais interferentes. Para isso, primeiramente o vetor
v1 (n) é modificado visando equalizar a norma euclidiana dos
vetores envolvidos e assim facilitar o ajuste dos coeficientes
da combinação linear. Tal modificação é realizada
v1 (n)
por
v1 (n) = R int E[w (n)],
com
substituindo
R int = E[z (n)z H (n)/ || z (n) ||2 ] denotando a matriz de
autocorrelação normalizada dos sinais interferentes mais
ruído. Sabendo que a soma dos autovalores de R int é unitária
(matriz normalizada), verifica-se que || v1 (n) || ≤ || E[w (n) || .
Em seguida, buscando essa mesma característica para os
demais vetores envolvidos na combinação linear, v1 (n) é
substituído por v1 (n) no cálculo de v3 (n), resultando em
v 3 (n) = R soi R int E[w (n)]. Então, considerando os vetores
v1 (n), v 2 (n) = v 2 (n) e v3 (n), a abordagem ACVP resulta
em um processo iterativo com momento de primeira ordem
dado por
3

E[w (n + 1)] = E[w (n)] + ∑ βi (n) vi (n)

(19)

i =1

onde βi (n) representa o i-ésimo coeficiente da combinação
linear. Nota-se em (19) que todos os vetores envolvidos na
combinação linear apresentam o mesmo limite superior de
norma euclidiana (limitada em || E[w (n) || ), facilitando o
ajuste de βi (n) ao longo do processo iterativo.
C. Algoritmo Proposto
A partir da abordagem ACVP, um novo algoritmo de
conformação de feixe, denominado DS-ACVP, é formulado
utilizando as funções sigmoides unipolar e bipolar para a
determinação dos coeficientes usados em (19). O uso da
função sigmoide é justificado pelo seu intervalo limitado,
permitindo o ajuste dos valores máximos e mínimos de
βi (n), e pela baixa perturbação do ruído oriundo do gradiente
estocástico para valores próximos dos limites da função
sigmoide. Assim, o primeiro coeficiente da combinação linear
é definido como
β1 (n) = μφ1 [ α1 (n)]
(20)

B. Abordagem ACVP
A partir de (9) e (10), nota-se que os algoritmos AP-CSG e
AP-QCSG
apresentam
comportamentos
similares.
Especificamente, percebe-se que, na média, ambos os
algoritmos atualizam o vetor de conformação de feixe com
em que 0 < μ ≤ 1 é usado para delimitar a faixa de valores de
base na combinação linear dos vetores v1 (n) = R int E[w (n)],
β1 (n) e φ1 [ α1 (n) ] denota a função sigmoide bipolar definida
v 2 (n) = R soi E[w (n)] e v3 (n) = R soi v1 (n). Considerando os
por
subespaços S e I gerados, respectivamente, pelos
2
autovetores correspondentes aos autovalores não nulos de
φ1 [ α1 (n) ] =
−1
(21)
−α1 ( n )
R soi e R in , pode-se constatar que v1 (n) ∈ I , enquanto
1+ e
v 2 (n), v 3 (n) ∈ S , uma vez que os autovetores de R soi e R soi
com −∞ < α1 (n) < ∞ representando uma variável auxiliar
são os mesmos [13]. A diferença entre os algoritmos AP-CSG
que comanda o processo de adaptação de β1 (n). Nota-se a
e AP-QCSG está relacionada com a combinação linear dos
partir de (21) que β1 (n) pode assumir valores positivos e
vetores v1 (n), v 2 (n) e v 3 (n). No algoritmo AP-CSG, a
negativos, o que inicialmente pode indicar uma escolha
combinação linear é fixa, com os coeficientes dados,
inadequada da função, visto que β1 (n) é negativo nos
respectivamente, por −μ1 , μ 2 e μ1. Já no algoritmo
algoritmos AP-CSG e AP-QCSG. Entretanto, nos casos em
AP-QCSG, os coeficientes correspondentes aos vetores v1 (n)
que o subespaço gerado pelo SOI estiver contido no subespaço
e v3 (n) são também fixos ( −μ1 e μ 2 / 2, respectivamente) e
dos sinais interferentes, valores negativos de β1 (n) podem
o coeficiente do vetor v 2 (n), representado por E[χ(n)] , é
conduzir w (n) para o espaço nulo do SOI, o que resultaria na
adaptado ao longo do processo iterativo. Dessa forma, levando
atenuação da potência do SOI na saída do arranjo. Nessas
situações, o uso de (21) possibilita que β1 (n) assuma valores
em conta a diferença de desempenho entre os algoritmos 198
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positivos, garantindo que w (n) seja projetado no subespaço
do SOI mesmo em situações em que a contribuição de v 2 (n)
e v3 (n) seja limitada. Em contraste com β1 (n), o coeficiente
β2 (n) é delimitado em uma faixa de valores positivos, uma
vez que o vetor v 2 (n) está contido no subespaço gerado pelo
SOI. Para tal, β2 (n) segue a mesma orientação de β1 (n) dada
em (20), exceto que a função sigmoide unipolar definida por
φ2 [ α 2 ( n) ] =

1
1+ e

−α 2 ( n )

(22)

é usada em vez de (21). Quanto ao coeficiente β3 (n), a
estratégia utilizada pelo algoritmo proposto leva em conta a
contribuição de v3 (n) em (19). Da mesma forma como o vetor
v3 (n) presente nos algoritmos AP-CSG e AP-QCSG, a norma
euclidiana de v3 (n) é aumentada à medida que a projeção do
SOI no subespaço das interferências é aumentada. No caso
desses algoritmos, o vetor v3 (n) tem como papel compensar o
valor negativo de β1 (n), reforçando o componente de w (n)
que pertence ao subespaço do SOI. Entretanto, no caso do
algoritmo proposto, a função sigmoide bipolar, usada na
determinação de β1 (n), já garante que w (n) não seja
projetado no espaço nulo do SOI. Assim, visando uma menor
complexidade computacional do algoritmo, a estratégia
proposta consiste em usar β3 (n) = 0 ∀n.
Para ajustar os coeficientes β1 (n) e β2 (n) da combinação
linear, as variáveis auxiliares α1 (n) e α 2 (n) são atualizadas
usando o método de subida mais íngreme, conforme
apresentado a seguir:
α i (n + 1) = α i (n) + μα ∇f [Γˆ (n)]

(23)

sendo μ α o parâmetro de controle de passo de adaptação e
f [Γˆ (n)] uma função arbitrária qualquer estritamente crescente
em Γˆ (n). Quanto à escolha de f [Γˆ (n)], propõe-se aqui a
utilização da função logaritmo natural, isto é,
f [Γˆ (n)] =

1 ⎡ w H (n)d(n)d H (n)w (n) ⎤
ln ⎢
⎥.
2 ⎣⎢ w H (n)z (n)z H (n)w (n) ⎦⎥

(24)

Tal função é utilizada para transformar a operação de divisão,
presente na expressão da SINR, em subtração, facilitando o
processo de maximização de Γˆ (n) com respeito aos escalares
α1 (n) e α 2 (n). Então, considerando que αi (n) seja
atualizado após a determinação de w (n + 1) usando (19) em
conjunto com as estimativas instantâneas de R soi e R int , o
processo iterativo para atualização de αi (n) é descrito por
αi (n + 1) = αi (n) + μα

Re[qiH (n)d(n)d H (n)w (n + 1)]
w H (n + 1)d(n)d H (n)w (n + 1)

Re[q H (n)z (n)z H (n)w (n + 1)]
− μα H i
H

(25)

w (n + 1)z (n)z (n)w (n + 1)

com qi (n) = ∂w (n + 1) / ∂αi (n). Em seguida, sabendo que
∂φ1[α1 (n)] / ∂α1 (n) = {1 + φ1[α1 (n)]}{1 − φ1[α1 (n)]} / 2 e que
∂φ2 [α 2 (n)] / ∂α 2 (n) = {1 − φ2 [α 2 (n)]}φ2 [α 2 (n)], os vetores
q1 (n) e q 2 (n), necessários para determinação de
α1 (n + 1) e α 2 (n + 1), são obtidos por

e

1
q1 (n) = μ {1 − φ12 [α1 (n)]}z (n)z H (n)w (n)
2

(26)

q 2 (n) = μφ2 [α 2 (n)]{1 − φ2 [α 2 (n)]}d(n)d H (n)w (n). (27)

Finalmente, com o objetivo de evitar o crescimento ilimitado
de || w || nos casos em que β1,2 (n) > 0 ∀n, o valor resultante

de w (n + 1) deve ser normalizado após cada atualização de
αi (n). É importante destacar que tal normalização não altera
o valor da SINR proporcionada por w ( n + 1) [veja (8)] e evita
que um crescimento sem limite da norma euclidiana
prejudique a estabilidade do algoritmo.
IV. RESULTADOS
Nesta seção, resultados de simulação de Monte Carlo (200
realizações independentes) são mostrados visando comparar o
desempenho dos algoritmos ICSG, AP-CSG, AP-QCSG e
DS-ACVP. Todos os cenários de simulações considerados
aqui usam arranjo ULA (uniform linear array) com K = 8
antenas omnidirecionais uniformemente espaçadas de meio
comprimento de onda. Para todos os algoritmos considerados,
o vetor de conformação de feixe é inicializado como
w (0) = [1 0 ... 0]T , resultando em um padrão de irradiação
omnidirecional ao longo do plano azimutal. No caso do
algoritmo DS-ACVP, o valor inicial das variáveis auxiliares é
α1,2 (0) = 0, resultando em β1,2 (0) = 0,5. Em todos os
cenários, a potência normalizada (em relação à potência do
ruído) é fixada em 30 dB para o SOI e 20 dB para os sinais
interferentes (provenientes de células cocanal). Considera-se
também um canal Rayleigh com 12 caminhos multipercursos
independentes, gerando um ângulo de espalhamento de 5º em
torno do AOA de cada canal.
A. Exemplo 1
Neste exemplo, o cenário é formado por um SOI
localizado em θSOI = 30° e dois interferentes, I1 e I2,
localizados, respectivamente, em θ1 = 60° e θ2 = −60°. Os
parâmetros de passo de adaptação dos algoritmos ICSG,
AP-CSG e AP-QCSG são ajustados em 0,05, enquanto os
parâmetros μ e μα do algoritmo DS-ACVP são,
respectivamente, 0,5 e 1. A partir das curvas ilustradas na
Figura 1, nota-se que o algoritmo proposto supera os demais
algoritmos tanto em termos de SINR em regime permanente
quanto em velocidade de convergência. Adicionalmente, as
curvas relacionadas à evolução de φ1[α1 (n)] e φ2 [α 2 (n)] são
ilustradas na Figura 2. Pode-se notar que, na etapa inicial do
processo iterativo, φ2 [α 2 (n)] apresenta maiores valores
devido à necessidade de aumento da projeção de w (n) no
subespaço do SOI. Em seguida, devido ao afastamento
considerável entre o SOI e os sinais interferentes, as funções
φ1[α1 (n)] e φ2 [α 2 (n)] são reduzidas até seus limites
inferiores com o objetivo de posicionar w (n) no espaço nulo
dos sinais interferentes.
B. Exemplo 2
É considerado, neste exemplo, um cenário com maiores
níveis de interferência devido à maior proximidade dos AOAs
dos sinais envolvidos. Nesse cenário, o SOI e o primeiro
interferente I1 apresentam o mesmo AOA, dado por
θSOI = θ1 = 45°, sendo o AOA do segundo interferente I2,
θ2 = 40°. O parâmetro de passo de adaptação do algoritmo
DS-ACVP é ajustado para μ = 0,1. Como observado na
Figura 3, o algoritmo proposto proporciona maiores valores de
SINR em regime permanente quando comparado com os
outros algoritmos avaliados aqui. Além disso, verifica-se
através da Figura 4 que, diferentemente do exemplo anterior,
φ1[α1 (n)] decresce mais lentamente e φ2 [α 2 (n)] não é
anulado ao longo do processo iterativo. Isso ocorre devido à
existência de uma intersecção significativa entre os
subespaços do SOI e dos sinais interferentes, confirmando o
funcionamento adequado do algoritmo proposto.
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Fig.1. Exemplo 1. Comparação da SINR entre os algoritmos ICSG, AP-CSG,
AP-QCSG e DS-ACVP (proposto).
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Multi-User MIMO Capacity for Non-Uniformly
Spaced Array Antennas
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Abstract—The aim of this paper is to present an investigation
on the impact of the use of non-uniformly spaced antennas and
also to present the influence on the correlation between the
antenna elements in the MU-MIMO (multiuser multiple-inputmultiple-output) capacity. Initially, we propose an optimization
problem to find the maximum capacity for non-uniformly spaced
arrays. Although optimal, this solution is numerical and does not
present an analytical form. As an alternative analytical method,
we derive a non-uniformly spaced array based on the arithmetic
progression series.
Subsequently, we investigate our proposed non-uniform antenna array subject to correlation between the elements. Finally,
we extend the same investigations using the minimum mean
square error (MMSE) receiver.
Keywords—MIMO, Sum-capacity, Linear Antenna Arrays,
Optimization, Correlation, MMSE.

I. I NTRODUCTION
The rise of wireless technologies in the past decade led the
society to a substantial dependence on smart-phones, tablets
and wearable devices. Wireless devices are expected to access
the network for recording, transferring, viewing or monitoring
information. Consequently, the continuous growing demand
for such wireless services has led to a shortage of wireless
resources pushing research to explore new solutions. Indeed,
the worldwide research community points that massive MIMO
[1]–[3], and mmWave [4]–[7] are candidate technologies
which promise to fulfill the required demand for wireless
services. We can think of mmWave frequencies as an essential
complementary feature for massive MIMO. In particular, the
smaller wavelength allows dozens to hundreds of antenna
elements in an array with small physical occupancy at the
base station. Furthermore, massive MIMO aims to increase
the data rates exchange for serving multiple terminals with
high capacity.
Current solutions are well suitable to work below 6 GHz
where we feature spatial multiplexing diversity as the best
solution for increasing data exchange [8]. Notably, massive
MIMO yields outstanding data exchange where the degrading factors of signal scattering characteristics caused by fast
fading in channels below 6 GHz vanish [1]. On the other
hand, most of the previous investigations in the mmWave
channel focus on single-input single-output links or point-topoint MIMO links. Questions about whether massive MIMO
preserve same gains on mmWave channels are still unfulfilled.
Theoretically, the requirement of massive MIMO is related to a
parameter called favorable propagation [9] which is dependent

on channel scattering properties. Investigations performed on
several propagation environments in mmWave [5]–[7] reveals
that there are several scenario cases with poor scattering,
meaning that favorable propagation is not achievable. Beyond
the favorable propagation issue, we also must consider the
antenna correlation problem. In a massive MIMO systems,
the concentration of antennas in the same area is higher and,
thus, leads to inevitable problems with antenna correlation.
Even with favorable propagation, a large number of antennas
in massive MIMO systems does not alleviate this degradation
[10]–[14].
The propagation channels with poor scattering usually have
the line-of-sight component as dominant [15]. The second
possible way we can leverage throughput of multiple antennas
in a MIMO system is by making use of beamforming. Beamforming is a standard array signal processing technique where
multiple antenna elements are adaptively phased to form a
concentrated and directed beam pattern [16], [17]. We can
use it in both the transmitter and receiver end to provide
significant array gains. The throughput boost is higher as we
massively increase the number of array elements. On the other
hand, synthesizing antenna arrays with a minimum number of
elements is very desirable where the weight, the consumption,
and the hardware/software complexity of the radiating device
have a substantial impact on the whole cost of the overall
system. Thus, non-uniform arrays have potential advantages
concerning uniform layouts [18] such as significantly increased resolution and side-lobe level control/reduction [19].
The present work aims to analyze the behavior of the uplink
capacity of a non-uniform MIMO antenna multiuser system.
The model design envisages scenarios where the influence of
line-of-sight is the most important component and where there
is correlation among antennas elements in a rich scattering
channel.
Our work investigates the non-uniform array capacity
through simulations. We start by looking for the distance
between antennas that maximizes the sum-capacity using
a numerical maximization algorithm. We used this method
because, as mentioned before, there is no closed form to
calculate the capacity for non-uniform arrays. Then, we derive
a second non-uniform array based on arithmetic progression
series, as an alternative method to the numerical maximization
problem. The main advantage of the second model is its
simplicity. Then, we investigate the performance of nonuniform concerning the uniform arrays for correlated and non-
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correlated channels. In a further investigation, we also cover
the effects on the performance of minimum mean square error
(MMSE) receiver considering non-uniform arrays in correlated
and non-correlated channel models.
We organize this research paper as it follows. In Section II,
we introduce the system model. In the Section III, we present
the non-uniform array model that we used in our simulations.
In Section IV, we characterize the effects of the correlation
among antennas influencing the link from the user to the base
station. In Section V, we investigate further the impact of
correlated and non-correlated scenarios in MMSE receivers. In
the Section VI, we present our results for the performance of
MIMO systems using non-uniform linear arrays in correlated
and uncorrelated scenarios. Finally, we close our discussion in
the Section VII summarizing our conclusions.
II. S YSTEM M ODEL AND P ROBLEM S TATEMENT
In this paper, we consider a massive MIMO system with K
users with a single transmit antenna each communicating to M
receive antennas at the base station (M  K). We represent
the signal received by M antennas as
√
(1)
y = P Hs + n,
K×1

where s ∈ C
is the transmitted signal vector with unit
power; P is the transmitted power; n is the additive complex
Gaussian noise following CN (0, σ 2 ). The matrix H ∈ CM ×K
represents the channel and can be written in terms of user
channels as


H = h1 h2 ... hk .
(2)
We assume the channel state information is only available at
the receiver side. Also, s is assumed to follow an independent
Gaussian distribution with equal power components. Our simulations consider the existence of slow fading statistics, and we
model it according to the lognormal distribution representing
a more realistic scenario as proposed in [1]. Therefore, we can
say that
P = b2 β,
(3)
where b is a normalization constant, and β is a random variable
given as
z
β = γ,
(4)
r
where r is the link distance and z is a lognormal distribution.
Finally, the channel capacity is then written as [20]

C = log2 (det I + ρH† H ),
(5)
where ρ is the signal-to-noise ratio defined as

P
σ2 .

III. N ON -U NIFORM L INEAR A RRAY M ODEL
In this section, we introduce the method for investigating
non-uniform linear arrays. We choose to construct the channel
vector based on the traditional linear uniform array model as
[21]
h
d1
hk = 1 e−i2π λ sin(θk )
T
(6)
d(M −1)
· · · e−i2π λ (M −1) sin(θk ) ,

in which θk is the kth user plane wave signal impinging on
the uniform linear array, λ is the signal wavelength and dm is
the distance of the mth antenna concerning the first element
of the array. Usually, the signal arrives at successive sensors
with an incremental delay when sensors are uniformly spaced
meaning that dm is constant. For our non-uniform linear array
model, the delay is not incremental because dm is not constant.
Furthermore, our model keeps the aperture size constant and,
thus, some dm can have distances less than half wavelength.
We are interested in finding the maximum sum-capacity by
looking for a set of dm which gives the highest value for eq.
(5). Then, we can state the following optimization problem
C(dx )

maximize
subject to

M
−1
P
m=1

dxm ≤

λ(M −1)
2

dx1 > 0, · · · , dxM −1 > 0.
The optimization algorithm will find the optimal set of dm
such that
d(OP T ) = arg max C(dx ).
(7)
dx ∈RM

The optimization method gives us the set of distances which
results in the highest value of capacity without considering the
correlation effects. Unfortunately, this is a very computational
consuming process. Then, we propose another way which
is more straightforward to derive. The alternative set of dm
comes from an Arithmetic Progression (AP) sequence. Thus,
the distance vector that represents the inter-element distance
in the array follows the AP series as
i
h
(M −1)λ
2λ
λ
.
(8)
d(AP ) = 0 M
...
M
M
We will analyze the capacity by using d(OP T ) and d(AP )
for correlated and non-correlated scenarios.
IV. T HE C ORRELATION M ETHOD
In this section, we are interested in characterizing the effects
of the correlation among antennas influencing the link from
the user to the base station. The channel matrix in eq. (2) can
be remodeled to include the correlation effect, based on [2],
and expressed as
1
(9)
H(c) = Rr2 U,
in which U ∈ CM ×K with all entries i.i.d. CN (0,1) and Rr ∈
RM ×M is the correlation matrix between each sensor element.
If rij is the element of ith row and jth column of Rr , then we
can construct the correlation matrix according to the following
desired models
• Jakes: rij = J0 (2πµdij ), where J0 is the zero-th order
Bessel function.
d2
• Gaussian (Gauss): rij = µ ij .
√
dij
• Square Root (Sqrt): rij = µ
.
d
• Exponential (Exp): rij = µ ij .
Here, dij = |di − dj | which gives the distance between each
sensor element in the array. The µ variable is a single real
parameter, 0 < µ < 1, that makes possible the modeling of a
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wide range of correlation behavior [14]. For each correlation
model, we calculate the value of µ in which the correlation
decreases to one-half of its unitary value when the distance
between elements is half wavelength.

14

12

Capacity (Bits/s/Hz)

V. A NALYSIS ON MMSE R ECEIVER
In this section, we are interested in the impact of correlated
and non-correlated scenarios in the Massive MIMO capacity
using MMSE receivers. The MMSE signal-to-interferenceplus-noise (SINR) ratio can be derived from eq. (1) as [22],
ρ
− 1,
(10)
SINRK =
Tr[(H† H + ρ1 I)−1 ]
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where Tr(·) is the trace operator, † is the Hermitian operator
and IK×K is the identity matrix. Notice that the condition
M ≥ K mustbe satisfied to guarantee the existence of

0
0

5
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−1

the inverse of H† H + ρ1 I
[3]. For the current case,
we analyze the MMSE receiver by calculating the sum-rate
defined as
RM M SE =

K
X

E {1 + log2 SINRk }

(11)

k=1

VI. S IMULATION R ESULTS
In this section, we present the capacity and sum-rate performance of MIMO systems using non-uniform linear arrays in
correlated and non-correlated scenarios obtained from Monte
Carlo simulations. We used MATLAB2016b as a simulation
tool. We performed a comparison between non-correlated
and correlated cases with uniform arrays just for reference
purposes, and we included it in all plots. The simulation is
set with the parameters M = 6, K = 4 [3], ρ from 0 to 30
dB. For each correlation model, we calculate the value of µ
in which the correlation decreases to one-half of its unitary
value when the distance between elements is half wavelength.
Thus, we have that for the model Jakes: µ = 0.4842, Gauss:
µ = 0.0625, Sqrt: µ = 0.3752 and, Exp: µ = 0.25 [14]. As
mentioned in section IV the correlation effects depend on the
distance between the antennas, being inversely proportional
to this parameter. We will use the same values of µ for the
non-uniform array simulations.

25

30

Fig. 1. Sum-capacity comparison for d(OP T ) , d(AP ) and, uniform array.
Jakes Model with µ = 0.4842.

than than uniform inter-element distribution for non-correlated
scenario. We can notice that the capacity performance of Jakes
Model in the SNR range from 0 to 5 dB is slightly better
than non-correlated scenario. We can conclude that low SNR
will contribute less to the correlation degrading factor. On
the other hand, Jakes model shows us that the correlation
can significantly degrade the capacity due to the increased
inter-element correlation as the SNR increases. However, the
Jakes model represents the behavior of a specific scenario and,
perhaps, non-uniform arrays can have different performance on
other models as we will see next.
In Fig. 2, we depict the capacity performance of the Gauss
model. The arrays with d(OP T ) , d(AP ) and, uniform arrays
produce a very similar performance as opposed to the behavior
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A. Capacity for Non-Uniform Arrays and Correlated Channels
For non-uniform linear arrays, we performed simulations
considering all related correlation models. The simulations
required d(OP T ) and d(AP ) . Hence, we were able to find
d(OP T ) vector, the set of distances which results in the highest
value of capacity, by running an optimization algorithm which
maximizes a capacity function described in section III. We
calculated the vectors d(OP T ) according to eq. (7) and d(AP )
according to eq. (8). Next, we will show some plots which
compare each correlation model for d(OP T ) , d(AP ) and,
uniform inter-element distance array.
Fig. 1 depicts the capacity performance of Jakes model. We
can notice that arrays with d(OP T ) and d(AP ) are superior
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Fig. 2. Sum-capacity comparison for d(OP T ) , d(AP ) and, uniform arrays.
Gauss Model with µ = 0, 0625.
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we see that the capacity performance of Sqrt model in the SNR
range from 0 to 5 dB is eventually better than non-correlated
scenario. In general, the capacity with d(AP ) and uniform
array produce very similar sum-capacity values. However,
capacity with d(OP T ) is slightly better than both as the
zoomed region evidence it.
Fig. 4 depicts the performance of the Exponential correlation model. Here, we see that the capacity performance of
Exponential correlation model in the SNR range from 0 to
5 dB is eventually better than non-correlated scenario too.
The capacity with d(OP T ) performs better than the capacity
with d(AP ) and uniform array but not higher than that one
evidenced in the Sqrt correlation model, as highlighted in the
zoomed region.
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Fig. 3. Sum-capacity comparison for d(OP T ) , d(AP ) and, uniform arrays.
Sqrt Model with µ = 0, 3752.

In this subsection, we will investigate the impact of correlated and non-correlated scenarios in MMSE receivers using
non-uniform arrays under the degrading factor of interference.
It is known that MMSE receiver maximizes the received SINR
and, therefore, is the best. In this way, it is valid to verify the
performance of MMSE in this kind of scenarios. Furthermore,
we notice from the subsection VI-A that Sqrt and Exponential
perform better. Thus, we will simulate MMSE receiver only
for Sqrt and Exponential correlation models.
Considering the Exponential model, Fig. 5 presents the
result of MMSE receiver with d(OP T ) , d(AP ) and, uniform
arrays. We repeat the plots of the uncorrelated case from the
Fig. 6 just for reference. The capacity performance of nonuniform arrays on the Exponential model is critically degraded.
Fig. 6 presents the result for MMSE receiver with d(OP T ) ,
d(AP ) and, uniform arrays. The dashed lines correspond to
uncorrelated antennas, and the continuous lines correspond
to Sqrt model. We can observe that both d(AP ) and d(OP T )
performs better when antennas are uncorrelated and d(OP T )

14
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10
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Capacity (Bits/s/Hz)

observed in the Jakes model. We can also notice that the
capacity performance of Gauss model in the SNR range of 0 to
5 dB has no evidence of better performance as noticed in Jakes
model for the uncorrelated scenario. In the Gauss model, nonuniform arrays have slightly better performance than uniform
arrays as shown by the zoomed region. Furthermore, we
can also see that capacity with d(AP ) has a slightly better
performance than the capacity with d(OP T ) . The evidence of a
capacity performance which is not always superior means that
the maximization algorithm cannot guarantee we will achieve
the capacity.
Fig. 3 depicts the capacity performance of the Sqrt model.
This model provides the lowest capacity performance compared to the other non-correlated models. On the other hand,

B. Analysis of the MMSE Receiver
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Fig. 4. Sum-capacity comparison for d(OP T ) , d(AP ) and, uniform array.
Exponential Model with µ = 0.25.
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Fig. 5. Sum-Rate for MMSE receiver using d(OP T ) , d(AP ) and, Uniform
arrays for Non Correlated. Exponential model with parameter µ = 0.25.
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have the best performance. The capacity performance of nonuniform arrays on Sqrt model is still superior in the SNR
range of 0 to 20 dB. On the other hand, correlation degrades
the capacity performance higher than 20 dB.
VII. C ONCLUSIONS
This work aimed to investigate the performance of nonuniform arrays for uncorrelated and correlated antenna array
elements. The first problem tackled by this research paper was
the capacity evaluation for non-uniform arrays. Since there
is no analytic capacity expression for non-uniform arrays,
we made use of a numerical maximization method to find
non-uniform distances between the elements of the antenna
array. Later, we proposed a non-uniform array based on the
arithmetic progression series as an alternative method to the
optimization problem. Considering both kind of arrays, we
verified their capacity performance concerning uncorrelated
and correlated models. Non-uniform arrays of uncorrelated
channels performed better than the correlated ones. Furthermore, we simulated the capacity for MMSE receivers for nonuniform arrays in correlated and uncorrelated channels. Nonuniform arrays have superior performance than uniform arrays
in uncorrelated channels. On the other hand, the performance
capacity of the MMSE receiver with non-uniform arrays does
not present any gain.
The degraded performance of non-uniform arrays on correlated elements suggests that more investigation should be done.
Perhaps, future investigations should take into account some
characteristics of the correlation model to achieve the capacity
on non-uniform arrays. On the other hand, non-uniform arrays,
as the proposed AP, are advantageous in comparison to the
uniforms on the uncorrelated case. Another advantage of the
AP array is the simplicity, and it works as an alternative to
the optimal array due to its lower computational complexity.
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von Mises Tapering: A Circular Data Windowing
H. M. de Oliveira and F. Chaves

Abstract— Continuous standard windowing is revisited and a
new taper shape is introduced, which is based on the normal
circular distribution by von Mises. Continuous-time windows
are considered and their spectra obtained. A brief comparison
with classical window families is performed in terms of their
spectral properties. These windows can be used as an alternative
in spectral analysis.

This probability density dominates in current analysis of

Keywords— von Mises, tapering function, windows, circular
distributions, apodization.

I. I NTRODUCTION
Due to the cyclic or quasi-periodic nature of various types
of signals, the signal processing techniques developed for real
variables in the real line may not be appropriate. For circular
data [2], [9], it makes no sense to use the sample mean, usually
adopted for the data line as a measure of centrality. Circular
measurements occur in many areas [22], such as biology (or
Chronobiology) [26], economy [8], [4], geography [5], medical (Circadian therapy [28], epidemiology [13]...), geology
[47], [41], [34], meteorology [3], [6], [42], acoustic scatter
[23] and particularly in signals with some cyclic structure
(GPS navigation [31], characterization of oriented textures [7],
[38], discrete-time signal processing and over finite fields).
Even in political analysis [16]. Probability distributions can be
successfully used as a support tool for several purposes: for
example, the beta distribution was used in wavelet construction
[11]. In this paper, the von Mises distribution (VM) is used
in the design of tapers. Tools such as rose diagram [32], [21]
allow rich graphical interpretation. For random signals, the
focus is on circular distributions of probability. The uniform
distribution of an angle φ, circular in the range [0, 2π], is given
by
1
fΦ;1 (φ) :=
I[0,2π] (φ),
(1)
2π
where IA (.) is the indicator function of the interval A ⊂ R. It
is denoted by φ ∼ U (0, 2π).
Another very relevant circular distribution is the normal circular distribution, introduced in 1918 by von Mises [46], defined
in the interval [0, 2π] and denoted by φ ∼ V M (φ0 , β),
1
(2)
eβ cos(φ−φ0 ) ,
fΦ;2 (φ) :=
2πI0 (β)
where β ≥ 0 and I0 (.) is the zero-order modified Bessel
function of the first kind [1], [20] (not to be confused with
the indicator function), i.e.
Z
+∞
X
1 π z cos θ
(z/2)2n
I0 (z) :=
e
dθ =
.
(3)
π 0
n!2
n=0

Fig. 1: Periodic extension of the von Mises distribution with
zero-mean for several parameter values: β = 1,3,5. Note that
the support of the density is confined to [−π, π].
circular data because it is flexible with regard to the effect
of parameters and easy to interpret. In a standard notation,
f (x|µ, κ) :=

eκ cos(x−µ)
I[−π,π] .
2πI0 (κ)

(4)

Standardized distribution support is [−π, π] and the mean,
mode and median values are equal to µ. The parameter κ
plays a role connected to the variance, namely σ 2 ≈ 1/κ.
E(X) = µ and Var(X) = 1 −

I1 (κ)
.
I0 (κ)

Two limiting behaviors can be observed:
•

x
1
lim f (x|µ, κ) =
rect
,
(5)
κ→0
2π
2π

1, if |x| ≤ 1/2
where rect(x) :=
is the normalized
0, otherwise.
gate function, and therefore
lim V M (µ, κ) ∼ U (−π, π).

(6)

κ→0
•

lim f (x|µ, κ) = √

κ→+∞

1
2πσ 2

e−

(x−µ)2
2σ 2

,

(7)

where σ 2 := 1/κ, and therefore
lim V M (µ, κ) ∼ N (µ, 1/κ).

κ→+∞

(8)

Hence the reason why this distribution is also known as the
circular normal distribution. The von Mises distribution (VM)
is considered to be a circular distribution having two parameters and is the natural analogue on the circle of the Normal
H. M. de Oliveira, qPGOM, Statistics Department, Federal University of distribution on the real line. Maximum entropy distributions
Pernambuco (UFPE), Recife-PE, Brazil, E-mail: hmo@de.ufpe.br. F. Chaves,
are outstanding probability distributions, because maximizing
Mechanics Department, Federal University of Pernambuco (UFPE), RecifePE, Brazil, E-mail: chicouchaves@gmail.com
entropy minimizes the amount of prior information built into
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the distribution. Furthermore, many physical systems tend to
move towards maximal entropy configurations over time. This
encompasses distributions such as uniform, normal, exponential, beta...

Fig. 2: Circular behavior of the von Mises distribution plotted
for different mean values (1.2, -0.6 and -1.8). The cyclical
feature of the distribution is explained, in this case, within
[−π, π].
The von Mises distribution is the maximum entropy distribution for circular data when the first circular moment
is specified [22]. The corresponding cumulative distribution
function (CDF) is expressed by
+∞
1 X I|n| (κ)
FX (x|µ, κ) =
(x − |n|) Sa (n(x − µ)) ,
2π n=−∞ I0 (κ)
(9)
where Sa(x) := sin(x)/x is the sample function [29].
Through a simple transformation of random variable, the
distribution support can be modified to an interval defined
between two integers:

eβ cos( )
, circular in 0 ≤ x ≤ N.
N I0 (β)
2π
N x

fX1 (x) :=

(10)

Another closely related continuous distribution (with a minimal - but relevant difference) is
eβ cos( N x)
, circular in 0 ≤ x ≤ N.
N I0 (β)
π

fX2 (x) :=

(11)

This distribution has a circular pattern as best illustrated in
Figure 2. Decaying pulses for constraining the signal support
play a key role in a large number of domains, including:
tapers [12] [37], linear networks (filtering [19], inter-symbolic
interference control [29], modulation), wavelets [10], time
series, Fourier transform spectroscopy [35] ...
II. TAPERING : S TANDARD W INDOWS
In this section we review some of the continuous windows
(also known as a apodization function) used in signal processing (spectrum analysis [36], [12]), antenna array design
[45], characterization of oriented textures [38], image warping
([19]). Although discrete windows are more common, some
studies address continuous windows [44], [15], besides their
application in short-time Fourier transforms. Among the most
used windows, it is worth mentioning: rectangular, Bartlett,
cosine-tip, Hamming, Hanning, Blackman, Lanczos, Kaiser,

modified Kaiser, de la Vallé-Pousin, Poisson, Saramäki [43],
Dolph-Chebyshev... (non-exhaustive list [40]). Tutorials on the
subject are available [14], [40], [18], [17]. Figure 3 describes
the approaches to the standard rectangular window in two
cases: 1) continuous non-causal, 2) continuous causal.
It is worth revisiting the spectra of each of these windows.

Fig. 3: rectangular windows with length N . a) continuous, b)
continuous causal.



t
wREC;1 (t) = rect
,
N


t − N/2
wREC;2 (t) = rect
.
N
In the continuous case, w1 (t) has spectrum given by:
Z +∞
W (w) := F [w(t)] =
w(t)e−jwt dt.

(12a)
(12b)

(13)

−∞


wN
Indeed WREC;1 (w) = N Sa
 2 . Now the spectrum of
wREC;2 (t) = rect t−N/2
can be evaluated using the
N
time-shift theorem [29], w(t− t0 ) ↔ W (w)e−jwt0 , resulting
in WREC;2 (w) = N Sa N2w e−jN w/2 .
Several of the windows of interest can be encompassed
taking into account the following definition



 
2π
t
wα;1 (t) := α + (1 − α) cos
t
rect
, (14)
N
N
The Hanning (Raised Cosine) window corresponds to α =
0.5, whereas the standard Hamming window corresponds to
α = 0.54 [39]. In the case of a cosine-tip continuous window
(α = 0), the corresponding window and spectrum are [15]


 
2π
t
wα=0;1 := cos
t rect
,
(15)
N
N
and from the convolution theorem in the frequency [29])




N
Nw
N
Nw
Wα=0;1 (w) = Sa
− π + Sa
+ π . (16)
2
2
2
2
The Kaiser window in continuous variable is defined by (noncausal window centered on the origin, and its corresponding
causal version)
!
r

2
t
I0 β 1 − N/2
 
t
wKAI;1 (t) :=
rect
,
(17a)
I0 (β))
N
!
r

2
t−N/2
I0 β 1 − N/2


t − N/2
wKAI;2 (t) :=
rect
.
I0 (β))
N
(17b)
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The corresponding spectrum is given by:
!
r
Nw 2
N
2
(
WKAI;1 (w) =
Sa
) −β .
I0 (β)
2

(18)

The interest
function involved in defining the window is

π
t , with period 2N , sketched below in [−N, N ]. The
cos N
rectangular term included in the window is responsible for
cutting the window, confining it in the range [−N/2, N/2]
as viewed in Figure 5. MacLaurin’s series development of

III. I NTRODUCING A N EW W INDOW: THE C IRCULAR
N ORMAL W INDOW
The proposal is to use a window (support length N ) with
shape related to the function (This type of windowing is
superficially mentioned for spatial smoothing of spherical data
[27])
 
π
t
eβ cos( N t)
rect
.
(19)
w(t) = K
I0 (β)
N
The value of the constant K can be set so that, as in the
other classic windows, w(0) = 1. Thus, for continuous case
(noncausal and causal, respectively), one has
 
π
t
eβ cos( N t)
rect
,
(20a)
wCIR;1 (t) =
eβ
N


π
t − N/2
eβ cos( N t)
rect
.
(20b)
wCIR;2 (t) =
eβ
N

Fig. 5: Normalized cosine exponent of the exponential function in von Mises window: the (entire) cosine cos(πt/N )
is periodic in [−N, N ], but the support is confined within
[−N/2, N/2] due to the rectangular pulse.
eβ.[cos( N t)] gives the following Fourier series:
π

eβ [cos( N t)] =
π

A straightforward comparison among different tapers in displayed in Figure 4.

+∞
X

I|n| (β) cos

n=−∞

 nπ 
t .
N

(22)

Thus, one obtains:
+∞
X

 
 nπ 
t
t rect
.
N
N
n=−∞
(23)
From the convolution theorem in the frequency [29]), the
spectrum sought (a bit detailed here) is
WCIR;1 (w) = e−β



I|n| (β)F

cos

WCIR;1 (w) =
(a) Windows shape: von Hann, Hamming, circular β = 1, 5.

+∞
X


 

 nπ 
1 −β
t
=
e
t ∗F rect
.
I|n| (β).F cos
2π
N
N
n=−∞
(24)
By evaluating the internal terms in the summation, we obtain



N n 
nπ 
nπ o
wN
π δ w−
+δ w+
∗ Sa
, (25)
2π
N
N
2
where δ(.) is the Dirac impulse [29], so that
N −β
e .
2


∞
X
N
nπ 
N
nπ 
I|n| (β) Sa
w−
+ Sa
w+
,
2
N
2
N
n=−∞
(26)
WCIR;1 (w) =

(b) Windows shape: Kaiser vs normal circular windows, β = 5.

Fig. 4: Shape comparison of different normalized windows for
support [−1, 1].
or
IV. S PECTRUM CALCULATION OF THE N ORMAL C IRCULAR
W INDOW: THE C ONTINUOUS C ASE
In order to evaluate the spectrum of the continuous window
introduced in the previous section, we use Eq. (13),
Z N/2
π
WCIR;1 (w) =
eβ [cos( N t)−1] e−jwt dt.
(21)
−N/2

WCIR;1 (w) = N e

−β

∞
X
n=−∞


I|n| (β) Sa



N w nπ
−
2
2


.

(27)
This expression is like a series of reconstitution (with coefficients cn ) of the type


+∞
X
N w nπ
cn Sa
−
.
2
2
n=−∞
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Let us apply the Shannon-Nyquist-Koteln’kov sampling theorem in the frequency domain, for time-limited signals ([30],
[24], http://ict.open.ac.uk/classics.
Since
F (w) =

+∞
ws tm X
F (nws )Sa (wtm − ntm ws ) .
π n=−∞

(28)

The rate ws must comply with the restriction ws ≤ π/tm , and
the choice made is ws = π/2tm , so that the previous equation
is
+∞

1 X
nπ
nπ 
.
(29)
F (w) =
F(
)Sa wtm −
2 n=−∞ 2tm
2
Now let us choose the duration tm to be tm := N/2 (Figure
5), which leads to


+∞
1 X
nπ
N w nπ
F (w) =
F ( )Sa
−
.
2 n=−∞
N
2
2

(30)

This is a variation of the cardinal Whittaker-Shannon series
[33]. Observing the series described in Eq. (27), it is seen
that the signal corresponds
 to a continuous signal defined by
samples such that F nπ
= 2I|n| (β) and
N
F (w) = 2I| N w | (β),

(31)

π

and the spectrum is given by
WCIR;1 (w) =

2N I| N w | (β)
π

eβ

.

(32)

In the case of the causal window, wCIR;1 (t), the application
of the time-shift theorem provides the spectrum
WCIR;2 (w) =

2N I N |w| (β)
π

eβ

N

e−jw 2 .

(33)

It is worth remembering that the ν argument of the Iν (z)
function is a real number in this case [1].

V. C ONCLUSIONS
The closeness to the normal distribution and the fact that
they are associated with a shape linked to the maximum
entropy for circular data suggests interesting properties to
be explored in later investigations. Windowing circular data
with von Mises circular window can possibly improve spectral
evaluation in these cases. Discrete data windows of this kind
is currently under investigation.
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[15] Geçkinli, N., and D. Yavuz. Some novel windows and a concise tutorial comparison of window families. IEEE Transactions on
Acoustics, Speech, and Signal Processing 26.6: 501-507, 1978. doi:
10.1109/TASSP.1978.1163153
[16] Gill, J. and D. Hangartner. Circular data in political science and
how to handle it, Political Analysis 18(3): 316-336, 2010. doi:
10.1093/pan/mpq009
[17] Gopika, P. FIR window method: A comparative analysis. IOSR Journal
of Electronics and Communication Engineering, Vol.10, N.4: 15-20,
2015.
[18] Harris, F.J. On the use of Windows for harmonic analysis with the
Discrete Fourier Transform. Proceedings of the IEEE 66(1): 51-83. 1978.
doi: 10.1109/PROC.1978.10837.
[19] Hayes, M.H. Schaum’s Outline of Theory and Problems of Digital Signal
Processing, 1999, McGraw-Hill Companies [Chapter 9]
[20] Hill, G.W. Algorithm 518: Incomplete Bessel function I0 . The Von
Mises Distribution [S14]. ACM Transactions on Mathematical Software
(TOMS) 3.3: 279-284, 1977. doi: 10.1145/355744.355753
[21] Izbicki, R. Análise de Dados Circulares, Trabalho de IC, Instituto de
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Symmetrical Bioinspired UWB Camellia FlowerShaped Monopole Antenna
Rodrigo César Fonseca da Silva, Elder Eldervitch Carneiro de Oliveira, Pedro Carlos de Assis Júnior,
Glauco Fontgalland and Tales Augusto Carvalho de Barros

Abstract — A new planar multilateral bioinspired
monopole antenna for Ultra-Wideband (UWB) application
is proposed. Experimentally confirmed, the proposed
antenna has wide impedance bandwidth, covering from
2.56 GHz to more than 11 GHz. Although the proposed
antenna has a complex structure, it is easy to design and
fabricate. The mathematical process, Gielis transformation,
used to elaborate the symmetry is described and the design
is demonstrated assuming FR4 substrate with a relative
dielectric constant of 4.4 and thickness of 1.6 mm. The
main electromagnetic parameters of the antenna are
simulated for the UWB operation and compared with the
experimental results obtained from the built prototype.
Details of the results of the proposed antenna are presented
and discussed.
Keywords — Bioinspired monopole antenna, coordinate
transformation, Gielis formula, planar antenna, ultrawideband.

I.

INTRODUCTION

The antenna is the fundamental element for the radio
communication entity by means of radio frequency and
microwave. Currently, there is a demand in the search for
greater bandwidth, multiband, and low profile antennas for
both commercial and military purposes. In the last decades,
with the increasing expansion and modernization of the
wireless communication systems, the antennas have been
highlighted as a crucial component in this scenario of
development.
Modern
telecommunication
systems
increasingly require the miniaturization of devices, which
must operate in multiband, present low cost, and easy to
manufacture [1], [2].
In this context, microstrip patch antennas are an
excellent option due to their advantages. They have many
attractive features such as low profile, lightweight, ease of
fabrication, and allowing both linear and circular polarization
[1] – [3]. However, an antenna with a patch element with
canonical form has a low directivity value and generally
exhibits a broad radiation pattern, which constraints its use in
systems requiring long distance communication. The solution
to this type of problem is to find new antenna’s design
providing radiation concentration in a specific region in the
space, i.e., increase the antenna’s directivity, which can be
obtained by modifying its geometric dimensions [3].
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The electrical properties of the printed monopole
antennas (PMA) depend on the geometry of both the
monopole element, the substrate, and the ground plane. A
monopole element may be electrically short (length << ¼ λ) or
quasi-resonant (length ~ ¼ λ), and may be thin (length-toradius ratio > 104) or relatively thick (length-to-radius ratio
between 10 and 104) [4]. The substrate is function of the
permittivity and permeability, which can be homogeneous or
inhomogeneous, isotropic or anisotropic, linear or nonlinear,
single layer or multilayers filling completely or partially the
volume around the antenna and/or ground plane. The ground
plane, in its turn, can completely or partially be filled and
present a variety of designs, such as DGP (defect ground
plane), PBG (photonic band gap), fractals, metasurface, etc.
Keeping in mind the needs for a lightweight, easy to fabricate,
environmentally friend, high directive, low profile, and low
cost antenna, this article presents a PMA with a bioinspired
innovate geometry similar to the flower of the Camellia
operating in the Ultra-Wideband (UWB, 3.1-10.6 GHz) and
Wireless Local Area Network (WLAN, 5-6 GHz) [5], [6].
This paper is divided into three sections besides the
introduction. In Section 2, the used methodology, materials,
and methods to design a geometrically bioinspired antenna are
presented. In the Section 3, the simulated and measured
antennas are presented and the conclusions are given in
Section 4.
II.

METHODOLOGY: MATERIALS AND METHODS

Nowadays, several technologies stand out in obtaining
geometric representation of the forms found in nature. We can
cite fractal geometry, the Fibonacci series, the golden ratio,
the Gielis formula, and plant-based design for antennas [7],
[8]. The description of the properties of complex energy
conversion processes in plant-shaped devices, as well as their
similarity to parabolic reflector structures when absorbing
electromagnetic waves can be found in refs. [9], [10].
The bioinspired geometric design used in this work was
developed from a coordinate transformation of the cartesian
axis, which can be seen in Fig. 1 and Fig. 2. With this
procedure, one can obtain a symmetrical flower shape, similar
to a camellia flower, whose structure will be used in the
modeling of the proposed microstrip antenna. Several
operating parameters of an antenna, such as resonance
frequency, bandwidth, gain, and radiation pattern, are directly
affected by its geometry and the materials used in its
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construction. Consider Ox and Oy, the primitive axes of the
cartesian axis system coordinates with origin O(0,0). Now, let
Ox1 and Oy1 be the new coordinate axis after the primitive
system has been rotated from an angle θ around the origin. Let
P(x,y) be any point in the primitive system. Therefore, the
same point P will have coordinates P(x1,y1), relative to the new
system, satisfying the transformation in the rotational
equations, in R2.

x 
x
   M   1 
y
 
 y1 
cos   sin  

M   
 sin  cos  

In [13] it’s indicated that the lowest frequency in the
impedance bandwidth of the antenna is directly influenced by
the perimeter p and by effective permittivity of the dielectric ɛeff
according to equations



f L GH Z   300 / p  eff



 eff   r  1 / 2
III.

(2)
(3)

EXPERIMENTAL AND SIMULATED RESULTS

(1)

|S11|

The Eq. (2) is known in the literature as a rotation matrix by
an angle θ [11]. Fig.1 shows the result of the application of 7
successive rotations of an ellipse, of  = /4. Around the
origin of the Cartesian axis. For the dielectric substrate, the
material chosen was the FR4 (glass fiber), combined with
thickness of the dielectric, h = 1.5 mm, loss tangent of (tanδ)
0.02, and electrical permittivity, εr = 4.4.

The numerical simulations were conducted on the crescentwidth ground plane using the commercial software Ansoft
DesignerTM. The measurements of the prototypes were
performed in the Antenna Laboratory of the Federal Institute
of Paraiba with a vector network analyzer model R&S
ZVB14. The parametric studies of the effect of the ground
plane base width on reflection coefficient are shown in Fig. 3.

Fig. 3. Simulated reflection coefficient parameter for the proposed antenna
with various lengths of the ground plane.
Fig. 1. Bioinspired symmetry, from the translation of an ellipse around the
origin: (a) Determination of the axis of rotation with θ = π/4 developed with a
MAPLE® routine. (b) Structure obtained after 7 successive rotations.

The Fig.2 illustrates the structure of the proposed antenna.
The antenna was produced by filling the total area obtained by
the mathematical process in Fig.1a. A partial ground plane
with a rectangular slot on the top side was used to control the
impedance matching [12] – [14]. This slot plays an important
role in obtaining UWB behavior.

The simulated W1 and W2 antennas presented the UWB
behavior, with bandwidths BW1 = 9.32 GHz and BW2 = 9.29
GHz, respectively. In addition, the W3 antenna presents a good
result for simulated reflection coefficient from 2.57 GHz –
6.52 GHz, approximately, with possible application in range
WLAN and 7.21 GHz - 11.91 GHz, with possible applications
in IEEE X-BAND. However, this parametric study proves that
changes in the width of the ground plane base can compromise
the UWB behavior of the PMA (Elliptical Camellia monopole
antenna). To validate this study, we constructed a prototype
with the dimensions of W2, which presented the best
performance in the simulations and the UWB band became
more evident, see Fig.3.
TABLE I: SIMULATED RESULTS FOR THE PMA BANDWIDTH
(|S11| ≤ -10 dB)

Simulated Antennas
W1
W2
Simulated Antenna
W3
Fig. 2. Elliptical Camellia shape, characterized by the union of the areas of the
7 ellipses. Parameters: L=36.70 mm, L0=14.50 mm, L1=13.50 mm, L2=4,33
mm, l1=10.08 mm, l2=3.179 mm,W0= 2.83 mm, W1=22.00 mm, W2=30.00
mm, W3=35.00 mm and perimeter P=70.056 mm.

Frequencies (GHz)
fL
fh
UWB
2.4611
11.7795
9.3184
2.4738
11.7668
9.2930
Bandwidth: fh – fL (GHz)
2.5755 – 6.5165
7.2157 – 11.9067

Fig. 4 shows the comparison between the measured and
simulated values for the antenna W2. Using Eq. (1), we found
fL~ 2.5 GHz, which agrees with the simulated value. It is
possible to notice a good agreement between theoretical and
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experimental data.
TABLE II: SIMULATED AND MEASURED FOR THE PMA
BANDWIDTH (|S11| ≤ -10 dB)
Antenna
Simulated W2
Measured W2

Frequencies (GHz)
fL
fh
UWB
2.4738 11.7668 9.2930
3.1700 13.5000 10.330

Fig. 6. Simulated radiation pattern f2 = 8.3980 GHz: a) Field 3-D with gain in
dBi. b) Field 2-D with gain in dBi.

In the Fig. 7, the gain is stable from θ3 = -33.00º to θ3 =
34.00º, where the maximum gain of 7.10 dBi, backward
radiation of -3.5670 dB, F/B= 11.3075 and (HPBW) = 67º.

|S11|

The discrepancy in the low frequencies, which can be
viewed in the Table II, is mostly due to the small ground plan,
substrate, and difficulties in obtaining the millimeter details of
the PMA structure through the chemical process of corrosion
of the FR4 substrate.

Fig. 4. Simulated and measured reflection coefficient parameter of the PMA
“Elliptical Camellia” for W2.

Fig. 5 to 7 show, respectively, the 2-D and 3-D simulated
radiation patterns at three peaks of ressonances of the PMA: f1
= 4.1392 GHz, f2 = 8.3980 GHz and f3 = 10.7371 GHz, of the
geometrically bioinspired PMA antenna, where the index
(1,2,3) represents each resonance frequency.
In Fig. 5, it can be observed that the directive gain is stable
from θ1 = -148.00º to θ1 = 150.00º, where the maximum gain
of 1.98 dBi occurs in the broadside direction, backward
radiation is bellow of -10 dB, E-plane front-to-back ratio is
F/B= 0.7478 and half power bandwidth (HPBW) = 298.00º.

Fig. 7. Simulated radiation pattern f3 = 10.7371 GHz: Field 3-D with gain in
dBi. b) Field 2-D with gain in dBi.

The impedance matching measured on the Smith chart for
this antenna was 50 Ω, approximately, and the result is
presented in Fig. 8. The voltage standing wave ratio (VSWR)
curve measurements are shown in the Fig. 9.

Fig. 5. Simulated radiation pattern for f1 = 4.1392 GHz: Field 3-D with gain in
dBi. b) Field 2-D with gain in dBi.

The Fig. 6 shows that the gain is also stable from θ2 = 129.00º to θ2 = 127.00º, where the maximum gain of -0.69
dBi, backward radiation of -7.2873 dB, F/B= 0.4492 and
(HPBW) = 256.00º.

Fig. 8. Input Impedance simulated of the PMA “Elliptical Camellia” for W 2.
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radiation characteristics with directional radiation pattern were
observed and the characteristic current modes on the antenna
are identified and provide insights into the antenna properties,
which was constructed and analyzed. The next step of this
work is the construction of arrays using precision techniques,
such as 3D printing, to verify the agreement between measured
and simulated data.
ACKNOWLEDGEMENTS
Fig. 9. VSWR curve measurements of PMA “Elliptical Camellia” for W2.

Fig. 10 shows the normalized current density in A/m2 for
the resonance frequencies presented on the Fig. 3 and 4. As
expected, it can be noted that the surface current distribution at
the edges is higher than in the center of the printed monopole
antenna.
The PMA antenna based on the Elliptical Camellia curve
shows a current density J in between J1 = 5.1449 – 0.0018
A/m2 for f1 = 4.1392 GHz (Fig. 11.a), J2 = 1.694 – 0.058 A/m2
for f2 = 8.3980 GHz (Fig. 11.b), and J3 = 19.6 – 0.026 A/m2 for
f3 = 10.7371 GHz (Fig. 11.b), respectively, with a better
distribution for the last one. We note that the PMA W2 has
presented a good current distribution in the patch element,
indicating a structure with improved energy utilization.
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Otimização na Admissão de White Space Devices e
Proteção de Receptores de TV Digital
Mauro Vieira de Lima e José Mauro P. Fortes

Resumo— Este artigo desenvolve uma avaliação da otimização
das potências de transmissão de White Space Devices (WSDs)
para a metodologia de cálculo Iagg. Esta metodologia foi desenvolvida para restringir a interferência agregada ao limite de
interferência imposto pelo sistema de TV Digital, DTT (Digital
Terrestrial Television). A metodologia Iagg sem e com otimização
é comparada à metodologia Ofcom. Esta última determina a
potência de transmissão do WSD baseada em uma interferência
de entrada única e não impõe restrição à interferência agregada
gerada por múltiplos WSDs. A avaliação demonstra a importância da otimização na obtenção de um melhor desempenho da
metodologia Iagg. Além disso, verifica-se que a metodologia Iagg
com otimização representa uma proteção efetiva para o receptor
DTT.
Palavras-Chave— TV white space, interferência agregada, gerenciamento dinâmico do espectro, otimização.
Abstract— This article develops an assessment of the WSD
(White Space Device) transmission power optimization for the
Iagg calculation methodology. This methodology was developed
to constrain the aggregate interference to the interference limit
imposed by the Digital Terrestrial Television (DTT) system. The
Iagg methodology with and without optimization is compared
to the Ofcom methodology. The latter determines the WSD
transmission power based on a single-entry interference and
does not impose constraint on aggregate interference generated
by multiple WSDs. The evaluation demonstrates the importance
of optimization in obtaining a better performance from Iagg
methodology. In addition, it is verified that the Iagg methodology
with optimization represents an effective protection for the DTT
receiver.
Keywords— TV white space, aggregate interference, dynamic
spectrum management, optimization.

I. I NTRODUÇÃO
A agência reguladora de telecomunicações do Reino Unido,
Ofcom, publicou regulamento [1] que permite a operação de
sistemas WSD (White Space Device) na faixa de frequência
da TV digital, DTT (Digital Terrestrial Television), através do
suporte de sistemas de banco de dados com geolocalização
WSDB (White Space Database). Os sistemas WSD operam
em caráter secundário nos canais de frequência livres (white
space) na condição de não causar interferência acima do limite
ao sistema primário DTT. O WSDB gerencia a admissão do
WSD no sistema, determinando sua potência de transmissão
(e.i.r.p. - equivalent isotropically radiated power) máxima
permitida, conforme a localização do WSD. A e.i.r.p. do WSD
é determinada a partir da metodologia de cálculo definida nos
anexos do regulamento [2]. Esta metodologia é baseada no

planejamento dos sistemas de TV que subdivide a área de cobertura em células quadradas, tipicamente, de 100m x 100m. A
interferência agregada de múltiplos WSDs não é considerada
pela metodologia Ofcom, sendo a e.i.r.p. do WSD calculada a
partir de um modelo single-entry de interferência. Os estudos
realizados em [3] [4] demonstraram que a abordagem singleentry não propicia uma proteção efetiva para o receptor DTT.
Uma nova metodologia de cálculo, denominada Iagg [5],
foi desenvolvida para restringir a interferência agregada de
WSDs ao limite de interferência definido pelo planejamento
do sistema DTT. Uma avaliação da otimização das e.i.r.p. dos
WSDs aplicada a metodologia Iagg é desenvolvida e uma
análise comparativa é realizada entre as metodologias Iagg
sem e com otimização e a metodologia Ofcom.
O artigo aborda na Seção II a modelagem matemática
utilizada no cálculo da interferência agregada, dos critérios de
admissão e da otimização. A Seção III apresenta as avaliações
de desempenho, sendo as conclusões apresentadas na Seção
IV.
II. M ODELAGEM M ATEMÁTICA
A. Critério de Interferência e Célula Mais Vulnerável
O compartilhamento da faixa de frequência utilizada pelo
serviço primário DTT com dispositivos secundários WSD é
realizado através da determinação de um limite máximo de
potência interferente intersistema Z para cada célula da área de
cobertura do sistema DTT. Os valores de Z são determinados
pela metodologia de cálculo Ofcom definida em [2] e serão
considerados conhecidos neste trabalho.
O relatório ECC.186 [6] estabelece que a potência interferente intersistema Z de uma célula deve ser calculada pelo
mesmo critério da potência interferente intrasistema, sendo
esta última calculada como potência interferente excedida 1%
do tempo. Em outras palavras, a potência interferente agregada
iagg,j incidente em um receptor DTT de uma célula j não deve
ser superior a potência interferente intersistema Zj por mais
de 1% do tempo, esta condição é denominada de critério de
interferência (C.I.), ou seja
P (iagg,j > Zj ) ≤ 0.01

(1)

Os WSDs localizados em uma célula k, e que utilizem um
canal de frequência adjacente ao receptor DTT, deve ter sua
interferência considerada em todas as células de uma área
circular de 2 km de raio ao redor da célula k, conforme
estabelecido em [2]. Esta área circular será chamada de região
Mauro Vieira de Lima e José Mauro P. Fortes¸ Instituto Nacional de de trabalho (S ) como ilustra a Figura 1.
k
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e Pontifícia Universidade
A e.i.r.p. (equivalent isotropically radiated power) máxima
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Rio de Janeiro, Brasil, E-mails:
mvieira@inmetro.gov.br, jmfortes@cetuc.puc-rio.br.
Ek dos WSDs localizados na célula k é calculada como o
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Ωr

Sk
~
=
j

k



garante que todas as células da região de trabalho terão seus
C.I. atendidos em relação a interferência adicional provocada
pela e.i.r.p. do novo WSD.
B. Interferência Agregada
O método de cálculo da potência interferente agregada iagg
na célula mais vulnerável CMV associada a célula de um WSD
em processo de admissão é desenvolvido em um ambiente
envolvendo múltiplos WSDs que interferem em um receptor
DTT, conforme ilustra a Figura 2.

s
Fig. 1.

s

Diagrama da região de trabalho para cálculo da e.i.r.p. Ek

maior valor que satisfaz o limite de interferência Zj de todas
as células da região de trabalho [2]. Esta definição em conjunto
com o critério de interferência em (1) permitiu desenvolver o
método de cálculo de Ek [3] [4] [5]. Os valores da e.i.r.p.
máxima Ek de todas as células da área de cobertura são
considerados conhecidos neste trabalho.
O método de cálculo de Ek , inicialmente, calcula o valor
máximo de e.i.r.p. Ekj que satisfaz o valor limite de interferência Zj . Este cálculo é realizado para todas as células
j da região de trabalho Sk . Por fim, a e.i.r.p máxima Ek é
determinada pelo menor valor entre todos os valores máximos
calculados para as e.i.r.p. Ekj , ou seja

max
j ∈ Sk
(2)
Ek = min Ekj
j

A restrição fundamental da metodologia Ofcom é definida
pela e.i.r.p. máxima Ek de uma célula que não deve ser
ultrapassada, isso implica que a soma das e.i.r.p. dos WSDs em
operação dentro de uma mesma célula está limitada à e.i.r.p.
máxima desta célula.
Note que a e.i.r.p Ek é calculada por um modelo singleentry, ou seja, a potência interferente máxima Z de apenas
uma célula define o valor desta e.i.r.p. Note que caso o valor
de Ek seja ligeiramente maior que o definido pela equação
(2), a célula que define o valor de Ek seria a primeira célula
a ter sua potência interferente máxima Z ultrapassada. Desta
forma, denominamos célula mais vulnerável (CMV) a célula
que define o valor de Ek . O conceito de CMV é utilizado para
definir uma única célula vítima para toda a região de trabalho.
Observe que quando um novo WSD é admitido em uma célula
k, ele adiciona interferência a todas as células na região de
trabalho, aumentando a potência interferente agregada iagg
nestas células. Isso pode resultar na violação do limite Z
de alguma(s) célula(s) da região de trabalho. Entretanto, caso
a iagg incidente na CMV associada a célula k não exceda
o limite Z dessa CMV, então todas as células da região de
trabalho terão seus limites Z atendidos.
A metodologia de cálculo Iagg calcula a iagg na CMV
associada a célula do WSD em processo de admissão e avalia
o atendimento do C.I. nessa CMV. Este atendimento do C.I.

q )9

ki M
DTT o +
θ`
s

s

L`

s

Fig. 2.

s

s

receiver

Ωr

s

direction of the
DTT transmitter
-

s

s

s

s

s
`-th WSD

Múltiplos WSDs interferentes.

A potência interferente devido ao `-ésimo WSD pode ser
escrita como
i` = P` − L` + g(θ` ) + ρ(∆f )

(3)

sendo P` a e.i.r.p. transmitida pelo WSD interferente, L` a
perda de propagação, g(θ` ) o ganho da antena DTT para o
ângulo de chegada da interferência θ` e ρ(∆f ) a taxa de
proteção devido a separação de frequência ∆f entre os canais
de frequência do DTT e WSD.
A perda de propagação L` segue o modelo Hata extendido
[7]. Assim, quando expressa em dB, L` é modelada como
uma v.a. Normal. Considerando o valor da e.i.r.p. P` como
constante, então a relação linear em (3) implica que i` é,
também, uma v.a. Normal.
Assumindo existirem N WSDs interferentes, a potência
interferente agregada iagg chegando ao receptor DTT, em
dBm, pode ser expressa como
!
N
X
i` /10
iagg = 10 log
10
(4)
`=1

A interferência i` , em dBm, é modelada como uma v.a.
Normal, então as entradas dessa interferência no somatório
da equação (4), expressas em miliWatts, são modeladas por
v.a. lognormais. Desta forma, a iagg , expressa em miliWatts,
corresponde a uma soma de v.a. lognormal estatisticamente
independentes. A função densidade de probabilidade (fdp) da
soma de v.a. lognormais não é calculada analiticamente. Uma
aproximação pode ser calculada pelo método de Schwartz-Yeh
[8]. Este método aproxima a fdp da soma de v.a.’s lognormais
pela fdp de uma v.a., também, lognormal. Consequentemente,
a iagg , em dBm, é uma v.a. Normal.
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A metodologia de cálculo Ofcom considera que os WSDs
utilizam uma e.i.r.p. menor que a e.i.r.p. máxima informada
pelo banco de dados WSDB. Esta premissa indica que a e.i.r.p.
P` pode ser modelada como uma v.a. Considerando que i`
deve ser uma v.a. Normal para que se possa efetuar o cálculo
da iagg pelo método de Schwartz-Yeh, então a v.a. P` será
modelada, também, como uma v.a. Normal. Assim, a relação
linear entre as v.a. em (3) permite escrever a média (m` ) e o
desvio padrão (σ` ) de i` como
m`
σ`

= mP,` − mL,` + g(θ` ) + ρ(∆f )
q
2 + σ2
σP,`
=
L,`

(5)
(6)

sendo (mP,` , σP,` ) e (mL,` , σL,` ) a média e o desvio padrão
das v.a. P` e L` , respectivamente.
Considere a localização r` de cada WSD representada pelo
par (longitude, latitude), logo as posições geográficas dos N
WSDs podem ser representadas pelo vetor
T
(7)
r = rT1 rT2 · · · rTN
A iagg é calculada para uma dada amostra do vetor r.
Assim, dado r = R, o método de Schwartz-Yeh fornece a
média e o desvio padrão condicionais da v.a. iagg . Portanto,
a fdp condicional da v.a. iagg (fiagg|r=R ) é uma Normal com
parâmetros (miagg |r=R , σiagg |r=R ).
A distribuição espacial dos WSDs é gerada a partir de
um processo pontual de Poisson (PPP) [9] [10] cujos pontos
são transladados para a região de trabalho através da latitude/longitude do centro do círculo desta região. Uma das
características de um PPP é que a distribuição de seus pontos
é realizada de forma aleatória, devido a isso r é um vetor
aleatório. Assim, a fdp da v.a. iagg é calculada como
Z
fiagg|r=R (I) fr (R) dR
fiagg (I) =
(8)

conjunto dessas e.i.r.p. consideradas v.a.’s independentes e
identicamente distribuídas (i.i.d.). Então, o somatório de P` ,
também, é uma v.a. com fdp Normal. Assim sendo, é possível
calcular a probabilidade deste somatório ser maior que a e.i.r.p.
máxima E0 da Célula 0. O critério de admissão Ofcom é
definido limitando esta probabilidade a um valor muito baixo,
por exemplo 1%.
!
X
P
P` > E0 < 0.01
(11)
Cel0

O critério de admissão Iagg é desenvolvido através do
critério de interferência (C.I.) definido em (1) calculado na
célula mais vulnerável (CMV) associada a célula onde está
localizado o WSD em processo de admissão. É possível
simplificar o C.I. definindo ICMV como o nível de potência
interferente agregada excedida 1% do tempo nessa CMV, ou
seja


ICMV − miagg |r=R
= 0.01
P (iagg ≥ ICMV |r = R) = Q
σiagg |r=R
(12)
Utilizando uma tabela da função Q podemos determinar o
valor de seu argumento, pois Q(x) = 0.01 → x = 2.33. Logo,
o valor de ICMV fica determinado como
ICMV − miagg |r=R
= 2.33
σiagg |r=R
ICMV = miagg |r=R + 2.33 σiagg |r=R

(13)

Assim sendo, uma vez calculados os parâmetros da v.a.
iagg para um dado r = R, podemos calcular ICMV , utilizando
(13). Considerando ZCMV como a interferência limite na CMV,
então, o C.I. em (1) pode ser simplificado para
ICMV ≤ ZCMV

(14)

Ωr

sendo fr (R) a fdp do vetor r. Desta forma, a função distribuição de probabilidade complementar da v.a. iagg é dada
por
Z ∞

Z
Fiagg (I) = P (iagg > I) = fr (R)
fiagg |r=R (γ) dγ dR
Ωr

I

(9)
A fdp condicional em (9) é uma Normal, então, a integral
entre parênteses pode ser substituída por uma função Q, sendo
esta definida como Q(x) = P (x > X) para x ∼ N (0, 1).
!
Z
I − miagg|r=R
dR
(10)
Fiagg (I) =
fr (R) Q
σiagg|r=R
Ωr
C. Critérios de Admissão
O critério de admissão Ofcom é desenvolvido a partir
da restrição da soma das e.i.r.p dos WSDs de uma célula
que é limitada ao valor da e.i.r.p. máxima da célula. Um
WSD em processo de admissão em uma célula, denominada
Célula 0 (Cel0), pode encontrar nesta célula outros WSDs
já em operação. Considere P` como a e.i.r.p. dos WSDs na
Célula 0, onde ` é o índice que identifica o WSD. A e.i.r.p.
P` é modelada como uma v.a. com fdp Normal, sendo o

D. Procedimentos de Admissão
Os procedimentos de admissão definem passos que o banco
de dados WSDB deve executar para admitir um novo WSD.
Nestes procedimentos consideramos WSD0 o WSD em processo de admissão e Cel0 a célula em que ele está localizado.
O procedimento de admissão Ofcom é definido conforme
os passos listados abaixo,
(1) WSD0 faz a requisição de admissão ao WSDB;
(2) WSDB carrega a e.i.r.p. máxima E0 da Cel0;
(3) WSDB carrega P` dos WSDs na Cel0;
(4) WSDB avalia critério de admissão em (11). Caso o
critério seja atendido, o WSD0 é admitido.
O procedimento de admissão Iagg é dividido em duas partes.
O primeiro procedimento efetua uma única avaliação do C.I.,
executando somente os passos de (1) a (5) listados abaixo.
O segundo procedimento realiza uma otimização das e.i.r.p.
dos WSDs quando o C.I. não é atendido, executando todos os
passos listados abaixo.
(1) WSD0 faz a requisição de admissão ao WSDB;
(2) WSDB carrega ZCMV da CMV associada a Cel0;
(3) WSDB carrega P` dos WSDs na região de trabalho;
(4) WSDB calcula ICMV da CMV associada a Cel0;
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(5) WSDB avalia C.I. em (14). Caso o critério seja atendido,
o WSD0 é admitido.
(6) Caso o C.I. não seja atendido, WSDB calcula a otimização das e.i.r.p. dos WSDs na região de trabalho.
(7) WSDB reavalia o C.I. em (14). Se o C.I. for satisfeito, as
e.i.r.p. são alocadas para os WSDs que foram otimizados
e o WSD0 é admitido.
E. Otimização das e.i.r.p.
O segundo procedimento Iagg adiciona uma tentativa de
admissão do WSD0 quando o C.I. não é atendido. Esta tentativa é desenvolvida através de uma otimização com restrições
aplicada às médias das e.i.r.p. dos WSDs que estão dentro da
região de trabalho. Neste caso, o WSD0 experimenta um atraso
na sua admissão, pois somente iniciará sua operação após a
redução das e.i.r.p. de todos os WSDs em operação afetados
pela otimização. Considere que a média das e.i.r.p. dos WSDs
dentro da região de trabalho são tratadas como um vetor e


e1
 e2 


e= . 
(15)
 .. 
eN
sendo N o número de WSDs dentro da região de trabalho.
A otimização do vetor e é obtida através da minimização de
uma função objetivo f (e). Note que buscamos que a diferença
ICMV (e) − ZCMV seja reduzida a zero, neste caso, o C.I. será
atendido no seu limite superior. Para isso, utilizamos como
função objetivo uma função quadrática sobre essa diferença
que apresenta seu mínimo em ZCMV .
2
f (e) = ICMV (e) − ZCMV
(16)
Note, também, que a redução da e.i.r.p. de um WSD em
operação pode implicar a redução da taxa de transmissão ou
até mesmo na interrupção da comunicação. Assim sendo, para
preservar uma taxa de transmissão adequada, a otimização
deve considerar uma e.i.r.p. mínima de trabalho para os
WSDs que participam da otimização. Além disso, a e.i.r.p. de
qualquer WSD não pode ultrapassar o valor da e.i.r.p. máxima
da célula onde o WSD se encontra. Assim sendo, o problema
de otimização pode ser escrito como
min
e

sujeito a

f (e)
e`,min ≤ e` ≤ e`,max ,

(17)
` = 1, . . . , N

sendo e`,min e e`,max os valores mínimo e máximo da média
da e.i.r.p. do WSD na posição ` do vetor e.
A função objetivo f (e) é uma função não linear, enquanto
as restrições são todas lineares. A solução deste problema de
otimização não linear foi obtida utilizando-se o método da
região de confiança (trust region) descrito em [11] [12] [13].
Algumas otimizações podem não atingir o mínimo f (e) =
0 devido a restrição da e.i.r.p. mínima de trabalho e`,min .
Isto ocorre quando, durante uma otimização, as médias e`
dos WSDs ofensores são reduzidas até essa e.i.r.p. mínima,
porém o C.I. ainda não é atendido. Neste caso, o WSD0 será
bloqueado e deverá buscar outro canal de frequência.

III. R ESULTADOS N UMÉRICOS
A simulação realiza a admissão de um novo WSD, denominado WSD0 , no centro da região de trabalho, dentro de
uma rede de WSDs em operação. Esta admissão utiliza os
procedimentos de admissão Ofcom, Iagg e Iagg com otimização descritos na Subseção II-D. As informações estatísticas
de desempenho das três metodologias de cálculo são obtidas
através da repetição do processo de admissão para um grande
número de redes WSDs. Os parâmetros técnicos utilizados na
simulação são apresentados na Tabela I.
TABELA I
PARÂMETROS DA SIMULAÇÃO
Parâmetro
Canal de frequência DTT
Canal de frequência WSD
Distância transmissor-receptor DTT vítima
Azimute transmissor-receptor DTT vítima
Diagrama de irradiação da antena DTT [14]
Tabela protection rate [2]
Método - perda de propagação [7]
Clutter - perda de propagação
Método de distribuição espacial WSD [10]
Densidades [WSD/km2 ]
Número de amostras PPP por densidade
e.i.r.p. mínima e`,min
e.i.r.p. máxima e`,max
Limite do critério de interferência
e.i.r.p. WSD - média mP,`
e.i.r.p. WSD - desvio padrão σP,`
Raio - região de trabalho
Altura antena DTT
Altura antena WSD

Valor
27
26
35 km
270 graus
ITU-R BT.419-3
low - classe 1
extended Hata
urbano
PPP
2.15, 4.64, 10, 21.5, 46.4
1000
7 dBm
Ek da célula do WSD`
0.01
10 dBm
0.8 dBm
2 km
10 m
30 m

O cenário considerado é de um transmissor DTT operando
no canal de frequência 27 e uma rede WSD operando no
canal de frequência adjacente 26. A região de trabalho está
localizada a uma distância e azimute do transmissor DTT de 35
km e 270 graus, respectivamente. O WSD0 está localizado na
célula central da região de trabalho, denominada Célula 0. Os
WSDs são distribuídos espacialmente de acordo com um PPP
bidimensional homogêneo utilizando 5 densidades diferentes,
sendo a densidade definida como número de WSDs por km2 .
Considera-se que a fdp da e.i.r.p. dos WSDs possuam a mesma
média mP,` e desvio padrão σP,` e que a restrição da e.i.r.p.
mínima de trabalho e`,min seja 3 dB inferior à média mP,` .
A primeira avaliação de desempenho das metodologias de
cálculo é realizada para o atendimento do C.I. A função
distribuição de probabilidade complementar Fiagg (I) em (10)
é utilizada para cálculo da probabilidade da iagg , na CMV
associada à Célula 0, ultrapassar ZCMV , ou seja
Fiagg (ZCMV ) = P (iagg > ZCMV )
!
Z
ZCMV − miagg|r=R
=
pr (R) Q
dR
σiagg|r=R
Ωr
(18)
A integral em (18) é calculada através de simulação pelo
método Monte Carlo, utilizando 1000 redes WSD (PPP) para
cada densidade. O atendimento do C.I. é avaliado pelo gráfico
da Figura 3.
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Iagg com otimização apresenta melhor desempenho que a
metodologia Ofcom, demonstrando que a otimização é de
fundamental importância para a melhoria de desempenho na
admissão de WSDs. Observe que apenas 3 dB entre a média e
a mínima e.i.r.p. foi suficiente para um desempenho superior
em relação à metodologia Ofcom. Caso exista condições no
sistema WSD para um aumento na diferença entre média
e mínima e.i.r.p., a otimização deve melhorar ainda mais o
desempenho da taxa de atendimento do C.I. Note, também,
que a otimização apresenta um custo, pois aumenta o tempo
de admissão, uma vez que o novo WSD somente pode iniciar
sua operação após todos os WSDs em operação, afetados pela
otimização, reduzirem suas e.i.r.p.

10-2

10-3

2

101

102

IV. C ONCLUSÕES
Fig. 3. Probabilidade da interferência agregada iagg ultrapassar a interferência intersistema ZCMV em função da densidade de WSD.

Note que o C.I. em (1) define o limite da probabilidade em
(18) como 1%, ou seja, todos os pontos das curvas acima de
10−2 estão violando o C.I. Assim sendo, a metodologia Ofcom
viola o C.I. a partir da densidade de 8 WSD/km2 , enquanto
as duas metodologias Iagg não violam o C.I. Observe que a
probabilidade é menor para a metodologia Iagg com otimização nos cenários de alta densidade, isso se deve a redução
da iagg devido ao processo de otimização. Desta forma, a
metodologia de cálculo Iagg com otimização demonstra ter
melhor desempenho que as outras metodologias para proteção
do receptor DTT em altas densidades.
A segunda avaliação de desempenho das metodologias de
cálculo é realizada para a taxa de atendimento do C.I. Esta
taxa é obtida pela frequência relativa do número de admissões
com atendimento do C.I. pelo número total de requisições de
admissão. A Figura 4 mostra esta avaliação de desempenho.
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Fig. 4.
Taxa de atendimento do critério de interferência em função da
densidade de WSD

Note que a metodologia Iagg apresenta pior taxa de atendimento do C.I. que a metodologia Ofcom, indicando que
sua efetiva proteção do receptor DTT custou uma redução
significativa nas admissões de WSDs. Contudo, a metodologia

Este artigo avalia como a otimização das e.i.r.p. dos WSDs
impacta no desempenho da nova metodologia de cálculo Iagg
desenvolvida para restringir a interferência agregada ao limite
de interferência imposto pelo sistema DTT. Duas avaliações
de desempenho foram desenvolvidas. A primeira avaliação
demonstrou que a metodologia Iagg sem e com otimização representa uma proteção efetiva para o receptor DTT,
especialmente, em altas densidades de WSD, enquanto na
segunda avaliação ficou explícita a importância da otimização
das e.i.r.p. para obtenção de uma maior taxa de admissão de
WSDs.
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Emprego de técnica FDMA-SCM em Redes Ópticas
Passivas com o uso de RSOAs
Luiz Fernando Henning,1 Paulo Miguel Nepomuceno Pereira Monteiro3 e Alexandre de Almeida Prado Pohl2

Resumo— Neste artigo é mostrado resultados de uma rede
FDMA-SCM PON que utiliza uma única fonte óptica posicionada
no terminal óptico de linha. Esta é uma opção muito atrativa
para redes ópticas de acesso, que inclui a habilidade de dividir a
largura de banda na transmissão da fibra óptica e que permite a
utilização de esquemas avançados de modulação, que fazem com
que a capacidade de transmissão das ONUs seja aumentada.
Nesta arquitetura são utilizados canais de rádio frequência para
o teste do sistema. A utilização de RSOAs com encapsulamento
do tipo TO torna esta uma solução de baixo custo. Este rede
foi testada no sentido de transmissão ascendente dos dados e foi
comparado diversos tipos de modulação. Utilizando duas ONUs
foi encontrada uma taxa efetiva de dados de 1.7Gbps.
Palavras-Chave— PON, RSOA e ONU.
Abstract— This paper demonstrates and shows experimental
results of a FDMA-SCM PON by using an optical power supply
system built with a single central light source positioned in
the Optical Line Terminal. This configuration is an attractive
option as an optical access network which includes the ability to
efficiently divide the large bandwidth transmission of fiber optic
and allows the use of advanced modulation schemes increasing
the transmission capacity of ONUs. In this architecture, the
devices use radio frequency to generate frequency channels,
which the ONUs use to transmit and receive data. ONUs are built
with cheap TO-uncooled RSOAs, and it is a low cost solution.
This configuration was tested in the upstream data transmission,
and it was compared with various types of modulation. It has
been shown an effective data rate of 1.7Gbps with two ONUs.

temperatura é o principal desafio a ser vencido nestes diodos
que não possuem controle de temperatura [3].
Neste artigo optou-se pela utilização de RSOAs (Reflective
Semiconductor Optical Amplifiers) de baixo custo por terem
o encapsulamento do tipo TO. Nos RSOAs o comprimento
de onda de sua saída depende unicamente do comprimento
de onda do sinal que é recebido da OLT (Optical Line
Terminal), assim ao se utilizar os RSOAs as ONUs tornamse agnósticas ao comprimento de onda utilizado [4] [5] [6].
Em termos de custo, a opção de utilizar-se modulação SCM
(subcarrier multiplexing) é uma excelente escolha em razão da
simplicidade de sua implementação em relação a modulação
com várias portadoras [7].
Uma rede óptica passiva utilizando técnicas de acesso por
divisão em frequência e modulação SCM (FDMA-SCM PON)
pode ser construída utilizando dois comprimentos de onda.
Um para a transmissão descendente dos dados (da OLT para
as ONUs) e outro comprimento de onda para a transmissão
ascendente dos dados (das ONUs para a OLT). No sentido da
descida dos dados uma solução simples é mostrada na Figura
1.

Keywords— PON, RSOA and ONU.

I. I NTRODUÇÃO
O acentuado crescimento da Internet e a intensa competição
entre as empresas de telecomunicações estão fazendo com que
os laboratórios de pesquisa procurem soluções mais econômicas para as atuais redes de acesso. É necessário que as atuais
redes PON (Passive Optical Networks) utilizem componentes
de baixo custo [1].
Nas atuais redes PONs são empregados diodos laser como
fontes ópticas. Existem diversas opções para se obter uma
ONU (Optical Network Unit) incolor, e comercialmente é
possível achar muitas opções de diodos laser com encapsulamento TO (sem controle de temperatura), tais como os
diodos laser DFB (Distributed Feedback Laser Diodes), diodos
laser FP (Fabry-Perot Laser Diode) e os diodos laser VCSEL
(Vertical Cavity Surface Emitting Laser Diodes) [2]. Mas
o comportamento do comprimento de onda em relação a

Fig. 1. Arquitetura de uma rede FDMA-SCM PON para a descida dos dados.

Os dados (1, 2, ..., N) são modulados utilizando subportadoras elétricas (f1 , f2 , ..., fN ), e então estes sinais são
somados (utilizando um multiplexador elétrico) para formar o
sinal FDMA-SCM. Todo o tratamento de filtragem e equalização deste sinal é realizado no domínio elétrico e então é
convertido para o domínio óptico usando um laser de modulação direta (Directly Modulated Laser - DML). No sentido
de transmissão descendente dos dados, as redes PONs podem
utilizar qualquer comprimento de onda na faixa de 1480 a
1500nm. Em [3] foi mostrado que mesmo com uma variação
1 Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC – Jaraguá do Sul, Brasil;
de temperatura entre 0 e 60o C, alguns modelos comerciais de
2 CPGEI, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba,
Brasil e 3 Instituto de Telecomunicações / Universidade de Aveiro – DETI, Por- lasers diretamente modulados com encapsulamento TO citados
tugal. E-mails: luizh@ifsc.edu.br, paulo.monteiro@ua.pt, pohl@utfpr.edu.br
anteriormente (VCSEL, DFB ou FP) poderiam ser utilizados
220

XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES - SBrT2018, 16 A 19 DE SETEMBRO, CAMPINA GRANDE, PB

nesta aplicação.
A Figura 2 mostra como é realizada a recepção destes dados
nas ONUs. Após serem transmitidos pela fibra óptica, o sinal é
dividido em N partes iguais e então remetidos para as ONUs.
Após o diodos PIN, o sinal retorna para o domínio elétrico.

Fig. 2.

uma segunda etapa a luz semente deve ser colocada na OLT
para verificar as diferenças.
A luz semente do RSOA foi gerada por um laser sintonizável
do tipo ECL, que gera um comprimento de onda com potência
de até 13dBm e que pode cobrir toda a banda C do espectro.
Esta luz semente vêm da OLT e entra na ONUs através de
circuladores ópticos. Foram utilizados dois enlaces de fibra
SSMF com um comprimento total de 21400m.

Recepção do sinal de descida nas ONUs.

A próxima seção discutirá uma arquitetura de uma rede para
ser utilizada no sentido de transmissão ascendente dos dados.
II. A RQUITETURA
A Figura 3 mostra o diagrama de blocos da solução proposta,
onde é destacada a transmissão das ONUs para a OLT. Esta
arquitetura foi primeiramente testada com duas ONUs para
verificar a viabilidade do sistema. Os componentes digitais
são implementados em uma FPGA (Field Programmable Gate
Array). A FPGA (placa da Xilinx modelo MWR1024RS IP
core [8]), o ADC (Analog to Digital Converter) e o DAC (Digital to Analog Converter) são os mesmos utilizados em [9].
Os sinais SCM foram gerados por Vector Signal Generators
implementados com FPGA e DACs.
Em ONUs refletivas, o sentido de subida dos dados exibe
a estrutura loopback: a luz semente é enviada remotamente
da OLT, percorre a SSMF até atingir o RSOA na ONU. Na
ONU, o RSOA é modulado eletricamente e os dados ópticos
são enviados ao receptor da OLT após propagar pela fibra
óptica. Desta forma o sentido de subida dos dados percorre
duas vezes a SSMF antes de ser detectado pela OLT: em um
sentido sem dados, e no outro com dados.
Em virtude da estrutura loopback, efeitos de retroespalhamento Rayleigh e reflexões de Fresnel causam efeitos
degradantes no desempenho do sinal de subida, limitando o
alcance da rede. Por outro lado, essa estrutura centralizada
permite a exclusão de fontes ópticas com comprimentos de
onda específicos na ONU, propiciando um custo-benifício
atrativo ao sistema.
Em um primeiro ensaio, optou-se por colocar a fonte da luz
semente próxima as ONUs para uma verificação inicial do
desempenho do sistema. Esta estrutura minimiza os efeitos
de retroespalhamento Rayleigh e reflexões de Fresnel no
desempenho no sentido de subida dos dados. Estes testes
iniciais permitem a visualização do desempenho do sistema
sem estes efeitos. Se os testes iniciais forem satisfatórios, em

Fig. 3. Rede FDMA-SCM PON para o sinal de subida dos dados utilizando
duas ONUs.

Implementação
A configuração proposta do tipo SCM tem a capacidade
de agregar diversas portadoras para os canais, onde a largura
de banda de cada subportadora pode ser ajustada e o tipo e
ordem de modulação pode variar desde QPSK até QAM256.
O ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
recomenda alguns valores para a largura de banda de canais
em transmissão RoF, e estes valores situam-se desde 5 M Hz
até 112 M Hz.
Foram realizadas diversas medidas de taxa de erro de bit
(Bit Error Rate - BER), sem a utilização de FEC, para se ter
uma avaliação do desempenho do sistema. Assim, é possível
obter esta limitação do desempenho do canal sem emprego do
algoritmo de correção de erros. O FEC escolhido para este
Modem foi o Reed−Solomon (252,228).
O RSOA escolhido foi o modelo sem refrigeração (encapsulamento TO) de baixo custo da Kamelian (modelo 18TO-C-FA). Este modelo tem um ganho nominal de 18 dB
pois é fabricado com uma cavidade longa (600 µm). Estes
RSOAs operam nas bandas C/L e podem ser usados em
aplicações do tipo PtP WDM DS/US NGPON2 (desde 1524
até 1625 nm). A corrente de polarização (Ibias) aplicada
ao dispositivo foi gerada por um controlador de corrente e
ajustado em 50 mA. De forma a aumentar a largura de banda
do RSOA, e assim melhorar a resposta em frequência o RSOA
foi equalizado eletricamente utilizando um filtro passa alta do
tipo Butterworth de um polo com uma constante de tempo
de 0.39 µs. Com este filtro a resposta em frequência atingiu
700 M Hz com uma atenuação máxima de 3 dB (ver a Figura
4).
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Fig. 4.

Resposta em frequência do RSOA.

A potência óptica na entrada do RSOA (luz semente) foi
ajustada em −20 dBm, o que faz com que o ganho seja de
18 dB aproximadamente. Assim, o nível de potência óptica
na saída do RSOA é de −2 dBm e como o circulador óptico
apresenta uma perda de inserção de 3 dB, o nível de potência
óptica na saída de cada ONU é de −5 dBm. Os sinais
das ONUs são colocados na entrada de um power combiner
óptico (32:1 com perdas de inserção de 3.5dB) A atenuação
medida do enlace de fibra SSMF empregado (21400 metros)
é de 8, 4 dB. Assim, a atenuação do VOA foi ajustada em
1, 6 dB para que junto com as perdas do enlace de fibra
óptica chegassem a 10 dB, deste modo simulando um enlace
de subida de dados de uma rede PON. Com estes ajustes,
a potência medida do sinal na entrada da OLT (receptor
PIN) foi de −15 dBm. Controladores de Polarização (PC)
foram colocados nas saídas dos RSOAs de forma que as duas
portadoras vindas das ONUs chegassem em fase na entrada
da SSMF (descobriu-se posteriormente que o não casamento
das fases deixava o sinal instável e oscilante).
Resultados Experimentais
Na configuração empregada, o número máximo de subportadoras depende principalmente da largura de banda de cada
subportadora, da banda de guarda entre as subportadoras e
também da própria largura de banda do RSOA. O DAC e
o ADC possuem uma largura de banda muito maior que
a do RSOA, não sendo portando, um fator limitante neste
aspecto. Um outro detalhe a ser observado neste espectro é
o aparecimento de um nível de potência próximo ao lado
esquerdo do primeiro canal SCM, que é devido a portadora
óptica. Este fato requer uma banda mínima entre o primeiro
canal e a portadora óptica. Como a frequência central da
primeira portadora foi ajustada em 112 M Hz, e a largura de
banda máxima deste canal é de 112 M Hz, então esta banda de
guarda inicial ficou ajustada em 56 M Hz). Para cinco canais
SCM com uma largura de banda de 112M Hz cada um, as
seguintes frequências das subportadoras foram utilizadas:
- No RSOA1: 112 M Hz; 224 M Hz; 336 M Hz e 448 M Hz;
- No RSOA2: 560 M Hz.
Foi escolhido um gerador PRBS com comprimento de 223 − 1
para transmitir o sinal de subida dos dados. Um PRBS dife-

rente foi colocado em cada canal SCM. No início dos ensaios,
o sinal obtido na entrada da OLT era instável e pulsante.
Verificou-se que este sinal instável era devido ao descasamento
de fase entre as duas portadoras recebidas no splitter. Foram
colocados dois controladores de polarização nas saídas dos
RSOAs para solucionar este problema.
Para a realização dos ensaios, foram considerados os seguintes critérios:
(i) Como o FEC utilizado só consegue recuperar os dados
quando a BER é menor que 10−3 , então este foi o valor
limite adotado;
(ii) Em cada ensaio o mesmo número de símbolos para
um formato de modulação era empregado em todos
os canais. Se o resultado obtido em um dos canais
não respeitasse o limite da BER (normalmente o canal
de frequência de subportadora mais alta que ficava no
RSOA2), o número de símbolos era diminuido para todos
eles;
(iii) Os ensaios sempre começavam com a largura de banda
maior (112 M Hz). Se o limite da BER não fosse
satisfeito, então a largura de banda era diminuida e os
ensaios refeitos até que o limite da BER fosse respeitado.
A Tabela I mostra o tipo de modulação aplicada a cada
um dos canais, que podia variar de QPSK até QAM64.
A segunda coluna mostra a largura de banda utilizada nos
canais testados. Finalmente, a terceira coluna mostra a taxa de
dados efetiva obtida após o estágio de FEC que fica na OLT
(implementado na mesma FPGA). Os resultados mostrados
na Tabela I revelam que nem sempre o formato de modulação
com o maior número de símbolos terá o melhor desempenho,
pois muitas vezes este formato requer uma menor largura de
banda para obedecer ao critério da BER. O melhor resultado
empregando este RSOA foi encontrado quando foi utilizado o
formato de modulação QAM16, obtendo-se uma taxa total de
1799, 15 M bps (após o módulo de FEC).
TABELA I
C OMPARAÇÃO ENTRE OS TIPOS DE MODULAÇÃO E A TAXA DE DADOS
EFETIVA .
Modulação

QPSK
QAM16
QAM64

Canais
BW
(MHz)
112
112
5

Taxa de Dados
Efetiva
M bit/s
899,575
1799,15
120,464

Na Figura 4 pode-se observar que a amplitude de sinal
diminui a medida que a frequência aumenta. Esta é a razão
principal porque o canal com menor frequência apresenta um
desempenho melhor quando comparado com o canal de maior
frequência. A resposta espectral do RSOA é o principal fator
limitante nos ensaios.
A Figura 5 mostra o diagrama de constelação do pior canal
medido (560 MHz) no ensaio de maior índice de modulação
conseguido (QAM64).
Algumas vezes durante os ensaios o sinal na entrada da
OLT voltava a ficar instável, então era necessário recalibrar
os controladores de polarização. Em tal configuração, o fato é
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Fig. 5. Constelação recebida na OLT para modulação QAM64, considerando
21, 4 Km de fibra SSMF.

que a entrada da SSMF terá o mesmo comprimento de onda
oriundo de duas ONUs. Haverá interferência óptica dependendo das fases. Isto se deve pela diferença do caminho óptico
entre ambos os enlaces de retorno. Verificou-se que apenas
o controle de polarização não é suficiente para estabilizar o
sistema. O problema da instabilidade na OLT deve-se à interferência entre as duas portadoras ópticas ascendentes, como a
fase variava com o tempo, devido por exemplo à temperatura,
umas vezes apresentava uma interferência construtiva e outras
vezes destrutiva. E como a portadora é utilizada na detecção
direta, a sua variação de amplitude (que se traduz em uma
variação do índice de modulação) tem um efeito significativo
no desempenho.
III. C ONCLUSÃO
Neste artigo foi demonstrado experimentalmente a possibilidade de uma rede FDMA-SCM-PON ser utilizada na transmissão ascendente dos dados e que utiliza RSOAs de baixo
custo com encapsulamento do tipo TO. Para esta rede, foram
empregados cinco canais de até 112 M Hz e foi encontrada
uma taxa efetiva de dados de 1.799Gbps na OLT.
R EFERÊNCIAS
[1] Wagner et al., “Impairment Analysis of WDM–PON Based on Low-Cost
Tunable Lasers,” Journal of Lightwave Technology, vol. 34, pp. 5300–
5307, 2016.
[2] Zhou et al., “Low-Cost E1-class 10-Gb/s Directly Modulation Laser in
TO-can package with Optical filter for XG-PON Application,” in OFC Optical Fiber Communications Conference, 2017.

223
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The Hamming and Golay
Number-Theoretic Transforms
A. J. A. Paschoal , R. M. Campello de Souza and H. M. de Oliveira

Abstract— New number-theoretic transforms are derived from
known linear block codes over finite fields. In particular, two
new such transforms are built from perfect codes, namely the
Hamming number-theoretic transform and the Golay numbertheoretic transform. A few properties of these new transforms
are presented.
Keywords— Number-theoretic transforms (NTT), Finite fields,
Linear block codes, Perfect codes, Perfect transforms.

I. P RELIMINARIES
Digital transforms are an interesting way to construct
linear block codes for error correction [4], [5]. Fourier and
Hartley codes were defined associated with the Fourier
number-theoretic transform and the Hartley number-theoretic
transform, respectively. Recently, a new family of multilevel
codes – the Pascal codes [14] - has been proposed, which
are constructed from the Pascal number-theoretic transform
[13]. Also recently, Paschoal [14] proposed a reverse way
to conceive new digital transforms from known linear block
codes. Here we present the technique used to engender
two new transforms over finite fields, namely the Hamming
Number-Theoretic Transform (HamNT) and the Golay
Number-Theoretic Transform (GolNT). From now on these
transforms, based on Perfect Codes, are referred to as “Perfect
Transforms”. Tietäväinen demonstrated in 1971 that the only
existing perfect block codes over GF (p) are [18] :

• Hamming codes N =

pm −1
p−1 ,

k=

pm −1
p−1


− m, d = 3 .

• Binary Golay code (N = 23, k = 12, d = 7).
• Ternary Golay code (N = 11, k = 6, d = 5).
The perfect codes are also deeply linked to the lattices in
Euclidean spaces [6]. Only the E8 Gosset lattice (associated
with the extended Hamming code) and the Leech lattice Λ24
(associated with the extended binary Golay code) are perfect
sphere packings.
A. J. A. Paschoal, Pernambuco Federal Institute of Education, Science and Technology (IFPE), Caruaru-PE, Brazil. E-mail: arquimedes.paschoal@caruaru.ifpe.edu.br.
R. M. Campello de Souza, Federal University of Pernambuco (UFPE),
Recife - PE, Brazil. E-mail: ricardo@ufpe.br.
H. M. de Oliveira, Statistics department (UFPE), Recife-PE, Brazil. E-mail:
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II. N EW FINITE FIELD TRANSFORMS DERIVED FROM
BLOCK CODES

In [4] Campello de Souza and coworkers used the fact that
for every linear transform T , its eigenvectors v satisfy
[T − λI] v = 0,

(1)

where λ denotes the eigenvalue associated with v, to show
that it is possible to get an associated parity-check matrix for a
block code simply by row reducing the matrix [T − λI]. In this
paper we go on a somewhat opposite direction, i.e., starting
from a linear block code, it is possible to derive a new linear
transformation (associated with the generating block code) by
completing the parity-check matrix, adding k rows, so as to
form a square matrix He and adding it to the matrix λI, i.e.,
T = He + λI.

(2)

Indeed, λ must be chosen so as to guarantee that det T 6= 0.
Such transform receives the name of the linear block code
whose parity matrix was used to derive it.
The number of vectors on the whole space of all the N tuples over GF (p) is pN (with no redundancy). The set of
all eigenvectors of a transform of length N defined over a
finite field always engender a subspace denoted by V, with
dimension k < N with GF (p)-valued components.
Definition 1: (perfect transform). A transform T of length
N over GF (p) is said to be perfect if and only if there is
an integer t such that the eigenvectors subspace V of T has
dimension meeting the sphere-packing bound
" t
 #
X
i N
dim V = k = N − logp
(p − 1)
.
(3)
i
i=0
The eigenvector subspace of T is a perfect block code [18]
when T is a perfect transform.
III. T HE H AMMING N UMBER -T HEORETIC T RANSFORM
In this section, we illustrate the aforementioned technique
splitting it in two ways:
a) Fulfilling the Hamming parity-check matrix by adding
null rows or using linear combinations of its own rows.
b) Cyclic rotating the parity polynomial, h(x).
A. The Standard Hamming Number-Theoretic Transform
Consider the binary Hamming code H(7, 4, 3), with paritycheck matrix (reduced row echelon form)
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H=

(v0 , v1 , · · · , vN −1 )T , vi ∈ GF (p), is the sequence V =
(V0 , V1 , · · · , VN −1 )T , Vk ∈ GF (p), given by


1101100
1110010 .
1011001

(λ)

In this case, in order to construct the Hamming Number(λ)
Theoretic Transform (HamNT) matrix, THamN T , we need
to add four rows to this parity matrix to get the matrix
He . Such additional rows are merely null rows. This new
matrix, named He , is added to λIN , where λ = 1 is the
eigenvalue over GF (2) and IN = I7 is the identity matrix
of dimension 7. Note that, in fact, the eigenvalues are
unknown and we should test all the possible candidates
eliminating all those that result in a singular transformation
matrix. The different eigenvalues may produce different
transformation matrices. From the binary Hamming code,
we get the 7×7 binary HamNT whose transformation matrix is


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


 1 0 0 1 0 0 1 
(1)

THamN T =  0 0 0 1 0 0 0 
.
 0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1
The eigenvector matrix is

1
(1)
eig THAM =  1
1
0

given by
1
1
0
1

0
1
1
1

0
0
0
1

0
0
1
0

0
1
0
0


1
0  = G,
0
0

which is the generator matrix of the Hamming code H(7, 4, 3).
Note that 7 − log2 (1 + 7) = 4 = dim V. Figure 1 shows the
implementation of the binary Hamming Transform 7 × 7.

V = THAM · v,

(4)

(λ)
THAM

where
is the Hamming transformation matrix over
GF (p), parametrized by eigenvalue λ.
The only natural property is that this transformation is linear,
since the distributive property of multiplication relative to
addition holds by matrices. Furthermore, all the codewords
of the classic Hamming code are invariant under the HamNT.
Example 1: (nonbinary Hamming transform). Consider the
ternary Hamming code H(13, 10, 3) whose parity-check matrix is


0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
H = 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 2 2.
1 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
The transform matrix of the ternary Hamming transform, with
eigenvalue λ = 1, is given by


1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 2 2 2
1 0 2 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2


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


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


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


(1)
THAM =  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  .
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0


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


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


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
This kind of construction makes it harder to find the
properties of such a transform. In what follows we adopt a
polynomial approach.
B. The Cyclic Hamming Transform
Another way to represent the Hamming transform over
GF (p) introduced in the previous subsection is considering
the parity-check matrix H as expressed in the form


h(x)


xh(x)


2


x
h(x)
H=
,


..


.
n−k−1
x
h(x)

Fig. 1
B LOCK DIAGRAM FOR THE BINARY H AMMING T RANSFORM OF LENGTH 7.

Definition 2: The Hamming Number-Theoretic Transform,
with length N = (pm − 1)/(p − 1), of the sequence v =

where h(x) is the parity polynomial of the cyclic Hamming
code over GF (p) [12]. The k rows necessary to construct
the matrix He are generated by cyclic shifting the parity
polynomial, h(x).
Example 2: Consider the binary Hamming cyclic code
H(7, 4, 3) with parity polynomial given by h(x) = x4 + x2 +
x + 1. The parity-check matrix H is given by


1 0 1 1 1 0 0
H = 0 1 0 1 1 1 0.
0 0 1 0 1 1 1
The transformation matrix, in this case, is
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(λ)

THAM

1
0

0

=
1
1

1
0

0
1
0
0
1
1
1

1
0
1
0
0
1
1

1
1
0
1
0
0
1

1
1
1
0
1
0
0

0
1
1
1
0
1
0

Note that this definition paves the way for an algebraic
treatment of the properties of the CHamNT.


0
0

1

1
 + λI7 .
1

0
1

(1)

Proposition 1: The matrix THAM is a circulant matrix.
The procedure to generate He by means of cyclic shifts of
the parity polynomial, h(x), results in a circulant matrix. This
aspect is not modified by adding λIN to this matrix.

Taking λ = 1 results in the cyclic form of the binary Hamming
transformation matrix (the inverse matrix is also circulant)


0011100
0 0 0 1 1 1 0


0 0 0 0 1 1 1


(1)

T̃HAM = 
1 0 0 0 0 1 1.
1 1 0 0 0 0 1


1 1 1 0 0 0 0
0111000

(1)
(1)
The transform matrices THAM and T̃HAM , ilustrated in Fig.2,
are different representations for the Hamming transform over
GF (2). Note that, by considering the rows of λIN as cyclic
shifts of the vector [λ00 · · · 0], in polynomial notation, we can
write


λ(x)
 xλ(x) 
 2



λIN =  x λ(x)  .


..


.
N −1
x
λ

C. Some of Properties of the Cyclic Hamming NumberTheoretic Transform
i) Linearity
ii) Time shift
b = (b
Consider the sequence v
v0 , · · · , vbN −1 ) where vbi =
b where
b ↔ V,
vi−m . Then, v
b = xm V.
V

(5)

Demonstration: Note that we are considering,
without loss of generality, a cyclic shift of m positions to
b = xm v (mod xN − 1).
the right. Therefore, we have v
Then,



[h(x) + λ(x)]
xm v0
m
 x[h(x) + λ(x)]   x v1 
 x2 [h(x) + λ(x)]   xm v

2
b

V=



.
.

..
..


m
x vN −1
xN −1 [h(x) + λ(x)]



m
= x 



[h(x) + λ(x)]
x[h(x) + λ(x)]
x2 [h(x) + λ(x)]
..
.
xN −1 [h(x) + λ(x)]











v0
v1
..
.







vN −1

= xm V.

Fig. 2
(1)
(1)
I LLUSTRATION OF H AMMING T RANSFORMS : THAM , T̃HAM .

Definition 3: The Cyclic Hamming Number-Theoretic
Transform (CHamNT), with length N = (pm − 1)/(p − 1), of
the sequence v = (v0 , v1 , · · · , vN−1 )T , vi ∈ GF (p), is the
sequence V = (V0 , V1 , · · · , VN−1 )T , Vk ∈ GF (p), such
(λ)
that V = T̃HAM · v, where

(λ)
THAM (x)




=



[h(x) + λ(x)]
x[h(x) + λ(x)]
x2 [h(x) + λ(x)]
..
.
xN −1 [h(x) + λ(x)]

iii) Frequency shift
b = (Vb0 , · · · , VbN −1 ) where Vbk =
Consider the sequence V
l
b = x v. The demonstration is similar to the
Vk−l . Then, v
previous one.
iv) Constant sequence transform
The transform of a sequence v = (r , r , · · · , r ) is the
sequence Vk = r · weight(h(x)), ∀k.
This property means that the Hamming transform of a
constant vector is also a constant vector. This contrasts
sharply with the discrete Fourier transform, where there
is a trade-off between the two domains and compressing
into one domain implies expanding into the other.
v) Impulse sequence transform
The transform of the sequence δ = (1, 0, · · · , 0), cor(λ)
responds to the first column of the matrix TH , i.e., the
coefficients of x[h(x) + λ(x)].





.



IV. T HE G OLAY N UMBER -T HEORETIC T RANSFORM
There exist two Golay codes, the binary G(23, 12, 7)
(h(x) = x12 + x11 + x10 + x9 + x8 + x5 + x2 + 1) and the
ternary G(11, 6, 5) (h(x) = x6 + 2x5 + 2x4 + 2x3 + x2 + 1).
Like in the previous section, to define the Golay number
 theoretic transform, we adopt a polynomial approach.
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A. The Binary Golay Transform
The construction of the transformation matrix of the Cyclic Golay Transform follows the same steps used in the
construction of the Cyclic Hamming Transform. Note that
212 [1 + 23 + 253 + 1771] = 223 and that 23 − log2 (1 + 23 +
253 + 1771) = 12 = dim V.
The Golay binary G(23, 12, 7) code has parity polynomial
h(x) = x12 + x11 + x10 + x9 + x8 + x5 + x2 + 1, so that
0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 00 00 10 11 11 11 01 00 10 01 00 10 01 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 


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


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


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


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


(λ)

TCGolN T (x) = 
 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 11 11 11 01 00 10 01 00 10 01  ,


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


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


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


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


11100100101000000000001
11110010010100000000000

the determinant of which is equals to one.
B. The Ternary Golay Transform
The Golay ternary parity polynomial is h(x) = x6 + 2x5 +
2x4 + 2x3 + x2 + 1. Considering λ = 1 as eigenvalue, we have
the following circulant form for the Golay transform matrix:
2 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0

(1)

TCGolN T

0 2
0
0
0
0
1
0
1
2 2
2 2

0
0

0
=
 10

1
2

2
2
0
0
0
0
1
0
1
2

2
2
2
0
0
0
0
1
0
1

2
2
2
2
0
0
0
0
1
0

1
2
2
2
2
0
0
0
0
1

0
1
2
2
2
2
0
0
0
0

1
0
1
2
2
2
2
0
0
0

0
1
0
1
2
2
2
2
0
0

0
0
1
0
1
2
2
2
2
0

0
0

0
1
0.

1
2
2
2
2

The ternary eigenvector space of the Golay transform consists
of 36 = 729 vectors [16]. According to Sagemath R , this transformation matrix has multiplicative order 242, characteristic
polynomial (2 + x)6 (1 + x + x2 + x3 + 2x4 + x5 ) and λ = 1
is an eigenvalue with algebraic multiplicity 6.
In the next example, we consider the construction of the
ternary Golay transform starting from the systematic form of
the Golay code parity-check matrix.
Example 3: Consider the ternary Golay code G(11, 6, 5)
whose parity-check matrix is


H=

1
 11

1
1

1
1
2
2
0

1
2
1
0
2

2
1
0
1
2

2
0
1
2
1

0
2
2
1
1

1
0
0
0
0

0
1
0
0
0

0
0
1
0
0

0
0
0
1
0

0
0
0.
0
1

We inflate this matrix to a square matrix by adding null rows.
To this matrix we add λI11 . Assuming λ = 1, it leads to

(1)

TGolN T =

1
1
1

1
0
0

0
0
0
0

1
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0

1
2
2
0
2
0
0
0
0
0
0

2
1
0
2
2
0
0
0
0
0
0

2
0
1
2
2
0
0
0
0
0
0

0
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0

0
1
0.

0
0
0
0
1

This transform has the characteristic polynomial p(x) = 1 +
2x3 + 2x4 + x5 + 2x6 + 2x7 + x8 + x9 + 2x10 + x11 , eigenvalue
λ = 1 and determinant equals to 2. In this transform, the
eigenvector subspace associated with λ = 1 has dimension
(1)
dim V = 11−log3 (1+22+220) = 6. Note that TCGolN T and
(1)
TGolN T are different representations for the Golay transform
of length 11 over GF (3), the first one being in the form of a
circulating matrix.
C. A few properties of the cyclic Golay Number-Theoretic
Transform
i) Linearity
ii) Time shift
b = (b
Consider the sequence v
v0 , · · · , vbN −1 ) where vbi =
b where
b ↔ V,
vi−m . Then, v
b = xm V.
V
iii) Frequency shift
b = (Vb0 , · · · , VbN −1 ) where Vbk =
Consider the sequence V
l
b = x v.
Vk−l . Then, v
iv) Constant sequence transform
The transform of the sequence v = (r , r , · · · , r ) is the
sequence Vk = r · weight(h(x)), ∀k.
v) Impulse sequence transform
The transform of the sequence δ = (1, 0, · · · , 0), corres(λ)
ponds to the first column of the matrix TCGolN T , i.e.,
the coefficients of polynomial x[h(x) + λ(x)], binary or
ternary case, respectively.
These properties hold for both the binary and ternary Golay
transform, simply using the corresponding parity polynomial.
V. G OLAY E XTENDED T RANSFORM
The extended versions of the Hamming or Golay codes,
which are self dual codes [6], can be used to construct new
transforms. For the ternary Golay codes, the extended Golay
code has parameters G(N = 12, k = 6, d = 6) over GF (3).
One possible approach over this field is to take into account
that 2 ≡ −1 and the transform matrix can be viewed only as
computing additions (multiplication free transform). It should
be interesting to compare it with Hadamard transforms [9].
The extended Golay parity-check matrix is given by


0 −1 −1 −1 −1 −1 1 0 0 0 0 0

 −1 0 −1 1 1 −1 0 1 0 0 0 0 
 −1 −1 0 −1 1 1 0 0 1 0 0 0 
H =  −1 1 −1 0 −1 1 0 0 0 1 0 0  .


−1 1
−1 −1

1 −1 0
1 1 −1

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

Inflating this matrix to a square matrix by means of appending
the following (arbitrary) linear combinations: l1 + l2 , l1 +
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l3 , l1 + l4 , l1 + l5 , l1 + l6 e l2 + l3 , then adding λI12 , and
assuming λ = 1, results in the 12 × 12 transform matrix


1 −1 −1 −1 −1 −1

(1)

TEG

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

 −1 1 −1 1 1 −1 0 1 0 0
 −1 −1 1 −1 1 1 0 0 1 0
 −1 1 −1 1 −1 1 0 0 0 1

 −1 1 1 −1 1 1 0 0 0 0
 −1 −1 1 1 −1 1 0 0 0 0
=
 −1 −1 1 0 0 1 −1 1 0 0
 −1 1 −1 1 0 0 1 1 1 0

 −1 0 1 −1 1 0 1 0 1 1
 −1 0 0 1 −1 0 1 0 0 1

−1 1 0
1 −1 −1

0 1 −1
0 −1 0

0
0
0
0

0
1

0,
0

0
0

1
1

i.e., the matrix of the ternary extended Golay transform
(1)
(det TEG = 2). This new transform requires only additions/subtractions in order to be computed. Their symmetries
properties inherited from the selfdual structure of the space of
eigenvectors can be attractive. The inverse transform matrix
−1
TEG
is


1 0 −1 1 1 1 0
 −1 1 0 1 −1 0 0
 0 1 −1 0 1 −1 −1
 0 1 0 0 0 −1 1

 1 1 0 −1 1 1 0
 −1 −1 −1 0 0 0 1

 −1 0 −1 −1 0 1 1
 0 1 0 1 −1 0 −1

 0 1 −1 0 1 0 1
 1 1 −1 0 1 −1 0

−1 −1 1 1 1 0 1
−1 1 1 1 0 −1 −1

−1
−1
−1
−1
−1
1
1
−1
1
1
0
1

1
1
1
−1
1
1
−1
−1
1
−1
−1
−1



1 1 1
1 0 0
−1 0 1 
1 −1 −1 

0 −1 0 
−1 1 −1 

−1 1 1  ,
0 1 −1 

−1 0 0 
−1 0 1 

0 0 0
0 0 −1

Finally, it is worth mention that since the eigenvalue is
unity for the direct transform, all eigenvectors of the inverse
transform are the same for the direct transform.

VI. F INAL R EMARKS
The introduction of the Hamming (HamNT) and Golay
(GolNT) number-theoretic transformations represents an important application of the theory introduced in [4], [15]
and outlines the existence of some kind of isomorphism
between linear block codes and finite field transforms. All the
codewords of the classic Hamming code are invariant under
HamNT (same for Golay for the corresponding block code).
A probable link between the Golay transform and Mathieu’s
simple group deserves also to be investigated [6], [17]. These
transforms can be used in Image Processing [3]. Even if it
is merely an introductory work of presenting ideas, without
investigating potential applications, the strength of geometric
configurations linked to perfect codes [2], [10] seems to give
an inkle of the potential of these new transforms. This also
opens up interesting perspectives in designing fast algorithms
for the computation of these transformations [1], [11].
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A PPENDIX
A general formulation of a discrete transform from systematic
block codes: In the general case, starting from a block code
of parity-check matrix H =

−PNT −k×k

IN −k×N −k

we

arrive at a square matrix of transform N × N , invertible,
given by:


λIN −k×k − PNT −k×k IN −k×N −k
Tblock code ≡
.
ON ×(N −k)
λIN ×N
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Alocação de Módulos de Multicasting de
Supercanal em Redes Ópticas Elásticas
Bruno V. A. Correia, Raul C. Almeida Jr. and Helder A. Pereira

Resumo— Com o objetivo de atender às demandas de tráfego,
é interessante utilizar de forma eficiente o espectro de frequência
nas redes ópticas elásticas. Novas formas de prevenir e mitigar
o problema de fragmentação espectral podem ajudar a alcançar
esse objetivo. A multiplexação óptica inversa, baseada em múltiplas transmissões (multicasting) de supercanal, surge como uma
ferramenta promissora para se trabalhar com esse problema.
Esse artigo propõe uma heurística de distribuição de um número
limitado de módulos de multicasting entre os nós da rede, visando
otimizar a utilização do espectro de frequência. Os resultados
mostram uma redução considerável na probabilidade de bloqueio
de chamadas quando se compara a heurística proposta com o
procedimento de distribuição uniforme dos módulos.
Palavras-Chave— Desfragmentação, Multiplexação Óptica Inversa, Rede Óptica Elástica.
Abstract— In order to attend the traffic demand, it is interesting to use efficiently the frequency spectrum in elastic optical
networks. New proposals to prevent and solve the problem of
spectral fragmentation may help to achieve this goal. Inverse
optical multiplexing, based on superchannel multicasting, appears as a promising tool to tackle with this problem. This
article proposes a heuristic that distributes a limited number
of multicasting modules between the network nodes, aiming
to optimize the frequency spectrum usage. The results show a
considerable reduction in the blocking probability of call requests
when the heuristic proposed is compared to the procedure that
distributes the modules uniformly.
Keywords— Defragmentation, Elastic Optical Network, Optical
Inverse Multiplexing.

I. I NTRODUÇÃO
Com as redes ópticas elásticas (EON – Elastic Optical
Network), a largura de banda para uma determinada requisição
de chamada depende da taxa de transmissão de bit e do
formato de modulação, constituindo-se de fatias do espectro de
frequência (slots) [1]. Essa flexibilidade permite a transmissão
de taxas de transmissão de bit mais elevadas, como 400 Gbps
e 1 Tbps, que, com modulação padrão, não poderiam ser estabelecidas em longas distâncias com a tecnologia de multiplexação por comprimento de onda (WDM – Wavelength Divison
Multiplexing), dado o espaçamento rígido da grade [2].
A verificação do estabelecimento das chamadas em EONs é
realizada por meio da utilização dos algoritmos de roteamento
e de alocação espectral (RSA – Routing and Spectrum Assignment), que consistem em determinar a rota e um conjunto de
slots para o estabelecimento do caminho óptico (lightpath),
Bruno V. A. Correia, Raul C. Almeida Jr., Grupo de Fotônica, Departamento de Eletrônica e Sistemas, Centro de Tecnologia e Geociências,
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil, Email:
ralmeida.ufpe@gmail.com. Helder A. Pereira, Unidade Acadêmica de Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade
Federal de Campina Grande, Campina Grande, Paraíba, Brasil.

o qual é responsável por encaminhar o tráfego entre o nós
origem e destino. Da mesma forma que nas redes WDM sem
conversão de comprimento de onda, em que o comprimento
de onda precisa ser o mesmo em todo o lightpath, EONs
apresentam restrição de continuidade (continuity constraint),
que exige o mesmo conjunto de slots em todos os enlaces
da rota. Além desta, redes ópticas elásticas possuem a restrição de contiguidade dos slots (contiguity constraint), que
requer a alocação de slots contíguos [2]. Um cenário de
tráfego dinâmico juntamente com uma demanda de tráfego
heterogênea e tais restrições presentes nas EONs causam a
fragmentação espectral (SF – Spectral Fragmentation), que
acarreta no surgimento de slots livres isolados, i.e. não contíguos, ou não alinhados, no espectro da frequência ao longo
da rota (fragmentos) [3]. Devido a essas características, esses
slots dificilmente serão utilizados para alocação, resultando em
um aproveitamento espectral ineficiente e, consequentemente,
em um aumento na probabilidade de bloqueio de chamadas.
Essas duas restrições combinadas dificultam o estabelecimento
das chamadas. Uma das propostas mais recentes da literatura
para mitigar o efeito da fragmentação é a multiplexação
óptica inversa (OIM – Optical Inverse Multiplexing) [4]. OIM
utiliza a técnica de múltiplas transmissões (multicasting) de
supercanal para a criação de cópias do sinal de interesse, de
comutadores ópticos e, também, de WSS’s de largura de banda
variável (BV-WSS – Bandwidth Variable Wavelength Selective
Switching), para seleção das sub-bandas que irão compor o
sinal, com o objetivo de alocar a requisição nos fragmentos
presentes na rede [5].
Neste trabalho, propõe-se uma heurística para distribuição
de módulos de multicasting de supercanal em redes ópticas
elásticas. O objetivo é determinar uma relação eficiente de
concentração de módulos que possa ser usada para distribuir
esses módulos entre os nós da rede. A proposta é baseada
no conjunto de rotas escolhidas pela estratégia de roteamento
usada no processo de RSA, sendo usada para quantificar a
importância de cada nó da rede para a redução de SF com
o processo de OIM. Está organizado da seguinte forma: a
técnica OIM e a arquitetura do nó utilizada são apresentadas
na Seção II. Na Seção III, a heurística proposta é descrita em
detalhes. A Seção IV apresenta as topologias e os parâmetros
utilizados nas simulações. Na Seção V, os resultados obtidos
são avaliados e, na Seção VI, as conclusões são descritas.
II. D ESFRAGMENTAÇÃO E SPECTRAL U TILIZANDO A
T ÉCNICA DE M UTIPLEXAÇÃO Ó PTICA I NVERSA
A técnica de multiplexação óptica inversa, baseada em
multicasting de supercanal, geralmente utiliza o efeito nãolinear da mistura de quatro ondas (FWM – Four Wave Mixing)
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em que C é o número de cópias e K o número de lasers
de bombeio. Normalmente, dois ou três lasers são utilizados,
podendo gerar duas ou seis cópias, respectivamente, do sinal
original, conforme ilustrado na Figura 1 para um módulo MS
com dois lasers [6]. A posição de cada cópia do sinal é dada
por [8]:
fRi = fs + fPj − fPk ,
(2)
em que fRi é a frequência central da i-ésima cópia, com
i = 1, . . . , C; fs é a frequência central do supercanal original;
fPj é a frequência do j-ésimo laser, com j = 1, . . . , K;
fPk é a frequência do k-ésimo laser com k = 1, . . . , K
e j 6= k. No exemplo da Figura 1 foram utilizados lasers
em fP1 = 192, 125 THz e fP2 = 192, 175 THz combinados
com um sinal de frequência central fs = 192, 40 THz para
gerar a distribuição das sub-bandas, com cópias em fR1 =
192, 35 THz e fR2 = 192, 45 THz. Como também é permitido
escolher sub-bandas do sinal original, o módulo MS pode
realizar um multicasting de supercanal de 1:3 (um para três) ou
1:7 (um para sete) quando dois ou três lasers, respectivamente,
são aplicados nesse módulo [6].
Em uma rede óptica, os módulos poderão ser empregados
em alguns nós de forma que, com o ajuste das frequências dos
lasers de bombeio em um módulo MS, presente em algum nó
intermediário da rota, as sub-bandas contíguas do tráfego entre
o nó origem e um nó intermediário poderão ser separadas em
diferentes conjuntos de sub-bandas e alocadas nos fragmentos
presentes nos enlaces restantes dessa rota [4], [5]. Essa abordagem, portanto, é capaz de contornar certas indisponibilidades

Lasers de bombeio
Potência

aplicado ao sinal (supercanal) por meio de K lasers de
bombeio co-polarizados em uma fibra com alto índice de nãolinearidade (HNLF – Highly Nonlinear Fiber), que garante a
geração de múltiplas cópias desse supercanal [4]–[7]. A OIM
pode ser trivialmente utilizada para multicasting, conforme
proposto em Zhu et al. [8], pois as cópias geradas podem
ser enviadas a diferentes saídas do nó através de um processo
de filtragem e comutação. Por outro lado, fatias tanto do sinal
original quanto das cópias criadas podem ser adequadamente
extraídas de modo a formar um sinal óptico com a mesma
quantidade de sub-bandas do sinal original, porém apresentando uma separação entre elas ao longo do espectro [4]. Essas
fatias individuais extraídas do sinal original, ou das cópias
geradas, são referidas neste trabalho como sub-bandas.
Neste artigo, não se considera transmissão multicasting do
sinal óptico e sim unicasting, pois o sinal óptico é transmitido
de um nó para apenas outro nó. Como a técnica de geração
de múltiplas cópias de um sinal é frequentemente referida
como multicasting de supercanal [4], esse termo será usado
ao longo do artigo para classificar o processo de criação de
réplicas de múltiplas sub-bandas de um sinal, pertencente ao
processo de multiplexação óptica inversa. Neste trabalho, o
módulo composto por fibras HNLF e K lasers de bombeio
co-polarizados recebe o nome de módulo MS (multicasting
de supercanal). O número de cópias criadas nesses módulos
está relacionado com o número de lasers de bombeio, que
compõem o módulo, da seguinte forma [6]:
 
K
C=
· 2 = K (K − 1) ,
(1)
2

Supercanal
original

Cópias

Frequência (THz)

Fig. 1: Disposição no domínio da frequência dos lasers de
bombeio, do supercanal e de suas cópias.

no espectro da frequência ao separar os slots contíguos da
demanda e encaixá-los em múltiplos fragmentos, aplicando a
descontiguidade de slots. Por conseguinte, essa técnica pode
aliviar as restrições de continuidade e contiguidade da rede.
O uso de módulos MS, contudo, impõe algumas restrições.
A principal delas é a que limita o uso de OIM a apenas uma
vez em todo o ligthpath, devido às penalidades do multicasting
de supercanal e da filtragem [5]. As outras restrições estão relacionadas com: (a) as posições das cópias, que devem atender
a Equação (2) e (b) o número de cópias úteis produzidas na
largura de banda dos enlaces (i.e., que podem ser efetivamente
utilizadas) depende da largura de banda do sinal, das posições
dos lasers e do número de slots da rede [4].
Fig. 2 ilustra a arquitetura do nó com capacidade de
compartilhamento dos módulos MS utilizada neste trabalho.
A arquitetura é baseada na proposta de Zhu et al. [7], sendo
composta por N WSSs 1 × (N + M ) (nas entradas) e N
acopladores ópticos (OC – Optical Couplers) (nas saídas).
A arquitetura também é composta por um comutador óptico
responsável por direcionar o sinal de entrada a um dos M
módulos MS, K lasers de bombeio para cada módulo e um
WSS M × N responsável por selecionar as sub-bandas e
direcioná-las para as respectivas saídas. Com essa estrutura,
os módulos de multicasting de supercanal são compartilhados
entre todos os enlaces conectados a esse nó.
III. H EURÍSTICA P ROPOSTA PARA A LOCAÇÃO DE
M ÓDULOS DE Multicasting DE S UPERCANAL
Em uma topologia não regular, é comum que alguns nós
recebam uma maior quantidade de tráfego e exijam ainda mais
recursos para se otimizar alguma métrica da rede. Como não
há razão para uso de OIM no nó destino da chamada e não se
considera a possibilidade de uso dessa técnica no nó origem,
espera-se que nós mais frequentes como nós intermediários,
considerando o conjunto de rotas obtidas no processo de
roteamento, devam receber uma maior quantidade de módulos
MS. Entretanto, na fase de planejamento da rede (offline),
como escolher uma distribuição desses módulos entre os nós
não é uma tarefa trivial. Isto se dá devido a rotas com maiores
quantidades de nós terem uma chance maior de não apresentar
um conjunto de slots disponíveis fim-a-fim (não atender às
restrições de continuidade e/ou contiguidade). No entanto, por
serem formadas por mais nós intermediários, essas rotas possuem mais opções de se aplicar a técnica quando comparadas
com rotas menores. Uma distribuição uniforme dos módulos
não pode contemplar esses aspectos e, consequentemente, não
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Entrada 1
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HNLF
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1 ... M

Saída 1
OC
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Entrada N

Algoritmo 1 Distribuição dos módulos MS baseada na
frequência de uso dos nós como nó intermediário.

HNLF

...

Unidade de
Desfragmentação
OIM
Comutador
Óptico
MN x M

Saída N
OC

Fig. 2: Arquitetura de um nó com capacidade de OIM compartilhada entre os enlaces a ele conectados.
deve fornecer um uso eficiente dos módulos durante a fase de
operação da rede (online). Consequentemente, outra técnica
deve ser usada para contribuir na redução da probabilidade
de bloqueio de chamadas. A contribuição deste artigo é
propor uma heurística que encontra uma forma adequada de
concentrar os módulos nos nós com maiores frequências de
uso como nós intermediários das rotas, com o objetivo de
fornecer utilizações mais eficientes dos módulos MS.
Como comumente assumido nas estratégias de planejamento
de redes que tentam simplificar o processo de roteamento [9],
um procedimento de roteamento fixo de menor caminho é
usado neste trabalho. Portanto, a frequência de uso dos nós
deve ser calculada de maneira offline a partir do conjunto
de rotas selecionadas pelo algoritmo de roteamento e uma
taxa de concentração de módulos MS deve ser definida para
auxiliar a instalação desses módulos entre os nós da rede. A
primeira entrada para a estratégia de alocação dos módulos
é o conjunto de rotas, para todos os pares de nós, obtido
pelo algoritmo de roteamento. Como a ideia é definir como os
módulos devem ser distribuídos entre os nós, a estratégia de
alocação de módulos tem como objetivo encontrar uma taxa
de concentração eficiente por nó (Mi ; i = 1, 2, . . . , D), em
que D representa o número de nós da rede. O fluxograma da
heurística proposta é apresentado no Algoritmo 1.
A primeira parte do Algoritmo 1, entre as linhas 5 e 8, consiste em inicializar todos os elementos do vetor de distribuição
de módulos MS nos nós (A) com 0 e cada elemento do vetor de
utilização (U ) com o número total de vezes que o respectivo nó
aparece como intermediário no conjunto de rotas entre todos
os pares de nós. Depois disso, a variável L recebe o valor
do maior elemento do vetor U , que consiste na quantidade
do nó que foi mais vezes nó intermediário, que será usado
como uma constante durante o restante da simulação. Entre
as linhas 10 e 14, executa-se a política de distribuição dos
módulos, que consiste em atribuir um módulo a cada iteração.
Primeiro, o índice do elemento de maior valor no vetor U é
selecionado. Então, o módulo é atribuído a esse nó e o valor
de sua frequência de uso é atualizado de acordo com uma
fração α de L. O processo continua até que todos os módulos
tenham sido distribuídos entre os nós da rede.
Para determinar o valor ótimo de α para um determinado
número de módulos, várias distribuições de módulos serão

Entrada: Conjunto de rotas responsável por conectar todos os
pares de nós da rede, conforme fornecido pelo algoritmo
de roteamento;
Entrada: T {Número total de módulos MS};
Saída: M = (M1 , M2 , ..., MD ) {Melhor distribuição de módulos};
1: U = (U1 , U2 , ..., UD ); {U é o vetor de frequência dos nós
como nó intermediário e D é o número de nós na rede};
2: A = (A1 , A2 , ..., AD ) {Distribuição de módulos auxiliar};
3: PBbest ← 1;
4: para α = 0.01 até 0.99 faça
5:
para i = 1 até D faça {Valores iniciais para U e A}
6:
Ai ← 0;
7:
Ui ← número de vezes que o i-ésimo nó foi um nó
intermediário no conjunto de todas as rotas da rede;
8:
fim para
9:
L ← maiorPvalor do vetor U ;
D
10:
enquanto i=1 Ai < T faça
11:
i ← índice do nó que apresenta o maior valor no
vetor U ;
12:
Ai ← Ai + 1; {Atribuição de um módulo MS no
i-ésimo nó}
13:
Ui ← Ui − α · L; {Atualiza o vetor U }
14:
fim enquanto
15:
PBaux ← probabilidade de bloqueio de chamada para
valor de carga médio com distribuição de módulos A;
16:
se PBaux < PBbest então
17:
PBbest ← PBaux ;
18:
M ← A;
19:
fim se
20: fim para

avaliadas a partir de diferentes valores de α, representado
no laço (loop) da linha 4. Após a distribuição para um α,
a probabilidade de bloqueio de chamadas (PB ) é obtida e,
se o seu valor for menor que a menor PB obtida até o
momento, o seu valor juntamente com a melhor distribuição
são armazenados. Para assegurar um ajuste fino do α e
consequentemente uma distribuição eficiente, varia-se α entre
0, 01 e 0, 99 com passo de 0, 01. Quanto mais próximo de 0 for
o valor de α, maior a concentração dos módulos entre os nós
com maiores frequências. Por outro lado, quanto mais próximo
de 1 o valor de α estiver, mais a distribuição se aproximará
do tipo uniforme. Percebe-se que a utilização de um passo
de α pequeno permite a verificação de várias distribuições de
módulos.
IV. C ENÁRIOS DE S IMULAÇÃO
As topologias NSFNet [10], composta por 14 nós e 42 enlaces, e Alemã [11], composta por 17 nós e 52 enlaces, foram
utilizadas nas simulações. Foram considerados os seguintes
parâmetros: (a) 128 slots por enlace e (b) 108 requisições
simuladas para cada valor de carga da rede. Foi considerado
tráfego dinâmico e que, tanto a requisição de chamadas para
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V. R ESULTADOS
Conforme descrito na Seção III, a heurística proposta neste
artigo é baseada em várias simulações para diferentes valores
de α. Com o cálculo da probabilidade de bloqueio para
cada simulação, é possível obter um valor ótimo de α para
uma quantidade de módulos específica. As simulações foram
realizadas considerando um determinado valor de carga da
rede (250 Erlangs para a NSFNet e 162 Erlangs para a Alemã).
Para cada uma das topologias, foram escolhidas quantidades
de módulos múltiplos da quantidade de nós da rede, com o
objetivo de comparar a heurística proposta com a política de
distribuição uniforme dos módulos, equivalentes a 1, 2, 3 e 5
módulos por nó. O valor de α obtido para a respectiva carga foi
aplicado nas simulações para múltiplas cargas, com o objetivo
de confirmar a eficiência da distribuição em distintas condições
de tráfego na rede. Portanto, o processo de obtenção do valor
ótimo de α é realizado apenas uma vez. Esse valor obtido ficou
mais próximo de 0 do que de 1 para ambas as topologias,
confirmando que a distribuição uniforme não apresenta o
melhor arranjo dos módulos. Finalmente, à medida em que
o número de módulos aumenta, o valor ótimo de α diminui,
mostrando que o algoritmo pode distribuir apropriadamente os
módulos MS entre os nós da rede de acordo com o número
total de módulos. Os melhores valores de α obtidos para
cada quantidade de módulos específica e suas respectivas
distribuições entre os nós estão descritos na Tabela I (Tabela II)
para a topologia NSFNet (Alemã), respectivamente.
Fig. 3 (Fig. 4) ilustra a probabilidade de bloqueio de chamadas em função da carga para a topologia NSFNet (Alemã)
considerando a simulação com: (1) Nenhum módulo; Distribuição uniforme com: (2) 14 módulos (17 módulos); (3) 28

TABELA I: Valores ótimos de α’s e suas respectivas distribuições de módulos para a topologia NSFNet.
Total
14
28
42
70

α
0,25
0,13
0,08
0,06

Distribuição (Nó 1 ao Nó 14)
1-0-1-2-1-3-0-2-2-0-1-1-0-0
2-1-2-4-3-6-0-3-4-0-2-1-0-0
2-2-2-6-4-10-0-5-7-0-2-2-0-0
4-3-4-10-7-14-0-8-10-0-4-4-2-0

TABELA II: Valores ótimos de α’s e suas respectivas distribuições de módulos para a topologia Alemã.
Total
17
34
51
85

Probabilidade de Bloqueio de Chamadas (PB)

seleção dos nós fonte-destino quanto as requisições, entre 2
e 5 slots, seguiram uma distribuição uniforme. O algoritmo
de roteamento utilizado foi o de menor caminho com métrica
de custo de enlace (hop), enquanto o de alocação espectral
utilizado foi o de primeiro preenchimento (FF – First Fit).
Na saída do módulo MS, após a geração das cópias do sinal,
é possível escolher entre diversas combinações de slots para
o segundo segmento da rota (i.e., a parte da conexão partindo
do nó intermediário, onde o OIM foi implementado, até o
nó destino). A seleção das sub-bandas também é baseada no
FF, portanto os slots com menores índices são os escolhidos.
A frequência dos lasers de bombeio são inicializadas com
valores tais que a distância entre o sinal original e sua cópia
mais próxima fique o mais distante possível. Se nenhuma das
possíveis combinações de sub-bandas puderem ser usadas para
o estabelecimento da chamada, a distância entre as cópias
é decrementada em um slot, as frequências dos lasers são
recalculadas e se faz uma nova tentativa de alocação. A
distância mínima entre o supercanal central e sua cópia mais
próxima é de 1 slot, conforme especificado em [8]. Finalmente,
o algoritmo pode utilizar a técnica de OIM em qualquer nó
intermediário ao longo da rota, seguindo uma sequência de nós
sorteada aleatoriamente. Os módulos aplicam um multicasting
de supercanal (1:3), ou seja, 2 lasers por módulo MS, a mesma
quantidade assumida em [5].

α
0,11
0,09
0,07
0,05

Distribuição (Nó 1 ao Nó 17)
0-0-1-2-0-0-0-4-0-1-4-5-0-0-0-0-0
0-0-3-5-0-0-0-7-0-3-7-8-0-0-1-0-0
0-0-5-7-0-0-0-10-0-5-10-11-0-0-3-0-0
0-0-9-11-0-0-0-16-0-8-16-17-2-0-6-0-0
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28 módulos - Uniforme
42 módulos - Uniforme
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28 módulos - Heurística
42 módulos - Heurística
70 módulos - Heurística
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Fig. 3: Probabilidade de bloqueio de chamadas em função
da carga para a topologia NSFNet considerando simulações
com: (1) Nenhum módulo. Distribuição uniforme com: (2) 14
módulos; (3) 28 módulos; (4) 42 módulos; (5) 70 módulos.
Heurística com: (6) 14 módulos; (7) 28 módulos; (8) 42
módulos; (9) 70 módulos.
módulos (34 módulos); (4) 42 módulos (51 módulos); (5) 70
módulos (85 módulos). Heurística (melhores valores de α)
com: (6) 14 módulos (17 módulos); (7) 28 módulos (34
módulos); (8) 42 módulos (51 módulos); (9) 70 módulos (85
módulos). Pode-se observar que, quanto menor a quantidade de
módulos, maior é a importância do uso da heurística proposta,
pois o ganho na redução da probabilidade de bloqueio de
chamadas é maior. Em contrapartida, quando um número de
módulos maior é utilizado, a importância da heurística proposta ainda é observada para valores de carga mais elevados.
Com o objetivo de quantificar a redução na probabilidade
de bloqueio de chamadas, foi considerado inicialmente o
menor valor de carga submetido a cada topologia. Nesse
ponto, o ganho de probabilidade de bloqueio de chamadas
foi de 25 % para a topologia NSFNet, com um total de 14
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Fig. 4: Probabilidade de bloqueio de chamadas em função
da carga para a topologia alemã considerando simulações
com: (1) Nenhum módulo. Distribuição uniforme com: (2) 17
módulos; (3) 34 módulos; (4) 51 módulos; (5) 85 módulos.
Heurística com: (6) 17 módulos; (7) 34 módulos; (8) 51
módulos; (9) 85 módulos.

módulos MS, e 46 % para a topologia Alemã, com um total
de 17 módulos MS. Valores esses bem expressivos, dado que
nenhuma despesa de capital (Capex – Capital Expenditure)
adicional foi empregada. Adicionalmente, em uma perspectiva
operacional, a limitação do número de nós capazes de realizar
OIM permitirá uma supervisão mais eficiente dos módulos
instalados, o que reduz custos operacionais (Opex – Operational Expenditure) adicionais, como discutido por Maroua et
al. [12] para uso de regeneradores. Percebe-se, pelos resultados
descritos na Tabela I e na Tabela II, que a proposta deste
trabalho também pode superar a distribuição uniforme em
termos da expectativa do operador da rede em reduzir o custo
operacional. Por fim, para condições de carga mais elevadas,
foram obtidos ganhos de 20 % e 23 % para as simulações com
28 e 42 módulos MS na topologia NSFNet, e 33 % e 30 %
para as simulações com 34 e 51 módulos MS na topologia
Alemã.
Ainda é possível acrescentar que, conforme visto na Figura 3, ocorre um empate entre a curva da distribuição
uniforme com 42 módulos e a curva da heurística com 28
módulos, apresentando assim uma redução de mais de 33%
em CAPEX. Nessa mesma figura, também há um empate
entre as curvas da distribuição uniforme com 70 módulos e da
heurística com 42 módulos MS, resultando em uma redução
de CAPEX de 40%. Já para a Figura 4, ocorre empate entre
as curvas da distribuição uniforme com 51 módulos MS e a
heurística com 17 módulos, resultando em uma redução de
mais de 66% em CAPEX.

Esse trabalho propôs uma heurística de alocação de módulos
de multicasting de supercanal em redes ópticas elásticas com
capacidade de desfragmentação espectral. Avaliando a probabilidade de bloqueio de chamadas da rede, foram observadas
reduções significativas quando a heurística proposta foi utilizada ao invés de uma distribuição uniforme dos módulos.
Reduções na probabilidade de bloqueio de chamadas próximas
a 46 % foram obtidas para a topologia Alemã e próximas a
25 % para a topologia NSFNet. Tais resultados mostraram
que a heurística proposta examina através de alguns testes
como melhor distribuir os módulos MS entre os nós de acordo
com a utilização deles como nó intermediário. Foi verificado
também o quanto é importante a instalação de um módulo MS
em um nó intermediário, apresentando uma boa maneira de
distribuir esse tipo de dispositivo entre os nós. Como trabalhos
futuros, pode-se investigar uma metodologia para determinar
a distribuição de quantidades de módulos (valor de α) não
testadas, à partir de pontos previamente simulados.
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Aplicação do Modelamento Esparso em Rádios
Cognitivos para Detecção do Espectro
Frederico Carvalho Fontes do Amaral, Edmar Candeia Gurjão

Resumo— A detecção do espectro é o primeiro passo para a
utilização oportunista do mesmo em Rádios Cognitivos. Neste
trabalho, é apresentado um método que utiliza modelamento
esparso para a realização da detecção do espectro e a identificação
dos canais livres, considerando a faixa de TV comercial no Brasil
e o ruı́do branco. Os resultados mostram que a técnica proposta
consegue detectar os canais livres com alta precisão, mesmo em
situações de baixa relação sinal-ruı́do.
Palavras-Chave— Espectro, Detecção, Modelamento esparso,
AWGN, Desempenho.
Abstract— Spectrum detection is the first step for it’s opportunistic utilization in Cognitive Radios. In this paper, a
method that uses sparse modeling for spectrum detection and
free channel identification considering Brazil?s commercial TV
spectrum and white noise is presented. The results show that
the proposed technique can obtain high precision in channel
occupancy detection, even in low signal-to-noise scenarios.
Keywords— Spectrum, Detection, Sparse modelling, AWGN,
Performance.

I. I NTRODUÇ ÃO
A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) é
responsável por determinar quais sistemas podem operar em
uma determinada faixa de frequências no Brasil. Tal faixa,
por sua vez, é dividida em canais, de forma que cada um
deles é atribuı́do por concessão a um usuário, denominado
regulamentado ou primário. O sistema de TV Digital aberta,
por exemplo, utiliza a faixa de 470 a 860 MHz, dividida em
canais com largura de banda de 6MHz, totalizando 55 canais.
Normalmente há em um mesmo sistema muitos canais que
não são utilizados. Esse desuso se deve à falta de usuários
interessados, porque aqueles que receberam autorização de
transmissão ainda não começaram a fazê-la, ou porque interrompem o uso em determinados momentos. A fim de
melhorar o aproveitamento do espectro, foi proposto seu uso
dinâmico, por vezes chamado de oportunista. Tal uso consiste
em permitir a transmissão por usuários não regulamentados
pela ANATEL, denominados oportunistas ou secundários, em
canais que estejam livres em um dado momento.
Os Rádios Cognitivos (RC) essencialmente são sistemas de
transmissão que conseguem se adaptar ao ambiente em que
se encontram [1]. Uma de suas tarefas básicas consiste na
detecção do espectro para determinar os canais sem uso em
um dado instante e iniciar neles uma transmissão oportunista.
Baseando-se na ideia de representar, de forma esparsa, sinais
LAPSI¸ Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande-PB, E-mails: frederico.amaral@ee.ufcg.edu.br, ecandeia@ufcg.edu.br. Este trabalho foi financiado pelo CNPq.

de banda larga para detectar a presença de interferências [2],
neste trabalho é feita a extensão desse modelo para utilização
na detecção do espectro. O modelo esparso, por naturalmente
ser mais compacto que outros já utilizados, implica menor
quantidade de processamento necessária para sua detecção.
A. Metodologia
Foram realizadas simulações considerando um conjunto
de usuários primários transmitindo e um conjunto de canais
vazios, todos sob o efeito do ruı́do gaussiano.
Para a análise, gerou-se uma matriz com N colunas, as
amostras da faixa do espectro de TV colhidas em certo
intervalo de tempo. Nas simulações realizadas, escolheu-se
N = 200. Cada uma dessas amostras é um vetor de 8192
posições não-nulas em sua quase totalidade e são geradas
de acordo com as especificações da Resolução no 583, de
27/03/2012, da ANATEL, que trata da canalização de TV em
UHF. Os sinais de radiofrequência (RF) presentes nas amostras
encontravam-se em 14 canais pré-determinados, contaminados
com ruı́do branco de acordo com o valor da SNR (Signalto-Noise Ratio) escolhida. As colunas da matriz de amostras
são, então, somadas, resultando em uma matriz-coluna cujas
entradas são, em seguida, divididas por N . Essa nova matriz
consiste em uma média espectral de todas as N amostras do
espectro registradas em um dado intervalo de tempo.
Em seguida, o algoritmo gera um dicionário de RF (DRF ),
uma matriz cujas colunas são pares de senos e cossenos,
calculados para diversas frequências dentro da faixa analisada.
O DRF utilizado nas simulações possui 2200 pares de senos e
cossenos. Esse dicionário, juntamente com a média espectral
das amostras coletadas, são utilizados para determinar, por
meio do uso do algoritmo OMP [3] (Orthogonal Matching
Pursuit), um modelo esparso para o espectro. O critério de
parada escolhido para o OMP foi a esparcidade desejada para
o modelo esparso do espectro. Estabeleceu-se que este teria
apenas 66 entradas não nulas (aproximadamente 0,8% das
8192 entradas não-nulas da matriz da média espectral). Dessa
forma, apenas 66 iterações serão realizadas pelo OMP, cujo
resultado, juntamente com o DRF , são utilizados para criar o
modelo esparso do espectro.
Por fim, determina-se, a partir da análise do modelo esparso
gerado, os canais ocupados e os canais livres. O fluxograma da
figura 1 ilustra as etapas do algoritmo. Os resultados obtidos
são, então, comparados com os dados determinados quando do
inı́cio da execução do algoritmo. Para averiguação do desempenho, foram estabelecidos dois critérios para a mensuração
do erro. O primeiro, ECanaisOcupados , é a percentagem dos
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canais ocupados que não foram determinados. O segundo,
EQtdCanaisOcupados , é a quantidade de canais determinados
a mais ou a menos com relação àqueles de fato ocupados.

Fig. 1: Fluxograma do método implementado
B. Resultados
Nas figuras 2 e 3, encontram-se as densidades espectrais
de potência (DEP) do sinal original e do modelo esparso
gerado para dois valores de SNR distintos. Na simulação
onde verificou-se a DEP retratada na figura 2, obteve-se
ECanaisOcupados = 0% e EQtdCanaisOcupados = 0, o que
significa que o algoritmo detectou com exatidão tanto os
canais ocupados como a quantidade existente dos mesmos.
Tal resultado mostra a eficiência do algoritmo em cenários
espectrais nos quais o ruı́do não é tão proeminente.
Já na simulação onde verificou-se a DEP retratada na
figura 3, verificou-se ECanaisOcupados = 21, 4286% e
EQtdCanaisOcupados = 7. O primeiro erro significa que
21,4286% dos canais ocupados não foram detectados pelo
algoritmo. Já o segundo, que o código identificou 21 canais
ocupados, quando de fato havia apenas 14. Embora à primeira
vista tal resultado não aparente ser muito promissor, é importante frisar o fato de que SNR = -40dB representa um
cenário espectral extremamente desafiador, no qual o ruı́do
muitas vezes se sobrepõe ao sinal. Assim, uma taxa de acerto
de 78,5714%, embora não seja ideal, ainda constitui um
resultado desejável. Todos os resultados expostos encontramse na Tabela I. Por fim, no que diz respeito ao tempo de
execução do algoritmo, as simulações realizadas mostraram
uma variação entre 12 e 13 segundos.

Fig. 3: DEP do sinal original e recuperado para SNR=-40dB

SNR
(dB)
-30
-40

Resultados das Simulações
ECanaisOcupados
EQtdCanaisOcupados
(%)
(quantidade de canais)
0
0
21.4286
7

TABELA I: Resultados das simulações
II. C ONCLUS ÕES
Os resultados apresentados tornam evidente a eficiência
do algoritmo implementado, bem como o baixo custo computacional associado à sua realização. Mostram ainda que o
modelamento esparso é uma ferramenta capaz de tornar o uso
oportunista do espectro viável, possibilitando um melhor uso.
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Fig. 2: DEP do sinal original e recuperado para SNR=-30dB
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Influência da Quantização no Sensoriamento
Espectral via Teorema dos Cı́rculos de Gerschgorin
Lucas dos S. Costa, Dayan A. Guimarães e Rauley A. A. de Souza

Resumo— No sensoriamento espectral cooperativo centralizado rádios cognitivos monitoram faixas do espectro e enviam
dados a um centro de fusão para detectar, mais acuradamente,
faixas ociosas. Na prática, tais dados são quantizados antes do
envio, podendo gerar perda de desempenho devido à distorção.
Dentre outras vantagens, o novo detector baseado no Teorema
dos Cı́rculos de Gerschgorin (Gerschgorin radii and centers ratio,
GRCR) mostrou-se robusto em cenários práticos, por exemplo,
sob o efeito do ruı́do dinâmico e/ou não uniforme, contudo ainda
não testado sob o efeito da quantização. Este artigo faz essa
análise e mostra que o GRCR também é robusto neste cenário.
Nota-se que a quantização uniforme pode ser preferida em alguns
casos.
Palavras-Chave— Sensoriamento espectral, detector GRCR,
quantização uniforme e não uniforme.
Abstract— In centralized cooperative spectral sensing, cognitive radios sense spectrum bands and send data to a fusion
center for detecting, more accurately, idle portions. In practice,
such data are quantized before to be sent, which can bring
performance loss due to distortion. Among other advantages,
the new detector (Gerschgorin radii and centers ratio, GRCR),
showed being robust in practical scenarios, e.g., under the effect
of dynamical and/or non uniform noise, however it was not tested
under the effect of the quantization. This paper does this analysis
and show that the GRCR is also robust in this scenario. Results
show that uniform quantization can be preferred in some cases.
Keywords— Spectrum sensing, GRCR detector, uniform and
non-uniform quantization.

I. I NTRODUÇ ÃO
A rápida expansão dos serviços de telecomunicações é o
motivo primordial da atual escassez de espectro. Todavia,
pesquisas mostram que apesar de escassas, sempre há faixas
subtilizadas, visto que os detentores do direito exclusivo de
uso não o fazem constantemente e deixam, assim, faixas
ociosas que poderiam ser mais eficientemente utilizadas [1].
Por isso, e também devido ao advento da quinta geração
(5G) dos sistemas de comunicação, que prevê um enorme
número de transceptores, uma nova polı́tica de acesso vem
sendo desenvolvida.
Na polı́tica em vigor, o direito de uso é dado pelos órgãos
reguladores exclusivamente ao usuário contratante, ou usuário
licenciado/primário (UP), que fica livre para usar o recurso
em determinada região geográfica durante o perı́odo contratado. A nova polı́tica, porém, prevê o acesso oportunista
Lucas dos S. Costa, Dayan A. Guimarães e Rausley A. A. de Souza,
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por parte de um usuário não contratante (não licenciado), ou
secundário (US). Nesse caso a ocupação pode ser simultânea
a dos UPs, desde de que qualquer interferência seja mantida
abaixo de um nı́vel máximo preestabelecido, ou individual,
mediante à identificação/detecção de faixas ociosas (decisão
final a favor da ausência de UP). Para tal é imprescindı́vel
que o sensoriamento, função que equipa os rádios cognitivos
(RCs) [2], seja feito constantemente e com uma eficiência
tal que maximize as chances de detectar corretamente as
oportunidades de alocação.
Sensoriamento e decisão final de ocupação podem ser
tarefas de apenas um RC (modelo não cooperativo). Essa
opção, no entanto, é menos eficiente, pois a cooperação refina
as decisões finais por considerar dados de vários RCs que,
uma vez em espaços geográficos distintos, superam problemas
inerentes da falta de cooperação, tais como sombreamentos, terminal primário escondido e desvanecimentos multipercurso [2]. O sensoriamento cooperativo pode ser do tipo
centralizado, distribuı́do ou assistido por retransmissão [2]. No
tipo centralizado cada RC envia dados, via canal de controle,
a um centro de fusão (CF), onde são combinados/fundidos a
fim de se chegar à decisão final de ocupação. Comumente são
definidos dois tipos genéricos de fusão: a fusão de decisões
e a fusão de dados. Na fusão de decisões cada RC toma
sua própria decisão sobre a ocupação do canal e a envia
ao CF. No outro caso, os dados que trafegam o canal de
controle podem ser amostras do sinal coletado por cada RC
ou outra quantidade destas derivada. A tı́tulo de exemplo,
além das amostras, a fusão também pode ser baseada nos
autovalores da matriz de covariância [3], valores baseados na
densidade espectral de potência [4] e valores de energia do
sinal recebido [5].
Na fusão de decisões ou de dados, uma estatı́stica de teste é
utilizada, a partir da qual obtém-se uma decisão, sendo esta em
cada RC na fusão de decisões, ou uma decisão cooperativa no
CF na fusão de dados. Como exemplo, citam-se as baseadas
nos autovalores da matriz de covariância do sinal recebido,
tais como [3]: o teste de máxima verossimilhança generalizado (generalized likelihood ratio test, GLRT), a detecção
pela razão entre máximo e mı́nimo autovalores (maximumminimum eigenvalue detection, MMED), às vezes citada como
detecção pela razão de autovalores (eigenvalue ratio detection,
ERD), a detecção pelo máximo autovalor (maximum eigenvalue detection, MED), também chamado teste de Roy de
máxima raiz (Roy’s largest root test, RLRT), e a detecção de
energia (energy detection, ED), que também pode ser gerada
sem o cômputo dos autovalores.
O teste RLRT supera os demais em muitos cenários. Apesar
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disso, por ser semi-cego, como o ED, necessitando conhecer
a potência do ruı́do em sua construção, é sensı́vel à incerteza
na estimativa desta grandeza (incerteza de ruı́do), bem como o
teste de detecção de energia generalizado (generalized energy
detection, GED) [6], que é uma evolução do ED. Além
do mais, o desempenho de uma técnica de sensoriamento
robusta contra à incerteza de ruı́do pode ser sensı́vel em
cenários em que cada RC possui potência de ruı́do distinta
(ruı́do não uniforme). E uma técnica robusta em cenários de
ruı́do não uniforme pode não ser robusta sob os dois efeitos
conjuntamente quando os nı́veis de ruı́do variam ao longo do
tempo (ruı́do dinâmico) [7].
Recentemente foi proposta uma nova técnica de detecção,
o detector que utilizada o Teorema dos Cı́rculos de Gerschgorin (Gerschgorin radii and centers ratio, GRCR) [7], que
dentre outras vantagens, mostrou-se robusta nas simulações
envolvendo os cenários citados anteriormente (ruı́do dinâmico
e não uniforme), que correspondem a uma abordagem mais
prática do ponto de vista de implementação.
Na implementação de um sistema de RCs é claro que, salvo
a fusão de decisões, os dados enviados ao CF devem ser
primeiro digitalizados, o que fatalmente introduz algum grau
de distorção no sinal a ser transmitido proporcional ao número
de bits de quantização. A análise de desempenho do sensoriamento espectral sob o efeito da quantização é vista como importante em [8], dentre outras publicações, dado que na fusão
de dados a maioria dos trabalhos admitem canais de controle
ideais, não sendo submetidos a qualquer tipo de erro. Este
artigo tem o objetivo de avaliar o desempenho, via simulação,
do sensoriamento espectral cooperativo centralizado com o
novo detector GRCR sob o efeito da quantização, uniforme
e não uniforme, dos dados transmitidos ao CF, via canal de
controle. Ressalta-se que, por menor complexidade, apenas o
caso de ruı́do não uniforme é explorado nas simulações.
II. M ODELO DO S ISTEMA E D ETECTOR GRCR
A ação de sensoriar e decidir sobre o estado de ocupação
de um determinado canal pode ser modelada matematicamente
como um teste binário de hipóteses [9], tal que y(t) =
{v(t)|H0 } ou y(t) = {hx(t) + v(t)|H1 }. A variável y(t)
representa uma amostra do sinal contı́nuo recebido em um
RC, v(t) é uma amostra de ruı́do, sendo Gaussiano complexo
com média zero e variância σ v2 , e x(t) uma amostra do
sinal primário, todas recebidas no instante t. Já a variável h
representa o ganho do canal de sensoriamento e H0 /H1 são
as hipóteses relacionadas à ausência e à presença do sinal
primário no canal sob análise, respectivamente.
O desempenho do sensoriamento pode ser mensurado por
meio da probabilidade de detecção, Pd = Pr{decisão =
H1 |H1 }, e probabilidade de falso alarme, Pfa = Pr{decisão =
H1 |H0 }, em que Pd representa a probabilidade de haver uma
decisão em favor de H1 dado que o canal está de fato ocupado
pelo UP e Pfa a probabilidade de decidir-se em favor de H1
dado que na realidade o canal se encontra vago. Na fusão de
dados as probabilidades Pfa e Pd globais podem ser escritas
como Pfa = Pr{T > γ|H0 } e Pd = Pr{T > γ|H1 }, em que γ é o
limiar global de decisão predefinido no CF e T é a estatı́stica
de teste utilizada, a GRCR no presente trabalho.

As N amostras (por RC) complexas do sinal recebido no
m-ésimo RC, m = 1, 2, . . . , M, o qual possui uma antena, são
armazenadas no vetor ym ∈ C N ×1 , tal que
ym = (h m x + vm )/σ v m .

(1)

A grandeza escalar h m ∼ CN (0, σh2 m ) representa o ganho
complexo do canal entre o transmissor primário e o m-ésimo
RC. Cada ganho é uma amostra independente e identicamente
distribuı́da (i.i.d) de uma distribuição normal, com média zero
e variância σh2 m . Em x ∈ C N ×1 , x ∼ CN (0, σ 2x ), são armazenadas as amostras complexas i.i.d do sinal transmitido pelo
UP, vm ∈ C N ×1 , vm ∼ CN (0, σ v2 m ), contém amostras i.i.d de
ruı́do Gaussiano complexo presentes no m-ésimo RC e σ v m é
o desvio padrão do ruı́do. Na prática σ v m é comumente obtido
por estimativa no receptor [10], [11]. Neste artigo, porém,
admite-se o conhecimento pleno deste parâmetro. Note que
cada RC pode ter uma potência de ruı́do, σ v2 m , distinta (ruı́do
não uniforme). A potência média dos ganhos de canal foi
configurada como unitária, ou seja, E{|h m | 2 } = 1, tal que
E{·} representa o operador esperança matemática e |·| é o
módulo do argumento. Ainda, adotou-se a ponderação de ym
por σ v m para favorecer a digitalização dos dados no modelo
de quantização uniforme adotado. Essa estratégia reduz a faixa
dinâmica do sinal, fazendo com que seus valores máximos
(absolutos por dimensão complexa), também enviados ao CF,
sejam representáveis com um número menor de bits.
As amostras em ym , m = 1, 2, . . . , M, são diretamente
enviadas ao CF, onde são combinadas/concatenadas, para a
formação da matriz de amostras de todos os sinais recebidos,
ou seja Y = [y1 y2 · · · y M ]T , Y ∈ C M ×N , e posterior formação
da estatı́stica de teste e decisão final sobre o estado de
ocupação do canal sensoriado.
A estatı́stica de teste do detector GRCR é dada pela razão
entre a soma dos raios e a soma do centro dos cı́rculos de
Gerschgorin da matriz de covariância, R = YY† /N, R ∈
R M ×M , das amostras recebidas no CF, em que † representa
a operação conjugado complexo transposto, ou Hermitiana.
O Teorema dos Cı́rculos de Gerschgorin estabelece que os
M autovalores λ de R estão localizados na união dos M
P
cı́rculos, tal que |λ − r ii | ≤ j,i |r ii |. Em [7] foi verificado
empiricamente que a razão entre a soma dos raios e a soma
do centro dos cı́rculos de Gerschgorin possui comportamento
distinto sob H0 e H1 , o que resultou na estatı́stica de teste:
PM
Ri H1
≷ γ.
(2)
TGRCR = Pi=1
M
i=1 Ci H0
P
Em (2) Ri = j,i |r i j | é o raio e Ci = r ii é o centro do
i-ésimo cı́rculo de Gerschgorin, i, j = 1, 2, . . . , M, em que
|r i j | é o valor absoluto do elemento da i-ésima linha e jésima coluna de R. A decisão final é tomada de modo que se
TGRCR > γ decide-se em favor da presença, hipótese H1 , do
sinal primário, caso contrário, se TGRCR < γ decide-se pela
ausência, hipótese H0 , do sinal primário no canal sensoriado.
III. E SQUEMAS DE Q UANTIZAÇ ÃO
Como dito anteriormente, na prática as amostras em ym
precisam ser quantizadas antes da transmissão, o que inevitavelmente introduz algum nı́vel de distorção ao sinal em função
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Fig. 1: Quantizador uniforme hipotético.

Fig. 2: Quantizador não uniforme hipotético.

do número de bits, b, do conversor analógico-digital (A/D). As
amostras recebidas no CF, ym , que passaram pelo processo de
quantização com b bits em cada RC podem ser reescritas como

(b)
ym
= (h m x + vm )/σ v m (b) .
(3)

vetores ym . Assim garante-se que {−1 / ynm / 1} devido à
quantização de ymmax . Na quantização dos máximos, o nı́vel
de saı́da mı́nimo do quantizador é dado por n1 = 0, com
` = 0, e o máximo é n NQ = S(2b−1 ), com ` = NQ − 1, ξ = 0.
Dado que agora {−1 / ynm / 1}, como um último processo
de preparação para a quantização, os vetores normalizados são
np
ponderados por n NQ , gerando ym = S(2b−1 − 1)ynm , fazendo
com que a faixa dinâmica do sinal na entrada do quantizador
np
fique entre os limites {−S(2b−1 − 1) / ym / S(2b−1 − 1)}.
Assim é possı́vel controlar as chances de haver amostras do
sinal fora da faixa dinâmica do quantizador pelo controle de
bmax . Notar que {−1 ≤ ynm ≤ 1} se ymmax não fosse quantizado
antes da normalização.
np
np (b)
O próximo passo consiste em quantizar ym . Feito isto, ym
(b max )
e ymmax são enviados ao CF através do canal de controle, onde
os dados são recuperados a fim de gerar a estatı́stica de teste
e decisão final. Especificamente, o CF faz a operação

A matriz geral com as amostras de todos os RCs, construı́da
(b)
a partir das M matrizes ym
recebidas no CF, é reescrita
(b)
(b)
(b)
como Y(b) = [y1 y2 · · · y M ]T , a matriz de covariância como
†
R(b) = Y(b) Y(b) /N e a estatı́stica de teste do detector GRCR
P M (b)
H1
R
(b)
(4)
TGRCR
= Pi=1 i(b) ≷ γ (b) .
M
H0
i=1 Ci
P
(b)
É claro que agora Ri(b) = j,i |r i(b)
= r ii(b) .
j | e Ci
A. Quantização Uniforme
A Figura 1 mostra um quantizador uniforme hipotético com
NQ = 2b nı́veis de quantização. As estatı́sticas do sinal
em sua entrada, como a função densidade de probabilidade
(probability density function, PDF) e a função de distribuição
acumulada (cumulative distribution function, CDF), são neste
caso completamente ignoradas no processo de quantização e
o sinal é tratado como se fosse uniformemente distribuı́do.
O quantizador possui NQ nı́veis de saı́da {n1, n2, . . . , n NQ },
bem como NQ − 1 limiares de decisão {z1, z2, . . . , z NQ −1 },
igualmente espaçados, o que resulta em NQ regiões de decisão,
definidas como

(ξ, zu ,
u=1





2 ≤ u ≤ NQ − 1
r u =  [zu−1, zu ] ,
(5)


 [zu−1, +∞) , u = NQ
em que ξ = 0 exclusivamente na quantização do valor máximo
em ym e ξ = −∞ para a quantização das amostras em ym .
Com o quantizador em [12], o qual utiliza operações em
ponto fixo, os nı́veis de saı́da são definidos como nu = n1 + S`,
∀u, ` = 0, 1, . . . , NQ − 1 e os limiares de decisões
zu = (nu + nu+1 ) /2,

1 ≤ u < NQ .

(6)

O parâmetro S = 2− f é um fator de escala governado por
f , f = 0, 1, . . . , b, em que f representa o número de bits
usado na resolução da parte fracionária de nu . O nı́vel de saı́da
mı́nimo é dado por n1 = −S(2b−1 ), com ` = 0, e o máximo é
n NQ = S(2b−1 − 1), com ` = NQ − 1. Notar que esses nı́veis
não são simétricos, o que é devido à inclusão do nı́vel 0 como
um possı́vel valor de saı́da, n NQ /2+1 = 0. Por isso |n1 | > n NQ .
Na estratégia adotada para quantizar os dados, ym é normalizado pelo seu valor máximo absoluto (real ou imaginário),
(b max )
resultando no vetor ynm = ym /ym
, em que bmax é o número
max
de bits usado para a quantização dos valores máximos dos M

(b)
ym
=

(b max )
ym
np (b)
max
ym
b−1
S(2
− 1)

(7)

seguida pelos passos descritos no inı́cio da Seção III. Ou seja, a
formação da matriz Y(b) , o cálculo de R(b) e aplicação de (4).
B. Quantização Não Uniforme
Este modelo requer o conhecimento das estatı́sticas do sinal
na entrada do quantizador. Como as amostras recebidas pelos
RCs são diretamente enviadas ao CF, as estatı́sticas dos sinais
que trafegam o canal de controle possuem distribuição Gaussiana com média zero. Assim, sob hipótese H0 , PDF e CDF,
por dimensão complexa,
são descritas, respectivamente, como
2 √
y
f (y|H0 ) = e−y / π, e F (y|H0 ) = −∞ f (y|H0 )dy = 1 −

2
∞
1
−t dt a função erro comple√2
2 erfc (y), sendo erfc(x) = π x e
mentar. Por simplicidade na notação, a variável y denota a késima amostra do m-ésimo RC a ser quantizada. Sob hipótese
2 2
2
2
H1 , f (y|H1 ) = e−y σ v m /(σ x +σ v m ) /(π(σ 2x + σ v2 m )/σ v2 m ) 1/2 , e
F (y|H1 ) = 1 − 21 erfc(yσ v m /(σ 2x + σ v2 m ) 1/2 ).
A Figura 2 mostra um exemplo hipotético de um quantizador
não uniforme com NQ = 2b nı́veis. A escolha dos nı́veis,
que em geral não mais serão igualmente espaçados, são agora
dependentes da PDF do sinal em sua entrada. Cada nı́vel é
definido como o centro de massa da PDF em cada região de
quantização r u , conforme descrito em (5) com ξ = −∞. Ou
seja,

r y f (y)dy
nu =  u
, 1 ≤ u ≤ NQ
(8)
r u f (y)dy

tal que
 r u y f (y)dy corresponde ao valor esperado de y em
r u = r u f (y)dy.
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1) Quantizador de máxima entropia de saı́da (maximum
output entropy, MOE) [13]: para a máxima entropia de saı́da
os limiaresde decisão zu devem ser calculados de tal forma
que r u = r u f (y)dy = 1/NQ, ∀u. Feito isso, cada nı́vel de
saı́da terá probabilidade pu = Pr{nu } = 1/NQ, ∀u, no qual a
P
entropia total de saı́da resulta em H = − u pu log2 (pu ) =
b. Os limiares podem ser facilmente obtidos por meio da
inversão da CDF do sinal de entrada, a função de distribuição
acumulada inversa (inverse cumulative
distribution √
function,
√
ICDF), dada por F −1 ( p̄u |{ µ, 2σ}) = {zu : F ( p̄u |{ µ, 2σ}) =
p̄u }. As variáveis µ e σ são a média e o desvio padrão de
y, respectivamente, e p̄u = u/NQ,1 ≤ u ≤ NQ − 1, são os
zu
valores de probabilidade tal que −∞
f (y)dy = p̄u . Assim,
sob hipótese H0 , o u-ésimo limiar de decisão do m-ésimo

RC pode ser escrito como zu m |H0 = F −1 p̄u m |{0, 1} e sob
hipótese H1 zu m |H1 = F −1 ( p̄u m |{0, ((σ 2x + σ v2 m )/σ v2 m ) 1/2 })
por dimensão complexa. O próximo passo consiste em aplicar
(8) para obter os nı́veis de saı́da do quantizador.
2) Quantizador de mı́nimo erro médio quadrático
(minimum mean square error, MMSE) [14]: o algoritmo
iterativo de Lloyd-Max é usado para encontrar os melhores
valores de nu a fim de que o erro médio quadrático (mean
square error, MSE) entre o sinal contı́nuo de entrada y
e sua versão quantizada discreta nu seja mı́nimo. Como
o cálculo de nu em (8) exige o conhecimento de zu em
(6), e o cálculo de zu requer nu , primeiramente é comum
arbitrar-se os valores iniciais de nu e fazer o primeiro cálculo
de zu . A partir deste ponto o algorı́timo recursivamente
calcula novos limiares de decisão e nı́veis de saı́da até que
uma convergência seja alcançada. Em outras palavras o
algorı́timo de Lloyd-Max encontra
os valores de nu e zu
P NQ 
2
sob o critério minimize u=1
r u (y − nu ) f (y)dy sendo
nu e zu as variáveis de otimização. O critério de parada é
baseado em um valor máximo de distorção alvo. Se o erro
quadrático médio for maior que o valor máximo de distorção
calculam-se novos valores para nu e zu .
IV. R ESULTADOS N UM ÉRICOS
Para a análise de desempenho foram configurados dois
cenários de sensoriamento espectral cooperativo centralizado
no qual M = 5 RCs de antena única monitoram os sinais de
um UP. No primeiro cenário cada RC envia N = 250 amostras
complexas coletadas do sinal recebido ao CF, via canal de
controle, a cada perı́odo de sensoriamento. No segundo cenário
cada RC envia N = 500 amostras. A relação sinal-ruı́do (RSR)
média usada em cada sensor foi −12, −11, −10, −9 e −8 dB e a
atividade do UP foi simulada como uma variável aleatória de
Bernouli, com 50% inativo, para contagem de falsos alarmes, e
50% ativo, para contabilizar detecções, para a maior incerteza
sobre sua frequência de ocupação. Ainda, na análise em mãos,
com PH0 , PH1 , 0.5 não haveria qualquer mudança em
Pfa e Pd , dado que o poder estatı́stico do detector não sofre
influência da atividade do UP. Foram usados b = 2, 3 e 4 bits
de quantização. Na quantização uniforme o número de bits da
parte fracionária de nu foi ajustado para f = b, uma vez que
{−1 / ynm / 1}, e o número de bits para quantizar os valores
máximos em ym foi configurado para bmax = 3, com f = 1 já
que normalmente ymmax > 1.

Os desempenhos são analisados por meio da curva caracterı́stica de operação do receptor (receiver operating characteristic, ROC), que relaciona Pfa e Pd . Cada ponto desta curva
foi gerado por eventos de Monte Carlo com 105 realizações.
Em todos os casos a curva sem quantização, ROC não quantizada, em que os dados brutos são diretamente enviados ao
CF, permite uma comparação com as ROCs obtidas com a
quantização uniforme e não uniforme (MOE e MMSE). Todas
as simulações foram feitas no software M ATLAB® .
A Figura 3(a) foi gerada com b = 4 bits. Com N = 250
ou 500 todas as curvas têm praticamente o mesmo desempenho. Tal fato revela que o detector GRCR possui poder
estatı́stico para operar sem grandes perdas mesmo com baixa
resolução do sinal recebido no CF. Por terem quase os mesmos
desempenhos, ressalta-se que a quantização uniforme é mais
atrativa neste caso pela simplicidade de implementação, não
necessitando conhecer qualquer estatı́stica do sinal na entrada
do quantizador, como a PDF e/ou a CDF/ICDF.
Com b = 3, Figura 3(b), os desempenhos são ligeiramente
diferentes, sendo que com N = 250 as diferenças são um
pouco maiores. Ou seja, N influencia o desempenho de
cada quantizador de forma distinta. Porém as perdas são
baixas, com N = 250 e 500, comparadas com a curva
sem quantização. Como a curva com quantização uniforme
continua próxima às curvas MMSE e MOE, a escolha do
quantizador mais adequado pode ser feita em função dos
requisitos de desempenho e do conhecimento das estatı́sticas
do sinal. Admitindo-se que as densidades são conhecidas, mas
com requisitos de desempenhos não elevados, o quantizador
uniforme ainda pode ser a melhor escolha.
Com apenas b = 2 bits, Figura 3(c), nota-se que, apesar
das perdas, as curvas MMSE e MOE obtiveram desempenhos
bastante superiores às respectivas curvas com quantização
uniforme. A influência de N ainda pode ser vista (a diferença
entre a curva sem quantização e as curvas quantizadas continua
maior com N = 250). Neste caso a distorção imposta pelo
quantizador uniforme foi de tal forma elevada que prejudicou
severamente o desempenho do detector. Ainda assim, com b =
2 bits apenas, é possı́vel alcançar desempenhos próximos ao
ideal (curva sem quantização) se a quantização não uniforme
for implementada.
Em termos de classificação geral, com b < 4 os resultados
com o quantizador MMSE foram os melhores, seguidos pelos
resultados com os quantizadores MOE e uniforme.
Obviamente que a alteração do cenário resultará em diferentes desempenhos. Apenas como exemplo, em cenários com
i) 100 ≤ N < 250 e M = 5 (mesmos valores de RSR), ii)
M = 5, RSRs inferiores e 100 ≤ N ≤ 500 e iii) M = 3, RSRs
inferiores/superiores e 100 ≤ N ≤ 500, todas as conclusões
apresentadas são mantidas.
V. C ONCLUS ÕES
O artigo apresentou uma análise de desempenho, via
simulação, do novo detector, denominado Teorema dos
Cı́rculos de Gerschgorin (Gerschgorin radii and centers ratio,
GRCR), no sensoriamento espectral cooperativo centralizado
sob o efeito da quantização uniforme e não uniforme das
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devido à quantização. Além disso, foi visto que a quantização
uniforme pode ser preferida quando o número de bits é
superior a b = 2 devido ao desempenho obtido e à não necessidade do conhecimento das estatı́sticas do sinal. Com b = 2
a quantização não uniforme proporciona resultados bastante
superiores. O número de amostras enviadas, N, influencia de
forma distinta o desempenho do detector em cada esquema de
quantização.
Admitiu-se apenas o erro de quantização nos sinais enviados
ao CF (canal de controle perfeito). Assim, avaliar o GRCR sob
erros neste canal é uma oportunidade para novas pesquisas. Os
resultados também poderiam ser comparados com os obtidos
pela fusão de decisões (equivalente à quantização com b =
1), com e/ou sem erros no canal de controle, bem como
com e/ou códigos corretores de erros. Ainda, em uma versão
mais completa poder-se-ia incluir outros detectores, tais como
GLRT, MMED, MED e ED (considerando ou não as novas
abordagens) para fins de comparação. Tudo isso ainda poderia
ser avaliado sob o efeito do ruı́do dinâmico e da estimativa do
desvio padrão do ruı́do em cada sensor.

1,0

Probabilidade de falso alarme, Pfa
Fig. 3: ROCs GRCR com fusão de dados não quantizados e com quantização uniforme e
não uniforme (MOE/MMSE) com b = 4 (a), b = 3 (b) e b = 2 (c) bits de quantização,
com N = 250 e N = 500 amostras coletadas.

amostras de sensoriamento enviadas ao centro de fusão (CF).
Foram utilizadas N = 250 e 500 amostras e os resultados
mostraram que, mesmo com poucos bits, b, b = {4, 3, 2},
o novo detector é bastante robusto às distorções dos sinais
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Investigação do Uso de Estruturas CSRR em Antenas
de Microfita
Jefferson Costa e Silva, Marília Gabriela Alves Rodrigues Santos, Álef Huan Pereira Souto, Alfrêdo Gomes
Neto
Resumo— Este trabalho tem por objetivo a investigação do
uso de estruturas CSRR (Complementary Split Ring Resonator) no
plano de terra de antenas de microfita, para utilização em
sistemas de comunicações sem fio 4G/LTE na faixa de 2,5 GHz.
Foram utilizadas duas geometrias para os elementos irradiantes
das antenas, a circular e a retangular. Algumas equações iniciais
foram utilizadas para o projeto das estruturas CSRR, seguido de
um processo de otimização numérica. Dessa forma, foram
realizadas as análises numérica e experimental das alterações nas
características das antenas, principalmente na frequência de
ressonância, largura de banda e diagrama de irradiação. Os
resultados simulados foram obtidos utilizando o software
comercial ANSYS, que utiliza o Método dos Momentos (MoM).
Os resultados simulados e medidos das antenas com as estruturas
SRR impressas em seu plano de terra foram comparados com os
obtidos pelas antenas de microfita com patch circular e
retangular e plano de terra convencional, observando-se um
recuo na frequência de ressonância das mesmas, possibilitando o
processo de miniaturização.

Os exemplos mais conhecidos de novas estruturas
eletromagnéticas são os cristais fotônicos e os metamateriais,
ou LHM (Left-Handed Materials), como é popularmente
conhecido, por possuir índice de refração negativo. Estes
últimos vêm adquirindo importância cada vez mais
significativa devido a sua constituição ser feita por materiais
artificiais estruturados que podem interagir com as ondas
eletromagnéticas e controlá-las [4]. Um dos tipos desse
material consiste em anéis concêntricos repartidos que podem
exibir
simultaneamente
permissividade
elétrica
e
permeabilidade magnética negativas, Fig. 1.

Palavras-Chave— Antena de Microfita, CSRR, 4G/LTE,
Simulações, Medições.
Abstract— This work aims to investigate the use of CSRR
(Complementary Split Ring Resonator) structures in the ground
plane of microstrip antennas, for use in 4G/LTE wireless systems
in the 2.5 GHz band. Two geometries for the radiating elements
of the antennas, the circular and the rectangular, were used.
Some initial equations were used to design the CSRR structures,
followed by a numerical optimization process. In this way, the
numerical and experimental analyzes of the changes in antennas
characteristics were carried out, mainly in resonance frequency,
bandwidth and radiation pattern. The simulated results were
obtained using the commercial software ANSYS, which uses the
Moment Method (MoM). The simulated and measured results of
the antennas with the SRR structures printed on their ground
plane were compared with those obtained by circular and
rectangular patch antennas with a conventional ground plane,
observing a reduction in their resonant frequency, allowing the
miniaturization process.
Keywords— Microstrip antenna, CSRR, 4G/LTE, Simulations,
Measurements.

I.

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da tecnologia de comunicação sem fio
ocasiona uma demanda crescente por banda larga, alta
eficiência, operação em diferentes faixas de frequência e
tamanho de dispositivos reduzido. Assim, novos materiais têm
sido desenvolvidos de modo a atender a todas essas demandas
[1]-[3].

Fig. 1. Primeiros metamateriais propostos por Pendry [4].

As estruturas metamateriais têm sido extensivamente
utilizadas em antenas e dispositivos de micro-ondas como
auxílio para que os mesmos possam alcançar novas
características [5]-[7]. Dessa forma, procura-se associar as
propriedades já observadas das antenas de microfita
convencionais, às vantagens das estruturas SRR impressas em
seu plano de terra, possibilitando a alteração das
características de operação da antena original, tais como:
redução do acoplamento mútuo, operação multi banda,
melhoria da diretividade e ganho, aumento da largura de
banda, melhoria dos coeficiente de reflexão e diagrama de
radiação, dentre outros [8]-[11].
Uma maneira convencional de se reduzir o tamanho de
uma antena de microfita é utilizando substrato com alto valor
de constante dielétrica. Mas essa abordagem ocasiona altas
perdas devido a presença de ondas de superfície. Este trabalho
investiga o uso de antenas de microfita, com patches de
geometrias retangular e circular, projetadas para a frequência
de ressonância de 2,5 GHz, a mesma utilizada pelos sistemas
de comunicações sem fio 4G/LTE (Long Term Evolution),
com estruturas CSRR impressas em seu plano de terra, de
modo a alterar suas características ressonantes, através da
utilização das propriedades do metamaterial. A geometria da
estrutura CSRR é descrita e são apresentadas equações iniciais
de projeto, que fornecem os valores das dimensões dos anéis
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Costa e Silva, Alfrêdo Gomes Neto ¸ Instituto Federal da Paraíba (IFPB), João
Pessoa-PB, Brasil, E-mails: gmarilialves@gmail.com, alef.huan1@gmail.com,
jeffersoncs@gmail.com, alfredogomesjpa@gmail.com.

241

XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

para uma posterior otimização numérica. Após a obtenção dos
resultados numéricos, as antenas foram construídas e
caracterizadas experimentalmente e os resultados medidos são
comparados com os obtidos numericamente, observando-se
um considerável recuo da frequência de ressonância e boa
concordância entre os mesmos. Isto torna as estruturas
apresentadas potencialmente atrativas para diversas aplicações
nos atuais sistemas de telecomunicações, em particular, para
os sistema de comunicações sem fio 4G/LTE.
II. ESTRUTURAS SRR E CSRR
Os SRRs (Split Ring Resonator) são estruturas artificiais
utilizadas para se conseguir alcançar as mesmas propriedades
dos metamateriais, tendo sido sugeridos inicialmente por [4].
Cada elemento do SRR consiste em anéis concêntricos
repartidos que podem exibir simultaneamente permissividade
elétrica e permeabilidade magnética negativas, Fig. 2 (a). Tal
estrutura, denominada de ressoador de anéis concêntricos
repartidos, apresenta ressonâncias tanto magnéticas como
elétricas. A ressonância magnética é induzida pela abertura
dos anéis e também pela região de separação entre os anéis
interno e externo, os quais constituem elementos capacitivos.
Devido à repartição dos anéis essas estruturas podem suportar
comprimentos de onda maiores que a dimensão dos anéis.
Dadas as propriedades peculiares dos circuitos com esses
metamateriais, uma estrutura periódica formada por anéis
concêntricos repartidos pode ser utilizada como plano de terra
em antenas de microfita. Quando os anéis são muito menores
que o comprimento de onda, o SRR pode ser visto como um
circuito LC. Então, uma permeabilidade efetiva magnética
(μeff) pode ser encontrada. As estruturas usadas neste trabalho
foram baseadas no CSRR (Fig. 2 (b)), que constituem um
arranjo de aberturas.

(a)

(b)

[13]. Quando o SRR é excitado por um campo magnético
externo variável no tempo, aplicado perpendicularmente à
estrutura, os cortes em cada anel fazem com que a corrente
elétrica flua de um anel para o outro através abertura entre
elas. Essa abertura entre os anéis comporta-se, portanto, como
uma capacitância distribuída, e todo o SRR pode ser
representado pelo circuito equivalente mostrado na Fig. 2 (c),
onde L é a indutância da SRR e C0/2 é a capacitância
associada a cada metade da SRR (com relação à linha
contendo a partição de cada anel). Esta capacitância é Co =
2πroCpul, onde r0 é o raio médio do SRR, e Cpul é a
capacitância por unidade de comprimento ao longo da fenda
entre os anéis. A capacitância total deste circuito é a resultante
em série da capacitância de ambas as metades SRR, ou seja,
C0/4. Portanto, a frequência de ressonância ω0 é dada por[14],
[15]:
𝜔0 = √

Fig. 2 Geometrias das estruturas (a) SRR, (b) CSRR e (c) circuito equivalente.

(1)

onde C= C0/4 é a capacitância entre os anéis do SRR e r0 é o
raio médio da região de separação entre os anéis. Como
revelado em (1), a frequência de ressonância ω0 depende dos
parâmetros geométricos da estrutura.
A capacitância dessas estruturas são obtidas a partir de (2),
𝐶=

𝛽
𝜔𝑍

(2)

onde β é a constante de fase e Z é a impedância de um par de
linhas de transmissão de microfita acopladas sobre um
substrato dielétrico. Este método de cálculo é rápido e dá
precisão suficiente para o modelo atual. No entanto, melhores
resultados poderiam ser obtidos utilizando métodos mais
específicos que podem levar em conta os efeitos da curvatura
da estrutura. No entanto, essa melhoria só teria sentido se
outros aspectos do modelo, tal como o cálculo da indutância
do anel, também fossem aprimorados.
O cálculo da indutância total do SRR não é tão simples,
embora a realização de algumas aproximações possa fornecer
uma simplificação considerável, com certa precisão. De
acordo com as considerações anteriores sobre o
comportamento das correntes ao longo dos anéis do SRR,
pode-se assumir que a indutância total dos dois anéis pode ser
aproximada pela indutância de um único anel equivalente cujo
raio é o raio médio dos anéis do SRR considerado e largura s
igual a largura de cada anel original. A indutância pode então
ser calculada a partir de (3)
𝐿=

(c)

2
𝜋𝑟0 𝐿𝐶

𝜇0 𝜋 2 ∞
∫ [𝐼(𝑘)]2 𝑘 2 𝑑𝑘
𝐼2 0

(3)

onde I(k) é a transformada de Fourier da função da expressão
da corrente no anel I(r), definida por (4)
∞

Em uma estrutura SRR, como a distância entre os dois
anéis é pequena (ocorrendo um acoplamento significativo
entre eles), ela é considerada eletricamente pequena e pode ser
aplicada uma análise quase-estática para se deduzir suas
indutância e capacitância. Tal análise foi realizada em [12] e

𝐼(𝑟) = ∫ 𝐽𝑠,𝜑 (𝑟 ′ )𝑑𝑟′
𝑟
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onde Js,φ é a densidade de corrente de superfície no anel. Por
questões práticas, assumiu-se um valor constante para Js,φ no
anel, ou seja,
𝐽𝑠,𝜑

𝐼
𝑠
𝑠
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟0 − < 𝑟 < 𝑟0 +
2
2
= {𝑠

(5)

0 , 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
onde I é a intensidade de corrente total no anel. Para o
presente trabalho, as equações (1) a (5) orientaram os passos
iniciais do projeto das estruturas CSRR, porém, ajustes
numéricos foram necessários para se chegar às dimensões
finais.
III. RESULTADOS NUMÉRICOS E EXPERIMENTAIS
Foram projetadas duas antenas de microfita, ambas com
frequência de ressonância de 2,5 GHz. A primeira com patch
retangular, com dimensões L = 27,8 mm e W = 37 mm, Fig. 3
(a). A segunda possui patch com geometria circular de raio a =
16,3 mm, Fig. 3 (b). Os resultados numéricos foram obtidos
utilizando o programa computacional ANSYS Designer 8.0
[16]. Para todas as simulações são adotadas as seguintes
especificações:
a) Substrato FR4, de espessura 1,6 mm, constante
dielétrica 𝜀𝑟 = 4,4 e tangente de perdas 0,02;
b) Largura da linha de alimentação 𝑤0 = 3,0 𝑚𝑚;
c) Faixa de frequência de 1 GHz a 4 GHz;
d) O limiar do coeficiente de reflexão (parâmetro |𝑆11 |)
utilizado para se determinar a banda passante das antenas
foi de -10 dB

Fig. 4 Setup de medição

Na Fig. 5 são mostrados os valores simulados e medidos da
resposta em frequência (parâmetro S11) da antena de microfita
com patch retangular e com um arranjo de 9 elementos da
estrutura CSRR projetada, impressos em seu plano de terra.
Também é feita a comparação com os resultados medidos e
simulados da resposta em frequência para a antena de
microfita com patch retangular convencional. Nesta situação
pode ser observada um significativo recuo dos dois primeiros
modos ressonantes, com a introdução das estruturas CSRR no
plano de terra da antena. Esse recuo chega a 50,1% para o
primeiro modo ressonante.

Fig. 3 Antenas projetadas (a) patch retangular, (b) patch circular.

As estruturas CSRR projetadas, conforme a Fig. 3 (b),
possuem as dimensões mostradas na Tabela 1:
TABELA I.

DIMENSÕES DA ESTRUTURA CSRR.

Dimensão

Valor (mm)

rext
rint
s
d
g

8,0
5,0
1,0
2,0
1,0

As antenas e estruturas simuladas foram fabricadas e
caracterizadas experimentalmente, com os mesmos parâmetros
utilizados na etapa de simulação. As medições foram
realizadas no Laboratório de Micro-ondas do GTEMA/IFPB,
utilizando um analisador de redes Agilent E5071C, Fig. 4.

Fig. 5 Resposta em frequência da antena de microfita com patch retangular
e com arranjo de 9 elementos CSRR impresso no plano de terra.

Na Fig. 6 são mostrados os valores simulados e medidos da
resposta em frequência (parâmetro S11) da antena de microfita
com patch circular e com um arranjo de 12 elementos da
estrutura CSRR projetada, impressos em seu plano de terra.
Também é feita a comparação com os resultados medidos e
simulados da resposta em frequência para a antena de
microfita com patch circular convencional. Nesta situação
também pode ser observada um significativo recuo dos
primeiros modos ressonantes, com a introdução das estruturas
CSRR no plano de terra da antena. Esse recuo chega a 49,2%
para o primeiro modo ressonante.
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Na Tabela II é apresentado um resumo dos resultados
obtidos para as estruturas apresentadas. Pode-se observar que
os valores obtidos através de simulação numérica e os obtidos
experimentalmente são bastante concordantes.
TABELA II RESULTADOS PARA AS ANTENAS PROJETADAS
Valor simulados
TIPO DE
ANTENA
Retangular sem
CSRR
Retangular com
9 CSRR
Retangular com
8 CSRR
Circular sem
CSRR
Circular com 12
CSRR

Fig. 6 Resposta em frequência da antena de microfita com patch circular e
com arranjo de 12 elementos CSRR impresso no plano de terra.

Uma das possíveis características alcançadas a partir do uso
de estruturas CSRR é o aumento da largura de banda. Para
alcançar esse objetivo, para a antena de microfita com patch
retangular, foi feito um ajuste no número de estruturas CSRR
impressas em seu plano de terra. Na Fig. 7 são mostrados os
valores simulados e medidos da resposta em frequência da
antena de microfita com patch retangular e com um arranjo de
8 elementos da estrutura CSRR projetada, impressos em seu
plano de terra. Quando comparado com os resultados medidos
e simulados da resposta em frequência para a antena mostrada
na Fig. 4, pode ser observado um aumento na largura de banda
do primeiro modo ressonante. Esse aumento chega a 333,3%.
Quando comparado à antena com patch
retangular
convencional, esse aumento é de 116,67%.

1ª Freq.
Ressonância
(GHz)
2,530

BW
(MHz)

Valores medidos
BW
(MHz)

60,0

1ª
Freq.Ressonância
(GHz)
2,53

1,285

30,0

1,255

30,0

1,51

157,5

1,53

130,0

2,53

50,0

2,44

55,0

1,27

40,0

1,24

35,0

60,0

Na Fig. 8 são mostrados os diagramas de irradiação das
antenas com patch retangular e plano de terra convencional
(Fig. 7 (a)) e com 9 CSRR impressos no plano de terra, (Fig. 7
(b)). Observa-se que com as estruturas CSRR no plano de terra
o diagrama de irradiação da antena se torna quase
omnidirectional, adequada para uso pelo padrão 4G/LTE.

(a)

(b)

Fig. 8 Diagrama de irradiação da antenna com patch rectangular e plano de
terra convencional (a) e plano de terra com 9 CSRR (b).

Na Fig. 9 são mostrados os diagramas de irradiação das
antenas com patch circular e plano de terra convencional (Fig.
8 (a)) e com 9 CSRR impressos no plano de terra, (Fig. 8 (b)).
Observa-se, como no caso anterior, que com as estruturas
CSRR no plano de terra o diagrama de irradiação da antena se
torna quase omnidirectional, adequada para o padrão 4G/LTE.

(a)
Fig. 7 Resposta em frequência da antena de microfita com patch retangular e
com arranjo de 8 elementos CSRR impresso no plano de terra.

(b)

Fig. 9 Diagrama de irradiação da antenna com patch circular e plano de
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terra convencional (a) e plano de terra com 12 CSRR (b).

IV.

CONCLUSÕES

Neste trabalho foi realizada a investigação do uso de
estruturas CSRR (Complementary Split Ring Resonator) no
plano de terra de antenas de microfita, para utilização em
sistemas de comunicações sem fio 4G/LTE na faixa de 2,5
GHz. Foram construidas duas antenas, uma com geometria
rectangular para o elemento irradiante e a outra com
geometria circular. Para o projeto das estruturas CSRR
foram utilizadas algumas equações iniciais, seguida de um
processo de otimização numérica. Na sequência, foram
realizadas as análises numérica e experimental das
alterações nas características das antenas projetadas,
principalmente na frequência de ressonância, largura de
banda e diagrama de irradiação, devido a influência das
estruturas CSRR quando incorporadas aos respectivos
planos de terra. Os resultados numéricos e experimentais das
antenas com as estruturas SRR foram comparados com os
obtidos pelas antenas com patch circular e retangular e plano
de terra convencional, observando-se um recuo na
frequência de ressonância das mesmas, possibilitando o
processo de miniaturização. Este comportamento possibilita
a operação na faixa de frequência de 2,5 GHz (a mesma
utilizada pelo sistema 4G/LTE), reduzindo-se as dimensões
do elemento irradiador a partir da aplicação das estruturas
CSRR apresentadas. Os resultados medidos e simulados
para todas as estruturas se apresentaram bem concordantes.
Através de ajustes no arranjo das estruturas CSRR impressas
no plano de terra foi possível o aumento da largura de faixa
da antenna com patch rectangular. Foi observado também
que a utilização das estruturas CSRR no plano de terra faz
com que a antena passe a operar com um diagrama de
irradiação quase omnidirectional, característica também
adequada para a aplicação desejada (4G/LTE).
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Sobrevivência em Redes Ópticas: Análise
Comparativa entre Redes Transparentes e Redes
Translúcidas
Rodrigo C. de Freitas, Mônica D. Lima, Valdenir S. Silva
Nesse primeiro tipo, também chamada de rede totalmente
óptica, os serviços podem ser “transparentes” aos dados que
são roteados por um caminho óptico. Isto permite com que
sejam alcançadas altas taxas de transmissão a baixo custo,
transportando dados de uma origem até um destino somente
no domínio óptico. Dentre as principais vantagens deste tipo
de rede é possível citar: economia de energia, menor custo,
maior taxa de transmissão e independência do formato dos
dados [3]. Por outro lado, figuram como suas desvantagens:
o custo alto para incluir a capacidade de conversão de
comprimento de onda, o uso mais ineficiente dos
comprimentos de onda (para redes ópticas sem conversão) e,
principalmente, o acúmulo de degradação do sinal [2,3].

Resumo— Neste trabalho é realizado um estudo
comparativo do desempenho de quatro algoritmos de
restauração, considerando cenários para redes ópticas
transparentes e redes ópticas translúcidas. Os resultados
obtidos podem auxiliar um projetista nas suas tomadas de
decisão. Por exemplo, é possível propor uma infraestrutura
que possua um custo médio e uma capacidade de sobrevivência
alta.
Palavras-Chave—Sobrevivência,
Restauração,
Ópticas Transparentes, Redes Ópticas Translúcidas.

Redes

Abstract— In this paper we perform a comparative study
of four restoration algorithms, taking into account scenarios
for all-optical networks and translucent optical networks. The
results obtained can help a network designer in their decisionsmaking. For example, it is possible to propose an
infrastructure that has an average cost and a high survivability
capacity.

As redes ópticas translúcidas surgem como um meio
termo entre as redes transparentes e as redes opacas. Ou seja,
nem todos os nós das redes translúcidas possuem
regeneradores ou dispositivos de conversão de comprimento,
de modo que uma determinada demanda colocada nesta rede
pode seguir até seu destino completamente no domínio
óptico, similar as redes transparentes, ou podem passar por
regeneração de sinal ou conversão de comprimento de onda
em algum nó intermediário do caminho óptico [4].

Keywords—Survivability, Restoration, All-Optical Networks,
Translucent Optical Networks.

I.
INTRODUÇÃO
A Internet conectou as pessoas ao redor do globo
terrestre transformando o intercâmbio troca de informação
entre elas uma tarefa corriqueira, ao mesmo tempo, crucial
[1]. O volume de tráfego e a diversidade de aplicações
existentes (dados, áudio, imagens e vídeos) transformaram a
Internet a principal consumidora de largura de banda [2].

Prover resiliência contra falhas, tanto para redes
transparentes quanto para redes translúcidas, é um
importante e fundamental requisito, pois como já
mencionado, estas transportam um grande volume de dados
e, caso algum problema ocorra e que não possa ser
solucionado imediatamente, uma perda volumosa de
informação é inevitável, provocando transtornos técnicos e,
sobretudo, econômicos. Em se tratando de redes ópticas
translúcidas, os problemas causados pela queda de serviço
são mais graves. Primeiro porque este tipo de rede insere em
sua estrutura dispositivos regeneradores de sinais, o que a
torna suscetível à falha deles. Também em virtude da
utilização de regeneradores, os sinais podem percorrer
distâncias mais longas, o que os faz passar por mais enlaces,
utilizar mais recursos e, portanto, ficar mais sujeitos a falhas
[5].

Neste cenário, prover resiliência contra falhas é um
importante requisito para as atuais redes ópticas de alta
capacidade, pois estas transportam um grande volume de
dados e, caso algum problema ocorra e que não possa ser
solucionado imediatamente, uma perda vultosa de
informação será inevitável, provocando transtornos técnicos
e, sobretudo, econômicos [3].
Um requisito comum é que o sistema esteja disponível
99,999% do tempo, o que corresponde a uma inatividade de
menos de 5 minutos por ano. Além disso, na ocorrência de
uma falha, o tempo de restabelecimento de uma conexão
deve ser em torno de 50ms [2]. Portanto, a única maneira
prática de se atingir esse índice de disponibilidade de serviço
é dotar a rede óptica de mecanismos de sobrevivência que
garantam a continuidade dos serviços na ocorrência de falhas
[2].

Focando o aspecto de sobrevivência, este trabalho
apresenta um estudo comparativo de desempenho para
quatro algoritmos de roteamento (shortest path, minimum
number of hops, least resistance weight e optical signal-tonoise
rate
routing),
considerando
cenários
de
restabelecimento de chamadas em redes ópticas
transparentes e em redes ópticas translúcidas.

Neste trabalho é realizado um estudo comparativo entre
dois tipos de redes ópticas: transparentes e translúcidas.

O restante deste artigo está organizado da seguinte
maneira: na Seção II são apresentados os algoritmos de
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restauração comparados. Na Seção III são definidos os
cenários de simulação. Na Seção IV é apresentada a
contribuição deste artigo, sobretudo no que diz respeito aos
resultados das comparações de desempenho quanto ao
aspecto de sobrevivência. Na Seção V são apresentadas as
discussões e conclusões acerca dos resultados.
II.

com capacidade de regeneração de sinal e conversão de
comprimento de onda são características importantes a serem
consideradas para avaliar a quantidade de demandas aceitas e
recuperadas.
O estabelecimento de chamadas ocorre como descrito no
Algoritmo 1. Para cada requisição, uma rota principal rp é
procurada por um algoritmo de roteamento predefinido.
Depois de encontrada a rota principal rp, um comprimento
de onda principal wp também é buscado, usando-se um
algoritmo de atribuição de comprimento de onda. Quando wp
é encontrado, a qualidade de transmissão para a rota rp no
comprimento de onda wp é avaliada (QoT(rp;wp)). Se for
aceitável, a chamada é estabelecida.
Após a ocorrência de uma falha simples em enlace é
iniciado o mecanismo de restauração por caminho, descrito
no Algoritmo 2.

ALGORITMOS DE RESTAURAÇÃO

Para obtenção dos resultados apresentados neste artigo
são
utilizados
os
seguintes
algoritmos
de
roteamento/restauração:
 SP (shortest path - menor caminho): tenta
encontrar o menor caminho existente que interligue
uma origem a um destino.
 MH (minimum number of hops - menor número de
saltos): tenta encontrar uma rota que possua o
menor número de nós percorridos entre a origem e
o destino da conexão.
 LRW (least resistance weight – menor
congestionamento): tenta encontrar o caminho
menos congestionado, ou seja, encontrar uma rota
que passe por enlaces com menor número de
comprimento de onda ativos.
 OSNR-R (optical signal-to-noise ratio routing –
busca dinamicamente o caminho óptico com a
máxima OSNR para transmissão).

Algoritmo 2: Restauração para redes ópticas translúcidas
1. para cada chamada ∈ lista-chamadas-a-recuperar faça
2.
Procurar por um comprimento de onda w
disponível usando o algoritmo ﬁrst ﬁt;
3.
Procurar por uma rota alternativa considerando os
algoritmos: SP, MH, LRW e OSNR-R;
4.
se (existe comprimento de onda disponível w)
então
5.
se (QoT(ns,nd,w) = falso) então
6.
Realizar regeneração do sinal;
7.
Restaurar chamada interromida;
8.
Ir para a próxima chamada;
9.
fimse
10.
senão
11.
Realizar conversão de ;
12.
Restaurar chamada interromida;
13.
Ir para a próxima chamada;
14.
fimse
15. ﬁmpara

A. Algoritmo de Restauração para Redes Ópticas
Transparentes
Esquemas de restauração dinâmica têm de descobrir um
caminho óptico alternativo para cada conexão interrompida
[2,3,6]. O Algoritmo 1 mostra o processo de restauração de
conexões interrompidas, considerando quatro algoritmos
(SP, MH, LRW e OSNR-R). Inicialmente, o algoritmo recebe
uma lista de chamadas que devem ser recuperadas em função
de uma falha simples em enlace. Para cada uma das
chamadas interrompidas são buscados um comprimento de
onda e uma rota alternativa candidatos. Se a QoT entre o nó
origem (ns) e o nó destino (nd) da rota alternativa candidata
usando o comprimento de onda candidato w for aceitável,
então o caminho óptico alternativo é estabelecido.

III.

Nesta investigação, para simulação e obtenção dos
resultados, é utilizada a topologia Pacific Bell (Figura 1).

Algoritmo 1: Restauração para redes ópticas transparentes
1. para cada chamada ∈ lista-chamadas-a-recuperar faça
2.
Procurar por um comprimento de onda w
disponível usando o algoritmo ﬁrst ﬁt;
3.
Procurar por uma rota alternativa considerando os
algoritmos: SP, MH, LRW e OSNR-R;
4.
se (existe comprimento de onda disponível w) e
(QoT(ns,nd,w) = verdadeiro) então
5.
Restaurar a chamada interrompida;
6.
Ir para a próxima chamada;
7.
ﬁmse
8. ﬁmpara
B. Algoritmo de Restauração para Redes Ópticas
Translúcidas
Os algoritmos de restauração para redes ópticas
translúcidas, utilizados neste estudo, são uma adaptação de
suas respectivas versões para redes ópticas transparentes,
propostas e/ou utilizadas por Freitas e demais colaboradores
[2,3,6]. Para o contexto de redes ópticas translúcidas, rotas

CONFIGURAÇÃO DE SIMULAÇÃO

Fig. 1.
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Topologia Pacific Bell.

Nos resultados de validação e comparação é utilizado o
modelo analítico baseado na degradação OSNR para levar
em consideração o efeito de saturação de ganho e depleção
ASE em amplificadores, crosstalk coerente em switches
ópticos, mistura de quatro ondas e dispersão por modo de
polarização em fibras ópticas, proposto por Pereira et al. [7].
Esses efeitos são considerados todos juntos e usam equações
analíticas simples obtidas de comportamentos experimentais
ou fundamentais conhecidos de dispositivos de redes ópticas.
Para a simulação dos comportamentos das redes é utilizada
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ferramenta computacional Simulator for Transparent Optical
Networks - SIMTON, desenvolvida por Chaves et. al [8].

B. TIRF para Redes Ópticas Translúcidas
Considerando o cenário de 25% de translucidez da rede,
isso equivale a 25% dos nós da rede com regeneradores, as
Figuras 4 e 5 exibem os resultados obtidos da TIRF em
função da carga de rede para 20 e 40 comprimentos de onda.

A métrica utilizada para comparação dos algoritmos, em
seus respectivos cenários, é denominada Taxa de Insucesso
na Recuperação de Falha – TIRF, obtida pela seguinte
fórmula:

Nas Figuras 4 e 5, pode-se verificar que até 45 erlang
todos os algoritmos de atribuição de comprimento de onda
apresentam TIRF muito próximo de zero nos dois cenários
apresentados. Isto significa que praticamente todas as
chamadas interrompidas foram restabelecidas.

,
em que, qtd(restauradas) indica a quantidade de chamadas que
obtém sucesso no processo de restauração e qtd(afetadas)
representa a quantidade de chamadas interrompidas devido
à falha.

Observa-se, também, que o algoritmo OSNR-R apresenta
melhor desempenho no cenário para 40 comprimentos de
onda (Figura 9), enquanto que para o cenário com 20
comprimentos de onda (Figura 8) o algoritmo LRW obtém
melhor desempenho. Portanto, pode-se concluir que para
infraestruturas de rede com menor quantidade de recursos
(comprimentos de onda), o algoritmo LRW proporciona
melhor distribuição da carga.

IV. RESULTADOS
Os gráficos a seguir apresentam o desempenho dos
algoritmos SP, MH, LRW e OSNR-R frente a uma situação de
falha simples em enlace, tanto para redes ópticas
transparentes quanto para redes ópticas translúcidas. Na
sequência, é apresentada uma tabela comparativa
considerando os principais resultados obtidos em cada
cenário.
A. TIRF para Redes Ópticas Transparentes
Na Figura 2 é apresentado o cenário para 20
comprimentos de onda, nota-se que o algoritmo OSNR-R
demonstra melhor desempenho para todas as cargas de rede
simulada e o MH pior desempenho.

Fig. 4.
TIRF obtida para a topologia Pacific Bell, considerando
translucidez de 25%, falha simples em enlace, 20 comprimentos de onda.

Fig. 2.

TIRF obtida para a topologia Pacific Bell, considerando rede
transparente e 20 comprimentos de onda.

Na Figura 3 é apresentado o cenário para 40 comprimentos
de onda, assim como para o cenário com 20 comprimentos
de onda, o OSNR-R foi o algoritmo que mais se destacou por
conseguir restabelecer mais demandas, e o algoritmo LRW e
MH obtiveram desempenho similares.

Fig. 3.

Fig. 5.
TIRF obtida para a topologia Pacific Bell, considerando
translucidez de 25%, falha simples em enlace, 40 comprimentos de onda.

Nas Figuras 6 e 7 são apresentados os gráficos dos
resultados obtidos para o cenário de 50% de translucidez da
rede, que equivale à metade dos nós da rede com
regeneradores. Em específico, exibe a TIRF em função da
carga da rede para 20 e 40 comprimentos de onda,
respectivamente. Pode-se verificar que a TIRF fica perto de
zero até 45 erlang para ambos cenários. Na Figura 6, nota-se
que o algoritmo OSNR-R obteve desempenho inferior ao
obetido pelo algoritmo LRW. Na Figura 7, cenário de 40
comprimentos de onda, pode ser verificado que o algoritmo
que mais restabeleceu demandas foi o OSNR-R, alcançando
89% de sucesso considerando um tráfego de 90 erlang.

TIRF obtida para a topologia Pacific Bell, considerando rede
transparente e 40 comprimentos de onda.
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melhor desempenho foi o LRW, conseguindo restabelecer
quase todas as demandas até 75 erlang, Na Figura 11,
observa-se que o algoritmo OSNR-R restabeleceu todas as
chamadas para as cargas inferiores a 75 erlang.

Fig. 6.
TIRF obtida para a topologia Pacific Bell, considerando
translucidez de 50%, falha simples em enlace, 20 comprimentos de onda.

Fig. 10. TIRF obtida para a topologia Pacific Bell, considerando
translucidez de 100%, falha simples em enlace, 20 comprimentos de onda.

Fig. 7.
TIRF obtida para a topologia Pacific Bell, considerando
translucidez de 50%, falha simples em enlace, 40 comprimentos de onda.

Nas Figuras 8 e 9, são apresentados os gráficos da TIRF
em função da carga da rede para 20 e 40 comprimentos de
onda, considerando 75% de translucidez da rede. Os
resultados obtidos neste cenário são similares com o cenário
apresentado para 50% de translucidez da rede, com uma
pequena diminuição de TIRF.

Fig. 11. TIRF obtida para a topologia Pacific Bell, considerando
translucidez de 100%, falha simples em enlace, 40 comprimentos de onda.

C. Análise Comparativa – Rede Transparente x Rede
Translúcida
Nesta seção são comparados os resultados obtidos pela
restauração por caminho para Redes Transparentes com os
piores e melhores resultados obtidos para a mesma estratégia
no cenário de Redes Translúcidas, com 25% de translucidez
e 100% de translucidez, respectivamente. A Tabela I exibe
os resultados para os cenários com 20 comprimentos de
onda. Analisando os resultados obtidos para 30 erlang, notase que são similares para os três cenários. Os algoritmos SP e
OSNR-R obtêm 0% de taxa de insucesso e os algoritmos MH
e LRW 2%. Ao analisar o cenário com carga de 45 erlang,
pode-se verificar que os resultados obtidos no cenário de
25% de translucidez e 100% de translucidez da rede são
equivalentes. Por outro lado, os resultados com a rede
transparente variam de 3% com o OSNR-R a 7% com o
LRW. Os resultados para os cenários de carga de 60 erlang
dobram em relação aos citados anteriormente. Os melhores
resultados obtidos são com o cenário de 100% de
translucidez para todos os algoritmos.

Fig. 8.
TIRF obtida para a topologia Pacific Bell, considerando
translucidez de 75%, falha simples em enlace, 20 comprimentos de onda.

TABELA I.
Carga
Fig. 9.
TIRF obtida para a topologia Pacific Bell, considerando
translucidez de 75%, falha simples em enlace, 40 comprimentos de onda.
30

Nas Figuras 10 e 11 os gráficos apresentam a TIRF em
função da carga da rede para 20 e 40 comprimentos de onda,
considerando 100% de translucidez da rede, ou seja, todos os
nós com regeneradores, o que identifica a rede como do tipo
opaca. Na Figura 10, nota-se que o algoritmo que obteve
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45

COMPARATIVO PARA 20 COMPRIMENTOS DE ONDA

Tipo de Rede

SP

MH

LRW

OSNRR

Transparente

0,0%

2,0%

2,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5,0%

6,0%

7,0%

3,0%

Translúcida
25%
Translúcida
100%

Transparente
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Translúcida
25%
Translúcida
100%

Transparente
60

Translúcida
25%
Translúcida
100%

Transparente
75

Translúcida
25%
Translúcida
100%

0,0%

1,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

11,0%

15,0%

15,0%

7,0%

11,0%

17,5%

6,0%

6,0%

5,0%

6,0%

0,0%

4,0%

22,5%

30,0%

22,5%

17,5%

21,0%

27,5%

12,5%

16,0%

17,5%

26,0%

1,0%

12,5%

32,5%

40,0%

30,0%

25,0%

37,5%

44,0%

21,0%

27,5%

34,0%

42,0%

9,0%

20,0%

para 30 e 45 erlang é possível observar que os resultados
são similares para os 3 cenários e não ultrapassam o valor
de 5% de taxa de insucesso. Os resultados para rede
transparente variam de 1% a 5%, enquanto que para rede
com 25% e 100% de translucidez, os resultados obtidos são
de 0% para todos os algoritmos. Para os cenários
considerando carga de 60 erlang, o tipo de rede com 100%
de translucidez consegue recuperar todas as demandas
afetadas por uma falha. Os resultados obtidos pela rede com
25% de translucidez variam de 1% a 3% de taxa de
insucesso. Já para a rede transparente, a TIRF é superior,
variando de 6% a 10%. Os melhores resultados obtidos para
o cenário com 75 e 90 erlang foi com a rede 100%
translúcida. A rede com 25% de translucidez obteve
resultados melhores em comparação aos resultados obtidos
pela rede transparente para 75 erlang. Já considerando 90
erlang, melhores resultados são obtidos.
V.

Transparente
90

Tipo de Rede

SP

MH

LRW

OSNRR

Transparente

1,0%

2,0%

2,0%

1,0%

Translúcida
25%
Translúcida
100%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Transparente

4,0%

5,0%

5,0%

3,5%

Translúcida
25%
Translúcida
100%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

As redes ópticas necessitam prover mecanismos de
sobrevivência a falhas, a fim de possibilitar o
restabelecimento das chamadas de forma rápida e eficiente.
Este trabalho apresenta uma análise comparativa entre a
estratégia de restauração aplicada à rede óptica transparente
e à rede óptica translúcida, sendo para esta última,
considerados quatro cenários de translucidez: 25%, 50%,
75% e 100%.
Os resultados obtidos para redes ópticas transparentes,
quando comparados com os obtidos em redes ópticas
translúcidas, refletem duas desvantagens suas: a falta de
conversão de comprimento de onda e a impossibilidade de
regeneração do sinal. Isto pode ser evidenciado pelo fato de
que mesmo sob cargas baixas (35 erlang, por exemplo), os
algoritmos de restauração não conseguem restabelecer a
totalidade das chamadas.
Os resultados obtidos no cenário de 50% e 75% de
translucidez são similares, indicando que basta metade dos
nós possuírem regeneradores para que uma eficiência
próxima da ótima seja alcançada.

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

REFERÊNCIAS

Transparente

7,5%

10,0%

10,0%

6,0%

Translúcida
25%
Translúcida
100%

2,0%

3,0%

3,0%

1,0%

Translúcida
25%
Translúcida
100%

TABELA II.

Carga

30

45

60

COMPARATIVO PARA 40 COMPRIMENTOS DE ONDA

[1]

[2]
[3]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
[4]

75

90

CONCLUSÕES

[5]

Transparente

12,0%

16,0%

17,0%

10,0%

Translúcida
25%
Translúcida
100%

7,0%

14,0%

10,0%

6,0%

0,0%

3,0%

1,0%

0,0%

[6]

Transparente

16,0%

22,5%

23,0%

14,0%

[7]

Translúcida
25%
Translúcida
100%

20,0%

26,0%

23,0%

17,5%

8,0%

22,0%

13,0%

4,0%

A Tabela II apresenta os resultados para os cenários com
40 comprimentos de onda, analisando os resultados obtidos

[8]
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WSN Coverage Improvement with ROF in Bus
Topology for Smart Cities
Raphael M. Assumpção, Indayara B. Martins, Frank H. Behrens, Omar C. Branquinho and Fabiano Fruett

Abstract— This work proposes an experimental coverage
evaluation of a Wireless Sensor Network (WSN) connected with
Radio-over-Fiber (RoF) network operating as system backhaul
that can be implemented in WSN under the Internet of Things
(IoT) context. The RoF is assembled in a bus topology and has a
radio repeater for signal distribution to the WSN. Impairments
present in RoF systems that degrade the RF signal are analyzed.
The main parameter used to evaluate the WSN coverage of this
system is distance by Packet Error Rate analysis. The results show
that the radio repeater device brings benefits to signal quality,
improving the area coverage of a WSN. The bus topology used for
RoF reduces equipment cost.
Keywords— WSN, RoF, Radio Repeater, Bus Topology, Smart
Cities, IoT.

I.

INTRODUCTION

The Internet of Things (IoT) is a recent communication
paradigm aimed at connecting objects of everyday life equipped
with sensors, microcontrollers and transceivers for digital
communication that make them able to communicate with one
another bringing new data and functionalities to the users
through the Internet [1].
The application of the IoT paradigm to an urban context is
of particular interest nowadays, as it permits the adoption of the
information and communications technology (ICT) solutions to
be used in the management of public affairs, thus realizing the
concept known as Smart City [2].
In 2008, over 50 % of the world’s population was already
living in cities, and this number is expected to rise to 80 % by
2020. Cities have become important economic units in the global
economy, where innovation takes place. The structure of cities
has been radically transformed by the recent introduction of ICT
network infrastructure, an important component to leverage
cities into the digital age and e-economy. Ambient intelligence
is embedded in the fabric of the city, wherein various sensors are
widely and densely deployed to gather all sorts of information
(traffic, pollution, temperature, etc.) which is then transported
by wireless and wired access networks to data centers for
analysis in order to optimize the use of resources [1].
Wireless sensor network (WSN) is a great area of
applications currently under development. The monitoring and
control of process in the context of Internet of Things (IoT) –
where everything is connected – is becoming a great business
for wireless communication. A WSN can be described as a
network composed of sensor nodes that are highly distributed,
small, and lightweight, that wirelessly monitors the environment
or system through physical measurements. The topology of a
WSN system design depends significantly on the application [3].

A known problem with WSN is its short-range coverage
under low-power consumption restriction. In some applications,
the sensor nodes need to operate in low power mode to preserve
battery charge and extend its operating lifetime, thus limiting the
WSN coverage by its restricted transmission power when
sending monitored data. However, this limitation can be
mitigated by using an optical fiber communication network as
system backhaul [3, 4]. With the Radio over Fiber (RoF)
backhaul, it is possible to increase the distance between a WSN
cluster, comprised of several sensor nodes and a local
coordinator node, and the Management Center by several
kilometers if needed [5]. It is noteworthy that the path loss in
free space is orders of magnitude higher than in the optical
domain on a RoF based backhaul system, that is what makes it
viable to transmit packets between the Management Center and
WSN clusters as a single wireless hop, instead of multiple hops
wireless links, which are lossy and have high latency.
A WSN topology for smart cities is shown in Figure 1.
An important fact to be noted is that ﬁber is abundantly
available because of great implantation of ﬁber in the last 30
years and the development of the WDM technique that uses only
one pair of ﬁbers to transport many streams of data [6].
Considering there is a fiber surplus, it can be used to create
a robust WSN with RoF network with low delay and high
reliability [3].
Although advantageous, the utilization of RoF as a backhaul
for WSN implies that additional impairments have to be
considered. The conversion from radio to light and then from
light to radio inserts a great amount of noise and also has its gain
highly associated to laser modulation, demodulation, and optical
attenuation.
RoF links are often used in a point-to-point topology
[2,5,7,8,9,10], which would lead to a central site with several
RoF equipment connected to the clusters equipment. In order to
reduce equipment cost it is proposed using the system in a bus
topology, as in [3,4], this way connecting all the distant clusters
RoF under only one RoF equipment on the central site.
This study extends the results obtained on another works [3],
analyzing the coverage improvement on WSN brought by the
use of RoF bus network backhaul connected back-to-back to the
radio repeaters. In the proposed testbed, the sensors nodes
operate at 915 MHz, using FSK modulation, and are connected
to the RoF bus network through a radio repeater. The packet loss
and received signal strength were measured at the sensor. The
results show that it is possible to use RoF in a WSN
implementation. The impact of the penalty introduced by the
RoF on the cluster coverage distance was mitigated with the use
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Fig. 1. Wireless Sensor Network with RoF in bus topology for Smart Cities

of the radio repeater, achieving a good performance for the RoF
architecture proposed.
The paper is organized as follows. Section 2 describes some
basic concepts about RoF and WSN. In section 3 the proposed
set up model is described, as well as its bus topology
configuration and radio repeater. In Section 4 the results are
presented and discussed. In Section 5 we show our conclusions
and a perspective of future works.
II.

ROF AND WSN ARCHITECTURE

This section focuses on discussing aspects of the RoF and
WSN architecture and their requirements.
A. Radio over Fiber
The main elements of RoF systems are shown in Figure2.

load resistance, respectively. RoF systems’ noise figure comes
from both generation and detection of the optical signal.
Considering signal and link analysis, the most relevant noises in
a direct modulation scheme are the laser relative intensity noise
(RIN), the shot noise, and the thermal noise. Most direct
modulated systems are RIN limited. The noise figure from a
direct modulation RoF link can be calculated by Eq. (2) [8], [9].
𝑁𝐹 = 10. log [1 +

𝐼𝐷2 . 𝑅𝐼𝑁. 𝑅𝑑 2𝑞. 𝐼𝐷 . 𝑅𝑑 1
+
+ ]
𝑘. 𝑇. 𝐺
𝑘. 𝑇. 𝐺
𝐺

Where ID is the current at the photodetector output, Rd the
detector load resistance, k the Boltzmann constant, T the
temperature in kelvin, G the RoF gain, and q the charge of an
electron.
Generally, commercial systems have their noise figure
contribution presented in the form of equivalent input noise
(EIN). The EIN represents the sum of all noise contributions and
is given by Eq. (3) [10].
𝐸𝐼𝑁 = 𝑁𝑅𝐼𝑁 + 𝑁𝑆𝐻𝑂𝑇 + 𝑁𝑇

Fig. 2. RoF system architecture

The RoF transmit the RF signal by modulating a laser
analogically as a mean to convert the electrical RF signal to an
optical signal. The laser can be directly or externally modulated
[5]. The RoF applied in this work uses direct modulation, and
it’s gain can be calculated by [7]:
𝐺 = 𝑆𝑙 (𝑓)2 . 𝛼 2 . 𝑆𝑑 (𝑓)2 .

𝑅𝑑
𝑅𝑙

(1)

(2)

(3)

Where NRIN means the noise detected at the receiver, NSHOT
the noise influenced by the photoreceptor current, and NT the
thermal noise, which depends on the temperature. EIN is usually
presented in dBm/Hz units. Equation (3) is valid when the RoF
link is composed of only one RoF as head end unit and another
RoF as remote antenna unit (RAU). In this case, this system is
considered to have a single cluster. For multi cluster systems,
where more than one RAU is present, the EIN should consider
the noise components from all the clusters. Thus, the EIN for a
multi cluster system is given by Eq. (4), where the noise from all
the clusters is considered.
𝐸𝐼𝑁 = ∑ 𝑁𝑅𝐼𝑁 + 𝑁𝑆𝐻𝑂𝑇 + 𝑁𝑇

(4)

It is important noticing that the RIN perceived and shot
noise, both, are influenced by all the clusters in the system, while
the thermal noise is dependent only on the two RoFs included in
the link that is being analyzed.

Where G is the gain, Sl the laser slope, α the attenuation, Sd
the detector slope, and Rl and Rd the laser resistance and detector
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From this, it is shown that noise figure analysis is case
specific and has to be done for each link.
B. Wireless Sensor Network
The WSN consists of sensor nodes that are connected to each
other through a wireless network.
For the analysis of the wireless signal propagation, an
additive white Gaussian noise channel may be considered. The
signal-to-noise ratio (SNR) vs bit error rate (BER) curve for the
modulation used can be calculated, aiming determine the
necessary SNR required for any defined packet error rate (PER).
The error probability for FSK-NC, considering Noncoherent
(NC) frequency shift keying (FSK) modulation is given by Eq.
(5) [11]:
1 (−𝐸𝑏 )
(5)
𝑒 𝑁0
2
Where Pe, FSK is the error probability for FSK-NC, Eb the bit
energy, and N0 the noise power spectral density. As the data rate
used and the bandwidth necessary for the transmission are
known, the SNR is given by Eq. (6):
𝑃𝑒,𝐹𝑆𝐾 =

𝑆 𝐸𝑏 𝑅
=
.
𝑁 𝑁0 𝐵

respectively. The path loss can be calculated by various
methods, but for further calculations, the log-distance path loss
model was used in Eq. (9) [11].
4. 𝜋. 𝑑0
𝑑
𝐿𝑃𝐿 = 20. log10 (
) + 10. 𝛽. log10 ( )
𝜆
𝑑0

Where LPL is the path loss, d0 the reference distance, λ the RF
wavelength, β the path loss exponent and d the total distance.
The path loss exponent is dependent on the environment
where the signal is propagated and, in this experiment, it was
defined as 3.41, which is the exponent for an open area for WSN
in 915 MHz [13].
C. WSN + RoF
The union of WSN and RoF result in some impairments for
the radio communication. Since RoF system introduce a large
amount of noise, it makes necessary to increase the signal power
on the receiver to guarantee the same error rate.
The reception power can be defined as a function of the noise
power, the SNR defined by the modulation, and the PER as
given in Eq. (10).
𝑃𝑅𝑥 = 𝐸𝐼𝑁𝑑𝐵𝑚/𝐻𝑧 + 10. log10 (𝐵) + 𝑆𝑁𝑅𝑑𝐵

(6)

Where R is the data rate and B the bandwidth. With the BER
and the transmission packet size, it is possible to obtain the PER
value equivalent to the BER as shown in Eq. (7) [12].
𝑃𝐸𝑅 = 1 − (1 − 𝐵𝐸𝑅)𝑛

(7)

Where n is the packet size. The PER versus SNR for
FSK-NC modulation with 38.4 kbps bit rate, 406.25 kHz
bandwidth and 496 bits packet, was considered.
The WSN’s link budget is calculated seeing the RoF link as
a gain, or attenuation, and a noise source. In this way the link
budget equation considering the RoF gain is shown in Eq. (8).
𝑃𝑅𝑥 = 𝑃𝑇𝑥 + 𝐺𝑇𝑥 − 𝐿𝑃𝐿 + 𝐺𝑅𝑥 + 𝐺𝑅𝑜𝐹

(8)

(9)

(10)

Where PRx is the reception power necessary for a given PER,
EINdBm/Hz the EIN as shown in Eq. (4) in dBm/Hz, B the signal
bandwidth, and SNRdB the SNR that is defined by a chosen PER
given the modulation scheme.
Motivated by the huge degradation on distance coverage
encountered in previous works [3], we decided to experiment
using a multi-hop like scheme to mitigate the problem with the
noise and coverage distance. For this, it was proposed a repeater
formed by 2 sensor nodes, connected through a serial bus and
containing a firmware which retransmitted in one radio what
was received in the other. This repeater was then connected in
one side directly to the RoF backbone and on the other side
feeding the antenna system.

Where PRx is the reception power, PTx the transmission
power, GTx the transmission antenna gain, LPL the path loss, GRx
and GRoF the gains from reception antenna, and RoF,
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III.

EXPERIMENTAL SETUP

The experimental setup was designed for testing the radio
coverage adding a repeater to decouple the cluster coverage
from the RoF backhaul impairments as shown in Figure3.

IV.

RESULTS AND COMMENTS

The results of the experiments (A, B and C) described in the
last section are presented in Figure 4.

The WSN with RoF testbed layout is modular and can be
reorganized to match the proposed tests scenarios. The testbed
is composed of a sensor node acting as the remote node, a
variable attenuator to emulate the radio channel, a radio repeater,
antenna duplexers, three commercial RoF equipment, two
optical couplers, a sensor node working as base station, and a
computer for data processing and logging.
To minimize uncertainties on radio propagation, such as
multipath propagation, the testbed was cabled and a variable
attenuator was used to emulate the sensor being carried away
from the RAU toward the cluster boundaries.
The Radiuino platform [14] was used to configure the radio
module parameters for the WSN’s nodes such as channel
frequencies, modulation, transmission rate, transmission power,
serial baud rate and net address.
Each experiment round consisted of a set of data
transmissions. While the attenuation was slowly raised, PER and
RSSI data were collected. For each point of data 10,000 packets
were transmitted from the sensor to the base station.
From the curves of PER vs RSSI obtained we collected the
RSSI where 5% PER is observed and used it to calculate the
theoretical coverage distance.
The modulation used was FSK with data rate of 38.4 kbps.
The filter bandwidth was 406.25 kHz. The packets used in the
transmission were 62 bytes long. The packet architecture used is
similar to the one shown in [3], with a payload 43 bytes longer.
Although CRC was included in the transmitted packet,
correction code was not used. The RoF system used is a
commercial unit [15]. It works in 1310 nm and has an optical
output of 3 dBm and a typical RF gain of 0 dB without optical
attenuation (back to back). The EIN presented in the datasheet
is -134 dBm/Hz and the RIN given by the manufacturer
is -140 dB/Hz. The testbed has an optical attenuation of 6.5 dB
between RoF clusters and RoF base station (BS). This was
reflected as a measured RF gain of -15 dB in the performed tests.
The tests of this work were realized in three rounds as follow:
A) In the first experiment round, the BS was connected
back-to-back to the repeater without any RoF. The repeater was
connected to variable attenuator (radio channel emulator).The
results from this experiment were used as a reference for the
other tests.
B) In the second experiment round, the RoF from the BS
and the first cluster were introduced in the test.

Fig. 4. PER versus RSSI

These results show that in all tests the WSN network
performed the same in PER x RSSI, with the 3 curves
overlapping each other.
From these results, taking the practical RSSI values for the
links to perform with a PER of 5%, the coverage distances radius
were calculated using Eq. (7).
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40,00
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Fig. 5. Calculated Coverage

The results show that the cluster coverage was not affected by
the insertion of the RoF backhaul or even the insertion of other
cluster to the backhaul.
It is important to note that in previous work [3], where there
were no repeaters in the setup, the coverage distances obtained
in the experimental setup were very inferior in tests with 1 and
2 RoFs, besting at approximately 21% when there was only 1
RoF and attenuation was compensated with a low-noise
amplifier.

C) In the third experiment round, a second RoF (cluster 2)
was connected to the testbed. As we just wanted to measure the
degradation caused by adding the cluster, no sensor was
connected to it (i.e., the RoF equipment on cluster 2 emitted a
continuous-wave signal).
Using the repeater connected directly with the RoF makes it
possible to guarantee that the necessary power is received at the
radio receiver. Since the packet is received and retransmitted on
the repeater the cluster is thus decoupled from the RoF backbone
transmission.
These tests were proposed to verify the feasibility of such
arrangement for future use on a real case scenario.
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Estudo Comparativo de Diferentes Protocolos de
Roteamento Aplicados a Redes de Sensores Sem
Fio
Jonathan J. P. Moura, J. M. R. de Souza Neto, Member IEEE, Fabrı́cio B. S. de Carvalho Senior Member IEEE

Resumo— As Redes Ad Hoc Sem Fio estão cada vez mais
rigorosas no que diz respeito à confiabilidade durante trocas
de dados. Um fator que está diretamente ligado a isto é o
método adotado pelo protocolo de roteamento na rede, que pode
influenciar positivamente ou não dependendo da aplicação. Desta
maneira, este artigo apresenta os resultados de estudos realizados
com três protocolos que utilizam métodos distintos de roteamento
de rede com o intuito de avaliar o comportamento dos mesmos
observando-os em aplicações de alguns cenários a fim de levantar
dados comparativos.
Palavras-Chave— Roteamento, Redes Ad Hoc Sem Fio.
Abstract— Wireless Ad Hoc Networks are increasingly stringent when it comes to reliability during data exchange. A factor
that is directly connected with that is the method assumed by the
network routing protocol, which can influence positively or not
depending on the apllication. In this way, this article presents
the results of studies carried out with three protocols which
use different methods of network routing with the intention of
evaluating their behavior by observing them in apllication of
some scenarios, in order to set up comparative data.
Keywords— Routing, Wireless Ad Hoc Networks.

I. I NTRODUÇ ÃO
A utilização de dispositivos para troca de informações sem
fio apresenta cada vez mais a necessidade de uma comunicação
segura e rápida, em que não só a eficiência na troca de
dados como a economia de energia dos dispositivos devem
ser levadas em consideração [1]. As redes de sensores sem fio
(RSSF) podem ser vistas como um tipo especial de redes ad
hoc móveis (Mobile Ad Hoc Network - MANET). Uma rede
ad hoc não possui uma administração central, ou seja, nesta
rede cada um dos dispositivos funciona como um roteador
com alcance limitado de transmissão [2]. Por outro lado
MANETs caracterizam-se como um sistema de nós sem fio
dinamicamente auto-organizado em termos de configuração da
rede, dos nós roteadores e das estações remotas (hosts) [3].
A depender do tipo de protocolo adotado para um ambiente
especı́fico, a qualidade do sistema (QoS) pode ser melhorada,
o que é sempre desejado.
Este trabalho teve como objetivo realizar o estudo comparativo, bem como a implementação de três tipos distintos de
protocolos de roteamento, de modo que estes protocolos serão
Jonathan Jefferson Pereira Moura, José Maurı́cio Ramos de
Souza Neto, Fabrı́cio Braga Soares de Carvalho, Departamento de
Engenharia Elétrica, Centro de Energias Alternativas e Renováveis,
Universidade Federal da Paraı́ba - Paraı́ba, Brazil, E-mail:
{jonathan.moura,mauricio,fabricio}@cear.ufpb.br, os autores agradecem
ao Departamento de Engenharia Elétrica da UFPB

avaliados em alguns cenários com o intuito de observar qual
apresenta um melhor desempenho.
II. R EDES DE S ENSORES S EM F IO (RSSF)
Ao longo dos anos, a crescente demanda por uma
sofisticação do monitoramento e controle de sistemas com
múltiplos sensores gerou um grande interesse no desenvolvimento das RSSFs. Estes tipos de redes proporcionam um
acesso distribuı́do à rede para sensores, atuadores e processadores embutidos em uma variedade de equipamentos,
instalações e ambientes, o que representa uma melhoria significativa sobre os sensores tradicionais [4].
De forma geral, as RSSFs são compostas por sistemas
embarcados (sistemas computacionais de uso dedicado), com
capacidade de comunicação e dotados de algum elemento para
realizar sensoriamento e atuação, de acordo com a aplicação
alvo [5]. Sua implantação é feita através da disposição de
uma determinada quantidade de sensores que trabalham em
conjunto em um ambiente com a finalidade de realizar a
observação de um determinado fenômeno que está ocorrendo
ou a detecção de um fenômeno que venha a ocorrer, de
modo que essa rede de sensores possa interagir com os
acontecimentos que a mesma esteja observando, podendo
modificar/modelar o fenômeno observado ou não [1].
III. P ROTOCOLOS DE ROTEAMENTO
A principal função da camada de redes é rotear pacotes de
uma máquina origem para uma ou mais máquinas destino. Um
algoritmo de roteamento é a parte do software da camada de
redes responsável pela decisão sobre a linha de saı́da a ser
usada na transmissão do pacote de entrada [6].
Sendo assim, às vezes é necessária a utilização de nós que
sirvam de roteadores para deslocar um pacote de dados de um
nó fonte até um nó destino. Estes nós roteadores, com base nas
informações adquiridas pela rede, decidem então o caminho a
tomar para entregar dados aos seus respectivos destinos.
Com o intuito de atingir esse objetivo, os roteadores trocam
informações entre si, na tentativa de obter um conhecimento
parcial ou total da rede, e dessa forma selecionar a melhor
rota [7].
Pensando em protocolos que atendessem aos critérios citados acima, decidiu-se então trabalhar com o AODV (Ad-Hoc
On-demand Distance Vector), AOMDV (Ad-Hoc On-demand
Multipath Distance Vector) e DSR (Dynamic Source Routing).
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A. Ad-Hoc On-demand Distance Vector (AODV)
O protocolo de roteamento Ad-hoc On-demand Distance
Vector é projetado para redes ad hoc móveis. O AODV é
capaz de efetuar roteamentos tanto em unicast quanto em
multicast, sendo um algoritmo por demanda, o que significa
que há construção de rotas entre nós apenas quando solicitado
por um nó fonte, o que o classifica como um protocolo reativo.
O AODV possui duas etapas distintas: descoberta de rotas e
manutenção de rotas.
Quando uma nova rota é requerida, são feitos dois caminhos
entre o nó fonte e o nó de destino: uma rota direta (da fonte
para o destino) e uma rota reversa (do destino para a fonte). O
AODV utiliza vetores de distância no roteamento que indicam
a distância entre o nó emissor e os nós que receberam o seu
RREQ (Route Request). Para estes vetores, são relevantes, no
momento de decidir qual rota tomar: a quantidade de saltos e
o próximo salto em direção ao destino [8]. A Figura 1 ilustra
o procedimento de descoberta entre o nó X (fonte) e o nó Y
(destino).

têm um caminho único entre o nó fonte e o nó destino (single
path), já que possuem uma menor interrupção no tráfego de
dados, reduzindo a sobrecarga do roteamento. Assim como o
AODV, o AOMDV [10] é divido em duas etapas: descoberta e
manutenção de rotas e, assim como o AODV, é um protocolo
reativo.
O processo de descoberta de rotas é iniciado quando um nó
fonte transmite em broadcast pacotes RREQs através da rede
até identificar o nó destino. Até então isso se assemelha ao
AODV, porém no caso do AOMDV os nós roteadores podem
reconhecer mais de um RREQ em sua tabela de roteamento
sem que seja necessário o descarte dos RREQs atrasados,
deste modo armazenando mais de uma rota de transmissão
de pacotes de dados.
Assim, ao receber RREQs o nó roteador analisa se suas
rotas até a fonte são distintas para então decidir se os dois
caminhos são válidos ou não. A Figura 2 ilustra o processo
de descoberta de rotas:

Fig. 2.
Fig. 1.

Descoberta de rota no protocolo AODV.

Inicialmente, o nó X emite um sinal RREQ em broadcast
para os nós vizinhos que os retransmitem até que o sinal
chegue ao nó Y, estabelecendo uma rota direta entre a fonte
e o destino com o menor número de saltos utilizado para
transmissão de dados. Assim que o RREQ chega ao nó destino,
é iniciado o envio de pacotes RREP (Route Reply) utilizando
os nós que formam a rota direta entre o nó fonte e o nó destino
para criar uma rota reversa, utilizada para transmitir sinais de
ACK (Acknowledgement).
A etapa de manutenção de rotas é mais simples do que a
descoberta de rotas, de modo que nesta etapa são realizados
dois procedimentos: manutenção e detecção. A manutenção de
rotas é realizada através de uma emissão periódica de um sinal
HELLO por broadcast através dos nós ativos. A detecção de
erro em uma rota ocorre quando um sinal ACK deixa de ser
emitido por um nó. Quando isto ocorre, o nó que detecta o erro
armazena o endereço do nó que gerou o erro e o seu próprio
endereço e os envia através de um pacote ERROR para o nó
fonte, que por sua vez inicia um novo processo de descoberta
de rotas.
B. Ad-Hoc On-demand Multipath Distance Vector (AOMDV)
Protocolos On-demand Multipath descobrem múltiplos
caminhos entre a origem e o destino em uma simples descoberta de rota. Portanto, a descoberta de uma nova rota
é necessária somente quando todos os caminhos existentes
falharem [9].
Por terem acesso a várias rotas alternativas, o AOMDV possui uma maior eficiência quando comparado a protocolos que

Descoberta de rotas para o protocolo AOMDV.

Como pode ser visto, o nó X envia vários pacotes de
requisição de rotas até o nó Y, obtendo uma rota direta
principal (X → B → D → Y) e uma rota direta alternativa
(X → C → E → Y) de modo que a rota alternativa só será
utilizada caso ocorra a detecção de algum erro de transmissão
na rota principal, sem que seja necessária uma nova busca
de rotas. O protocolo só iniciará uma nova busca por rotas
caso todas as rotas alternativas na rede apresentem erro de
transmissão. A manutenção de rotas é idêntica à descrita para
o protocolo AODV.
C. Dynamic Source Routing (DSR)
O Dynamic Source Routing é um algoritmo de roteamento
para RSSF baseado em um método conhecido como roteamento por fonte. É semelhante ao AODV no que diz respeito
a ser um protocolo reativo, gerando um anúncio de rotas
apenas quando demandado [11]. Suas etapas de roteamento
são descritas a seguir.
O processo de descoberta de rotas inicia-se quando um nó
origem analisa se em sua cache existe alguma rota salva que
forneça uma comunicação entre ele e o nó de destino. Caso
não possua uma rota salva o mesmo emite, em broadcast, um
sinal de RREQ para os nós vizinhos.
Caso algum nó roteador possua informações em cache da
rota até o destino, ele envia ao nó origem uma mensagem
contendo o endereço de todos os nós até o destino e o processo
de busca por rotas é então finalizado, dando inı́cio à transmissão de dados. Caso contrário, o mesmo salva seu endereço
na tabela de roteamento e retransmite o sinal broadcast de
requerimento de rotas até que seja encontrado um rotador com
257
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informações sobre a rota ao destino ou o próprio nó destino
receba o pacote RREQ.
A Figura 3 ilustra exemplos das três possı́veis situações
que podem vir a ocorrer em uma etapa de descoberta de
rotas de um protocolo DSR. O Exemplo 1 ilustra o caso em
quem o nó A necessita efetuar uma transmissão até o nó B,
porém nenhum dos nós possui dados salvos em suas tabelas
de roteamento que ligue uma rota entre o nó A e B.
O caso mostrado no Exemplo 2 mostra um exemplo em
que um nó roteador (azul), ao receber um RREQ e analisar
sua tabela de roteamento, percebe que possui uma rota válida
entre o nó A e nó B. Feito isto, todo o processo de descoberta
de rotas é encerrado e a transmissão é iniciada.
No caso representado no Exemplo 3, o próprio nó A possui
em sua cache a tabela de roteamento com todos os endereços
do nós que criam uma rota entre ele e o nó destino B. Neste
caso, a etapa de descoberta de rotas não efetua nenhuma
transmissão em broadcast e já inicia a transmissão de dados.

qualitativa, faz-se necessária uma ”filtragem” dos dados, é utilizado um código na linguagem AWK para filtrar os arquivos.
Para efeitos de análise de dados é vital que um número
mı́nimo de repetições das simulações sejam feitas para
obtenção de uma análise estatı́stica confiável. Portanto, para
realizar essa repetição de eventos de forma aleatória são
implementados códigos para gerar variáveis aleatórias dentro
do próprio código OTCL. Então são feitas simulações no NS2 seguida pela execução do arquivo .awk para observar os
resultados das métricas qualitativas.
Foi criando um código utilizando um implementador de
comandos bash, que permite a execução de sequências de
comandos diretamente do prompt de comando ou escritos em
arquivos de texto, para implementação de um loop que execute
em sequência o código OTCL (proveniente do NS-2) e o
código para avaliação das métricas, no caso o código em .awk.
C. Métricas de Análise Qualitativa
Para efetuar o processo de análise qualitativa entre os três
diferentes protocolos descritos anteriormente foram adotados
três parâmetros: razão de entrega de pacotes (Packet Delivery
Ratio - PDR), razão de perda de pacotes (Packet Drop Rate)
e o atraso médio para a chegada dos pacotes de dados.
Packet Delivery Ratio é definida como a razão entre os
pacotes de dados recebidos pelo destino em relação aos
pacotes que foram enviados pela fonte [12]. Matematicamente,
pode ser definida por:

Fig. 3.

Descoberta de rotas em um protocolo DSR.

No que diz respeito à manutenção das rotas no DSR, o
procedimento é o mesmo descrito para os protocolos anteriormente apresentados.
IV. M ETODOLOGIA E MPREGADA
A. Network Simulator (NS-2)
Este software dá a possibilidade de se realizar simulações de
redes com e sem fio, utilização de protocolos de controle de
transporte (Transport Control Protocol - TCP) ou protocolo
de datagrama do usuário (User Datagram Protocol - UDP)
e muito mais. São utilizados dois tipos de linguagens nas
simulações no NS-2: linguagem C++ e linguagem OTCL
(Object-oriented Tool Command Language), que é uma linguagem orientada a objeto. A linguagem C++ é utilizada no
desenvolvimento de blocos básicos aplicados nas simulações
(protocolos, agentes, etc). Já a linguagem OTCL é usada no
desenvolvimento das redes em si (definição de parâmetros
de simulação, disposição dos nós, inı́cio e finalização de
comunicações, etc). Executando-se uma simulação de um
arquivo OTCL através do prompt de comando o compilador
do NS-2 realiza todo o processamento dos parâmetros de
simulação e os executa, simultaneamente armazenando todos
os eventos ocorridos em um arquivo .trace.

P DR =

SR
,
ST

(1)

em que SR é dado como a soma dos pacotes recebidos
por cada destino e ST é a soma do pacotes gerados por
cada fonte. Já a razão de perda de pacotes é vista como o
oposto do Packet Delivery Ratio, sendo assim definida como
a razão entre a quantidade de pacotes perdidos durante uma
transmissão e o número de pacotes enviados pela fonte. É
expressa matematicamente pela equação:
Packet Drop Rate =

SP
ST

(2)

Similarmente à Equação 1 ST , continua sendo o número de
pacotes enviados pelas fonte e SP denota o número de pacotes
perdidos durante toda a transmissão de dados.
Como último critério de avaliação do protocolo, tem-se o
atraso médio para chegada de pacotes, que é simplesmente
uma média de todos os atrasos que venham a ocorrer desde
a geração de um pacote de dados em um nó fonte até o seu
recebimento em um nó destino.
D. Método Estatı́stico para Análise dos Resultados

As análises estatı́sticas dos fatores de qualidade são feitas
através de uma mescla entre a análise por quartis e distribuição
z.
B. Obtenção de Dados
Segundo [13], não é possı́vel obter uma estimativa perfeita
Como o arquivo trace gera uma quantidade muito grande de da média de uma população a partir de qualquer número
informações que não estão no escopo das métricas de análise finito de um conjunto finito de amostras. Uma alternativa para
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se contornar este problema é a definição de limites probabilı́sticos, onde chega-se a dois valores limites que possuem
uma alta probabilidade, 1 − ∆, de que a média da população
esteja dentro do intervalo.
A determinação dos limites de confiança parte do Teorema
do Limite Central, que afirma que se é observado um conjunto
de amostras {x1 , x2 , ..., xn } independentes oriundas de uma
mesma população que possui uma média µ e um desvio padrão
δ, então a média, definida por (x̄), adquirida de um número
maior de amostragens possui uma distribuição
√ normal que
tende a µ e um desvio padrão tendendo a δ/ n [13].

x̄ ≈ N

δ
µ, √
n


(3)

Usando o Teorema do Limite Central, o intervalo de
confiança para a média de uma população é dado pela Equação
4:


δ
δ
µ − z1−α/2 × √ , µ + z1−α/2 × √
n
n


,

V. R ESULTADOS

(5)

Utilizando as Equações 4 e 5, resolvendo para n chega-se
a uma expressão que define o número mı́nimo de simulações
necessárias para se obter uma confiança de 95%, dada por:

nmin =

1, 96 × δ
0, 05 × µ

Os dados foram simulados em 5 cenários distintos. O cenário
1 ilustra uma situação em que exitem dois grupos de nós
roteadores separados um do outro e é necessário efetuar uma
transmissão de um grupo para o outro, de modo que existem
dois caminhos possı́veis pra efetuar a comunicação. O cenário
2, assim como o cenário 1, apresenta dois grupos de nós
separados, sendo que o diferencial em relação ao cenário 1
se dá no fato de existir apenas um caminho possı́vel para
comunicação entre os dois grupos. Enquanto os cenários 1 e 2
lidavam com situações em que existem limitações, representadas por gargalos localizados no centro das redes, o cenário
3 dispõe os nós de uma forma mais ou menos uniforme. Para
este caso foram feitas simulações com transmissões entre nós
localizados nos extremos da rede.
Por outro lado, os cenários 4 e 5 foram definidos com base
em ambientes reais, onde são realizadas simulações utilizando
plantas do recém construı́do bloco do Centro de Energias
Alternativas e Renováveis (CEAR) da Universidade Federal
da Paraı́ba (UFPB).

(4)

em que z1−α/2 possui valor igual a 1, 96 para 1 − ∆ = 95%,
de acordo com a Tabela A.2, do Apêndice A, da referência
[13]. Assim, a partir de um conjunto de amostras provenientes
de um número n de simulações independentes, tem-se um
intervalo de confiança em que a amostra está contida em 95%
dos casos, quando o conjunto de amostras é expandido [8].
Para que os resultados sejam confiáveis é necessário um
número bastante elevado de amostras, porém existe uma forma
de se determinar o número mı́nimo (nmin ) de simulações que
levam a resultados aceitáveis de confiabilidade. Assim, para
um ∆ = 5% o intervalo de confiança é definido por:
(µ(1 − 0, 05), µ(1 + 0, 05))

E. Cenários

2
(6)

Inicialmente são feitas, para cada estudo de caso, um total
de 50 simulações, para que por meio destas sejam concebidas
médias µ e desvios padrões δ.
A análise em quartis se mostrou essencial para separar alguns resultados muito discrepantes que ocasionalmente
viessem a ocorrer durante as simulações dos resultados que
realmente são relevantes. Assim, os dados foram separados
com a utilização do software MATLAB em três matrizes:
matriz de razões de entregas de pacotes, matriz de razões de
perdas de pacotes e matriz de atrasos. Cada matriz foi então
ordenada de forma crescente e os quartis das extremidades
foram retirados, de maneira que foram feitos estudos apenas
com os quartis centrais.

São apresentados agora os resultados correspondentes a cada
um dos cenários implementados.
A. Cenário 1
A partir dos dados da Tabela I, nota-se que o protocolo DSR
apresenta, de fato, um excelente desempenho ao se levar em
consideração apenas a razão de entrega da pacotes, já que ao
se ocorrer um erro de transmissão a reconstrução da rota é
mais fácil por existirem poucos caminhos possı́veis entre um
grupo de nós e o outro grupo, porém a sua utilização mostrase indesejável quando o seu atraso é comparado com os dos
outros protocolos. Para este cenário, o protocolo que se mostra
mais balanceado quando são analisadas todas a métricas de
qualidade é o protocolo AOMDV.
TABELA I
M ÉDIA DAS M ÉTRICAS QUALITATIVAS PARA O CEN ÁRIO 1.

AODV
AOMDV
DSR

PDR (%)
96,0402
98,2874
99,4132

Perdas (%)
1,7469
0,8288
0,1358

Atraso (ms)
62,7082
60,3768
102,7323

nmin
18
20
25

B. Cenário 2
Como se pode observar na Tabela II a partir das médias das
métricas de qualidade, o protocolo DSR ainda mostra uma
deficiência na velocidade com que entrega os pacotes durante
as transmissões de dados, apesar de ainda apresentar altas
taxas de PDR (neste cenário existe apenas um caminho entre
os dois grupos de nós), algo desejável em um protocolo de
roteamento eficiente. Para este cenário o protocolo AOMDV
novamente se mostrou o mais eficiente por conciliar um atraso
admissı́vel para aplicações de RSSF com uma pequena taxa
de perda de pacotes.
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TABELA V
M ÉDIA DAS M ÉTRICAS QUALITATIVAS PARA O CEN ÁRIO 5.

TABELA II
M ÉDIA DAS M ÉTRICAS QUALITATIVAS PARA O CEN ÁRIO 2.

AODV
AOMDV
DSR

PDR (%)
96,1277
98,1972
99,3961

Perdas (%)
1,9211
0,8244
0,1363

Atraso (ms)
57,8604
61,3600
105,3615

nmin
6
45
21

AODV
AOMDV
DSR

C. Cenário 3

TABELA III
M ÉDIA DAS M ÉTRICAS QUALITATIVAS PARA O CEN ÁRIO 3.
PDR (%)
95,5628
98,2170
99,6055

Perdas (%)
2,2490
0,8318
0,0974

Atraso (ms)
46,2218
52,5582
67,6910

nmin
10
16
13

Agora apresentam-se os resultados obtidos a partir da análise
de casos baseados em cenários reais. Analisando os resultados
apresentados, observa-se que o protocolo AOMDV apresentouse mais estável nos seus resultados, tendo uma variação menor
do que as observadas nos demais protocolos. Novamente é
notado que o protocolo DSR é ineficiente no seu atraso
acumulado na entrega de pacotes, e apesar de possuir os
melhores resultados de PDR e razão de perda de pacotes,
torna-se ineficiente por apresentar um atraso muito instável
(tendo variações que vão de aproximadamente 30 ms a valores
da ordem de 119 ms).
TABELA IV
M ÉDIA DAS M ÉTRICAS QUALITATIVAS PARA O CEN ÁRIO 4.
PDR (%)
96,5504
98,3704
99,4680

Atraso (ms)
31,6439
30,6935
31,1407

nmin
1450
623
230

Os resultados observados ao final do trabalho indicam que,
como se esperava, o protocolo AODV apresentou uma menor
eficiência na entrega de pacotes de dados quando comparado
aos demais protocolos por possuir o método de descoberta de
rotas mais simplificado, mas ainda assim mostrou uma boa
qualidade em relação ao atraso na entrega de seus pacotes,
possuindo uma média de atraso de cerda de 50, 0957 ms
considerando todos os cenários estudados. O DSR demonstrou
a capacidade de entregar seus dados em segurança e com o
mı́nimo de perdas possı́vel ao seu destino, sendo sempre o
protocolo com menor razão de perda de dados, com uma média
de 0, 1044 % para os 5 cenários. Porém, essa eficiência vem
acompanhada de um atraso em geral muito instável em certos
cenários estudados. Por fim, o algoritmo AOMDV se mostrou
o mais estável, com resultados satisfatórios em todos os testes
apesar de ser menos eficiente, porém ainda assim aceitável,
do que o DSR em alguns cenários.

D. Cenário 4

AODV
AOMDV
DSR

Perdas (%)
1,3411
0,4795
0,0502

VI. C ONCLUS ÕES

Como o terceiro cenário apresenta uma dispersão dos nós
um pouco maior que os cenários já citados, a probabilidade
de se encontrar um nó que possua em sua memória dados da
rota desejada durante a fase de descoberta de rotas é maior, o
que reduziu os atrasos do protocolo DSR para um valor médio
de 67, 9610 ms. Este valor é aceitável para muitas aplicações
em RSSF visto que essa latência não afeta de forma relevante
a rede quanto ao seu funcionamento.

AODV
AOMDV
DSR

PDR (%)
97,0299
98,9281
99,7541

Perdas (%)
1,5491
0,7127
0,1025

Atraso (ms)
52,0440
57,6548
70,0023

nmin
168
54
241

E. Cenário 5
Conforme esperado, os protocolos tiveram melhoras significativas nas suas métricas de atraso, mantendo valores
aproximados de PDR e razão de perda de pacotes quando
comparados ao cenário 4. Para estes testes é visı́vel uma
superioridade do protocolo DSR sobre os outros, tendo um
PDR elevado e consequentemente uma razão de perda de
pacotes mı́nima. Ainda assim, possui um atraso parelho com
os obtidos para os protocolos AODV e AOMDV.
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Mapa de Ambiente de Rádio baseado na
Probabilidade de Detecção para uso em Sistemas
Cognitivos de Alta densidade via Satélite
Jennifer Mendez Rangel e José Mauro Fortes

Resumo— Este trabalho analisa o compartilhamento de
frequências entre transmissores do serviço fixo terrestre (FS,
Fixed Service) e terminais do serviço fixo por satélite de alta
densidade (HDFSS, High Density Fixed Satellite Service) operando
como Usuários Secundários (USs). O uso de um mapa de
ambiente de rádio (REM, Radio Environment Map) é considerado
para ajudar na operação dos terminais do HDFSS, que utilizam
técnicas de Rádio Cognitivo (RC). Um novo método de geração
de REM baseado nas probabilidades de detecção associadas a
cada um dos USs cooperadores é proposto e avaliado.
Palavras-Chave— Mapa de Ambiente de Rádio; Comunicações
por Satélite; HDFSS; Banda Ka; Rádio Cognitivo; Detecção de
Energia
Abstract— This paper analyses the frequency sharing between
FS transmitters and HDFSS terminals operating as secondary
users. The use of a REM is considered to help the operation of
the HDFSS terminals, which use Cognitive Radio techniques. A
new REM generation method based on the detection probabilities
associated with each of the cooperating secondary users is
proposed and evaluated.
Keywords— Radio Environment Map; Satellite Communications; HDFSS; Ka Band; Cognitive Radio; Energy Detection

I. I NTRODUÇ ÃO
Ultimamente, a demanda por recursos do espectro de radiofrequências em sistemas de comunicações sem fio tem
apresentado um crescimento exponencial, que está relacionado
com o aumento massivo de novos usuários e o surgimento de
aplicações que consomem grande largura de banda. O espectro
de radiofrequências disponı́vel para atender esses requisitos,
que já é limitado, está tornando-se escasso. Além disso, devido
à atual alocação e à segmentação fixa do espectro, várias
porções do espectro licenciado não são utilizadas por um
perı́odo de tempo significativo [1]. Uma possı́vel solução à
escassez de espectro é permitir que usuários não licenciados,
ou seja USs, obtenham acesso dinâmico ao espectro disponı́vel
em certas faixas de frequência. O RC é a tecnologia que
possibilita esta alternativa, avaliando constantemente o estado
dos canais de frequência alocados visando fazer uso deles
quando encontram-se desocupados. Este trabalho considera
um cenário envolvendo uma região geográfica onde o FS e
uma aplicação do HDFSS operando na direção espaço-terra
compartilham a mesma faixa de frequências. As caracterı́sticas
especı́ficas do HDFSS (e.g. grande número de terminais e
Jennifer Mendez Rangel e José Mauro Fortes¸ Centro de Estudos em
Telecomunicações (CETUC), Pontifı́cia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-Rio), E-mails: jmendez@cetuc.puc-rio.br, jmfortes@cetuc.pucrio.br.

implantação ubı́qua) sugerem que a coordenação individual
entre todos os terminais do HDFSS e as estações do FS pode
ser um processo difı́cil e longo. Para superar esse problema,
embora essas faixas de frequência sejam alocadas para o FS
e o HDFSS em caráter primário, é razoável considerar uma
situação onde os transmissores do FS operam como Usuários
Primários (UPs) e os terminais do HDFSS como USs.
Este trabalho foca na interferência produzida pelos transmissores do FS nos terminais do HDFSS, sendo que, dado
o caráter secundário das vı́timas, elas não podem reclamar
proteção contra essa interferência. Neste caso, o uso de
técnicas de RC nas quais a ocupação do espectro é avaliada (spectrum awareness) por parte do HDFSS, pode ser
muito útil. Estas técnicas permitem identificar os canais de
frequência disponı́veis, em instantes e localizações geográficas
especı́ficas, que poderiam ser utilizados de forma compartilhada pelos USs.
Com este propósito, uma das técnicas existentes consiste na
armazenagem de informação sobre as caracterı́sticas técnicas e
operacionais das portadoras dos enlaces do FS potencialmente
interferentes. Toda esta informação é centralizada em um
centro de dados (DBC, Data Base Center) que, utilizando modelos de propagação conhecidos, calcula a interferência produzida pelos transmissores FS em qualquer ponto da região geográfica de interesse e disponibiliza o resultado para consulta
pelos terminais HDFSS. Embora eficiente, esta técnica requer
informação detalhada e confiável sobre os enlaces do FS, que
pode não estar disponı́vel. Uma alternativa é possibilitar que
os terminais HDFSS executem um sensoriamento do espectro,
e enviem o resultado para o DBC. Note que a informação,
vindo de apenas um US não oferece a confiabilidade necessária
para abordar o problema da caracterização do espectro. Assim
é necessária a cooperação entre os vários USs operando na
região de interesse (cooperative spectrum sensing). Com base
nos dados recebidos dos USs cooperadores, o DBC produz
uma estimativa da distribuição espacial da interferência gerada
pelos UPs que operam na região de interesse (neste trabalho
denominada ST ). Com base nesta distribuição, e considerando
um nı́vel máximo aceitável de interferência, o DBC produz um
mapa binário REM que indica, os locais onde o HDFSS pode
operar. Note que o REM precisa ser atualizado periodicamente.
Neste trabalho é proposto um método de geração de REM
que utiliza a informação da probabilidade de detecção associada a cada um dos USs cooperadores, estimada pelo DBC
com base no valor da energia total recebida por cada um deles.
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O método proposto é comparado àquele desenvolvido em
[2], que utiliza apenas a informação binária da decisão feita
por cada US sobre a presença de sinais produzidos pelos UPs.
Em [3] o método proposto foi aplicado a um cenário mais
simples, onde apenas um UP foi considerado na região de
interesse. Neste trabalho a modelagem matemática associada
ao método proposto foi modificada para considerar um cenário
contendo múltiplos UPs.

(ESA) e gaussiano de media nula, com densidade espectral de
potência N0 /2. Consequentemente, a envoltória complexa do
ruı́do filtrado ñ(t) em (2) é um PE ESA complexo gaussiano
circularmente simétrico [4], com média nula e densidade
espectral de potência dada por [5]

2N0 ; | f | ≤ W/2
Sñ (f ) =
(4)
0
; | f | > W/2.

II. M ODELAGEM MATEM ÁTICA

sen(πW τ )
W τ 6= 0
(5)
πW τ
com σn2 = N0 W . Note que a potência media do PE complexo
ñ(t) é dada por Pñ = Rñ (0) = 2σn2 . Observe que o vetor de
ruı́do n em (3) que contém amostras de ñ(t), tem uma função
densidade de probabilidade complexa gaussiana circularmente
simétrica [6], ou seja,


1
-1
pn (N) = M
exp −NH K N
(6)
π det K
onde (.)H denota o transposto conjugado, sendo K = E[nnH ]
a matriz covariância de n. Em notação mais compacta,
escreve-se n ∼ CN (0, K). Note ainda que, considerando
(5), se ñ(t) é amostrado à taxa de Nyquist (1/∆ = W ), o
vetor aleatório complexo n é formado por variáveis aleatórias
gaussianas complexas descorrelatadas duas a duas, ou seja,
K = 2σn2 I, e consequentemente

tendo, portanto, a função autocorrelação
Rñ (τ ) = 2σn2

A. Teste de hipóteses binário
O sensoriamento do espectro de radiofrequências executado
pelos USs visa avaliar o uso de uma certa faixa de frequências
por UPs. Para isso, os USs devem decidir sobre a presença ou
ausência de transmissões de UPs na faixa de frequências de
interesse, com base na observação do sinal r(t) que atinge
suas antenas. Esta situação reflete um problema de teste de
hipóteses binário no qual decide-se entre as duas possı́veis
hipóteses H0 (e.g. ausência de transmissões de UPs) e H1 (e.g.
presença de transmissões de UPs), com base na observação do
sinal r(t) num intervalo de tempo especificado (0, T ]. Neste
trabalho considera-se
(
n(t)
: H0
; 0<t≤T
r(t) =
(1)
PNFS
s
(t)
+
n(t)
:
H
1
i=1 i
onde si (t) representa o sinal produzido no receptor do US pela
transmissão do i-ésimo UP, NFS representa o número de UPs
transmitindo na região de interesse e n(t) representa o ruı́do
térmico no receptor de cada US. Considera-se ainda que os
sinais {si (t), i = 1, . . . , NFS }, correspondem a portadoras de
alta frequência com densidade espectral de potência não desprezı́vel somente em uma faixa de frequências de largura W
e frequência central f0 >> W/2 (sinal passa-faixa). Supõe-se
ainda que todas as portadoras têm a mesma frequência central
e o mesmo tipo de modulação. A envoltória complexa do sinal
recebido pelo US, com relação a f0 , é então dada por
(
ñ(t)
: H0
; 0<t≤T
r̃(t) =
(2)
PNFS
i=1 s̃i (t) + ñ(t) : H1
onde s̃i (t) e ñ(t) representam, respectivamente as envoltórias
complexas de si (t) e n(t) em relação f0 . Amostras da envoltória complexa r̃(t), tomadas a uma taxa de 1/∆ amostras
por segundo, correspondem a um vetor complexo de dimensão
M = bT /∆c, dado por

n
: H0
PNFS
r=
(3)
s
+
n
: H1
i
i=1
T

com si = (s̃i (0), s̃i (∆), . . . , s̃i ((M -1)∆))
T
(ñ(0), ñ(∆), . . . , ñ((M -1)∆))

e n

=

B. Caracterização do ruı́do observado
Neste trabalho considera-se que o ruı́do observado por
cada US corresponde ao ruı́do térmico na saı́da do filtro
passa-faixa do seu receptor, considerado ideal com largura
de banda W . Usualmente o ruı́do térmico é modelado como
um Processo Estocástico (PE), Estacionário no Sentido Amplo

n ∼ CN (0, 2σn2 I)

(7)

C. Modelagem do sinal do usuário primário
Uma compilação dos vários trabalhos de pesquisa relacionados ao assunto mostrou que, na ausência de conhecimento
a priori sobre as caracterı́sticas do sinal si (t) produzido no
receptor do US pela transmissão de um UP, si (t) é modelado
como um sinal determinı́stico [7]–[9] ou como um PE ESA
[2], [8], [10], [11]. Neste último caso, a maioria dos estudos
considera o sinal si (t) como um PE ESA gaussiano de media
nula.
Neste trabalho, supõe-se que as portadoras transmitidas
pelos NFS UPs {si (t), i = 1, . . . , NFS } são modeladas como
PEs ESA gaussianos. Assim, as amostras de s̃i (t) em (3)
formam um vetor aleatório gaussiano complexo circularmente
simétrico, ou seja, si ∼ CN (0, Ksi ) [6], sendo Ksi =
E[sH
i si ] a matriz covariância de si . Assim como na maioria dos estudos relacionados atualmente disponı́veis, neste
trabalho considera-se, que as componentes de si têm a mesma
variância e são descorrelatadas duas a duas. Neste caso,
si ∼ CN (0, 2σs2i I)

(8)

onde σs2i = Ps̃i /2, com Ps̃i denotando a potência média da envoltória complexa s̃i (t) do sinal si (t) (Ps̃i = Rs̃i (0)). Supõese ainda que os diferentes sinais que chegam no receptor do
UP (si (t); i = 1, . . . , NFS ) são estatisticamente independentes,
além de serem estatisticamente independentes do ruı́do térmico
do receptor. Neste caso, considerando-se (7) e (8), o vetor de
observações em (3) é caraterizado por

n ∼ CN (0, 2σn2 I)
 : H0
r=
(9)
s + n ∼ CN 0, (2σs2 + 2σn2 )I : H1
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onde s =

PNFS

i=1 si

e σs2 =

PNFS

i=1

σs2i

D. Critério de decisão Neyman-Pearson
Quando as probabilidades a priori das hipóteses H0 e H1
não são conhecidas, utiliza-se um critério de decisão que
prescinde desta informação. Neste caso, os procedimentos
usualmente utilizados trabalham com as probabilidades condicionais de detecção (Pd ) e de falso alarme (Pf a ). O objetivo
seria projetar um teste que forneça um alto nı́vel de Pd e um
baixo nı́vel de Pf a , objetivos que são conflitantes. O critério
de decisão de Neyman-Pearson, por exemplo, restringe a Pf a
a um valor máximo aceitável (α0 ) e maximiza a Pd . A solução
deste problema de otimização conduz a um teste de razão de
verossimilhança (LRT, Likelihood Ratio Test), onde o limiar
de decisão é calculado a partir de um valor predefinido α ≤ α0
da probabilidade de falso alarme Pf a . Mais especificamente,
Λ(R) =

pr|H1 (R) H1
R λ
pr|H0 (R) H0

(10)

com o limiar de decisão λ obtido a partir da condição Pf a =
P (H1 |H0 ) = α ≤ α0 . No caso particular da caraterização
estatı́stica de r em (9) o LRT em (10) torna-se no detector de
energia
H1

v(R) = RH R R η

(11)

H0

onde
η=


2σn2 σt2
ln λ + M ln σn2 − M ln σt2
2
2
σt − σn

(12)

com σt2 = σs2 + σn2 , sendo o limiar η calculado a partir da
condição Pf a = P (v(r) > η| H0 ) = α ≤ α0 .
E. Desempenho do detector de energia
O desempenho do detector de energia em (11) é usualmente
medido por duas métricas: a Pf a , que avalia a probabilidade de detectar erradamente presença de sinal do UP no
receptor do US, e a Pd , que indica a probabilidade de
detectar corretamente presença de sinal de UP no receptor
do US. Estas probabilidades são respectivamente definidas
por Pf a = P (v > η | H0 ) e Pd = P (v > η | H1 )
e podem ser calculadas a partir das funções densidade de
probabilidade condicionais pv|H0 (V ) e pv|H1 (V ) da variável
de decisão v, respectivamente. Considerando (9), a variável
de decisão v em (11) dada a hipóteses H0 corresponde ao
somatório do modulo ao quadrado de M variáveis aleatórias
gaussianas complexas circularmente simétricas independentes

e identicamente distribuı́das ri ∼ CN (0, 2σn2 ) . Neste caso
[4],


1
V M−1
V
exp − 2 u(V ),
(13)
pv|H0 (V ) =
(2σn2 )M (M −1)!
2σn

e
onde Γ(.)
representa a função gama regularizada definida
e (ρ, β) = Γ (ρ, β) /Γ(ρ) com Γ (ρ, β) e Γ (ρ) decomo Γ
notando, respectivamente, a função gama incompleta e a
função gama (para ρ ∈ Z∗+ ) [4]. De maneira análoga, é
possı́vel mostrar que, considerando (9), a função densidade
de probabilidade condicional da variável de decisão v dada a
hipótese H1 é dada por [4]


V M−1
V
1
u(V ),
exp − 2
pv|H1(V ) =
(2σs2 +2σn2 )M (M −1)!
2σs +2σn2
(15)
sendo a probabilidade de detecção dada por


η
e
Pd = Γ M, 2
(16)
2σs + 2σn2
F. Estimador de máxima verossimilhança da potência média
agregada Ps
Observa-se em (16) que a probabilidade de detecção depende da potência media do ruı́do filtrado 2σn2 , considerada
conhecida, e da potência média Ps = 2σs2 do agregado de
sinais dos usuários primários que atinge o receptor do US.
Esta potência deve ser estimada, pelo DBC, a partir do valor
V assumido pela variável de decisão v = RH R. Neste
trabalho propõe-se que o DBC utilize o estimador de máxima
verossimilhança, dado por [3]
V
− 2σn2
(17)
M
que é despolarizado e eficiente. Considerando-se (17), (16) se
escreve


M
e
Pd = Γ M , η
(18)
V
P̂s (V ) =

III. M ÉTODOS DE GERAÇ ÃO DO REM
Usualmente o DBC gera o REM com base na informação
enviada pelos USs, neste trabalho NUS representa o número
de USs operando em ST . Em [2] é definido um método
de geração (aqui denominado Método 0) cujo diagrama em
blocos é apresentado na Figura 1. Conforme indicado no diagrama, os USs enviam para o DBC além das suas localizações
{(θj , φj ), j = 1, . . . , NUS } a informação binária {dj , j =
1, . . . , NUS } sobre suas decisões (dj = 1 se decide-se por
H1 e dj = 0 se decide-se por H0 ). No primeiro passo

e, consequentemente,
Fig. 1.

Pf a



η
e
= Γ M, 2
2σn

(14)

Diagrama em blocos do Método 0 de geração do REM

deste Método 0, a informação recebida é mapeada em uma
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(a) Distribuição geográfica
marcada dos USs cooperadores
Fig. 2.

(b) REM obtido

Exemplo de resultados para o Método 0 e NUS = 900

distribuição geográfica dos USs cooperadores, sendo, cada
ponto da distribuição, marcado de acordo com a decisão tomada pelo US correspondente. Um exemplo desta distribuição
é mostrado na Figura 2(a) para NUS = 900. Na figura os
USs que detectaram a presença de transmissões de UP estão
marcados em vermelho enquanto os USs que não detectaram
a presença de transmissões de UP estão marcados em azul. No
segundo passo deste método, o DBC executa uma interpolação
espacial linear sobre os pontos desta distribuição, dando origem ao REM (ver exemplo na Figura 2(b)).
O método de geração de REM proposto neste trabalho (aqui
denominado Método 1), cujo diagrama em blocos é apresentado na Figura 3, ao invés de utilizar a informação binária das
decisões dos USs cooperadores, utiliza os valores {Vj , j =
1, . . . , NUS } das variáveis de decisão correspondentes a cada
um dos USs (variáveis de ponto flutuante). Conforme indicado
no diagrama da Figura 3, com base nestes valores, é calculada
a probabilidade de detecção associada a cada um dos USs,
dada por (18). Como no Método 0, é também gerada uma
distribuição geográfica dos USs, sendo que, neste caso, cada
ponto da distribuição é marcado de acordo com o valor da
probabilidade de detecção associada a cada um dos USs
cooperadores. Um exemplo desta distribuição é mostrado na
Figura 4(a) para NUS = 900. Através da triangulação de

(a) Distribuição geográfica
marcada dos USs cooperadores
Fig. 4.

(b) REM obtido (quantização para
` = 0.8)

Exemplo de resultados para o Método 1 e NUS = 900

Delaunay [3] e de uma interpolação linear sobre os pontos
desta distribuição, é obtida uma função contı́nua Pd (θ, φ),
definida para todos os (θ, φ) ∈ ST . Como último passo, um
quantizador de um nı́vel (Pd = ` ∈ [0, 1]) é aplicado a esta
função, dando origem ao REM (ver exemplo na Figura 4(b)).
IV. D ESEMPENHO DOS M ÉTODOS DE GERAÇ ÃO DO REM
Os métodos de geração de REM descritos na Seção III
podem ser avaliados se aplicados a cenários para os quais
seja possı́vel determinar um REM de referência, que pode
ser obtido utilizando-se as informações reais dos UPs (e.g.
localizações, nı́veis de potência de transmissão, diagramas de
radiação das antenas envolvidas entre outras). Este REM de
referência é definido como Sdref = {s ∈ ST : I ≥ Imax } onde
ST representa a região de interesse (na qual o HDFSS e o FS
compartilham a mesma faixa de frequências) e Imax define a
potência interferente total máxima que um US pode tolerar.
Neste trabalho considera-se Imax = −139[dBW/MHz], conforme indicado em [12]. A qualidade de um REM pode ser
então obtida ao compará-lo com o REM de referência. Propõese aqui que esta comparação seja feita com base em duas
métricas: a taxa espacial de detecção e a taxa espacial de falso
alarme. As métricas propostas são definidas respectivamente
por
A(Sdi ∩ Sdref )
(19)
Td =
A(Sdref )
e
A(Sdi ∩ Sdref )
Tf a =
(20)
A( Sdref )
onde A(·) denota o operador que define a área do seu
argumento e Sdi = {s ∈ ST : US não pode operar}. Em
(20), Sdref representa o complemento de Sdref em relação a
ST . A qualidade do REM pode então ser visualizada por
meio da curva de desempenho (Td × Tf a ) do tipo ROC
(Receiver Operating Characteristic) [5]. Note que o REM
ideal corresponde a Td = 1 e Tf a = 0.
V. R ESULTADOS N UM ÉRICOS

Fig. 3.

Diagrama em blocos do Método 1 de geração do REM

Nesta seção, os métodos de geração de REM descritos na Seção III são aplicados a um cenário envolvendo
três transmissores FS, ou seja três UPs, localizados dentro de uma região de interesse ST de 30 km × 30 km,
nas coordenadas (−59.92◦ W, 0.1038◦ ), (−59.89◦ W, −0.002◦ )
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1
0.95

T d = E [Td | Tfa = TF A ]

e (−59.88◦ W, −0.092◦ ). As localizações dos USs cooperadores foram modeladas através de um Processo Pontual
de Poisson (PPP) homogêneo bidimensional com densidade
λppp US/km2 . Foram obtidos resultados para λppp igual a
0.5, 1.0 e 1.5 US/km2 (o que corresponde, respectivamente,
a 450, 900 e 1350 USs na região ST ). O detector de energia
em (11) foi implementado utilizando M = 1000 amostras
de r̃(t). O limiar de decisão η foi calculado com α0 =
10−3 e nı́veis de quantização {` = 0.5, 0.6, 0.7, 0.8} foram
utilizados no Método 1. Outros parâmetros técnicos utilizados
são apresentados na Tabela I. O desempenho dos dois métodos

0.9
0.85
0.8
0.75
Método
Método
Método
Método
Método

0.7
0.65
0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

1,
1,
1,
1,
0

ℓ=
ℓ=
ℓ=
ℓ=

0.22

0.8
0.7
0.6
0.5

0.24

TF A

TABELA I
Fig. 6.
Curvas tipo ROC obtidas para λppp = 0, 5 US/km2 (linhas
tracejadas), λppp = 1 US/km2 (linhas pontilhadas) e λppp = 1, 5 US/km2
(linhas sólidas).

PAR ÂMETROS DE S IMULAÇ ÃO
Transmissores e receptores do FS:
- Frequência de operação [GHz]
- Altura do transmissor/receptor do FS [m]
- Ganho máximo da antena tx/rx [dBi]
- Diagrama de radiação da antena tx/rx
- Densidade de potência de tx [dBW/MHz]
Terminal HDFSS:
- Altura do terminal [m]
- Ganho máximo da antena receptora [dBi]
- Diagrama de radiação da antena receptora
Posição orbital do satélite geoestacionário [graus]

18,7
29
40
Rec. ITU-R F.699
-20
9
42
Rec. ITU-R F.699
15, 607◦ W

no cenário analisado foi avaliado considerando-se, para cada
um dos valores de λppp , 5000 realizações do PPP. No caso de
λppp = 0, 5 US/km2 os valores de Tf a e Td calculados para
cada uma das 5000 realizações do PPP são apresentados na
Figura 5. A partir destes dados, foi obtida uma estimativa T d
do valor esperado condicional E [ Td | Tf a = TF A ]. As curvas
resultantes, do tipo ROC (T d versus TF A ), são apresentadas
em linhas tracejadas na Figura 6. O mesmo tipo de curva foi
obtido para λppp = 1 US/km2 (linhas pontilhadas na Figura 6)
e λppp = 1, 5 US/km2 (linhas sólidas na Figura 6). As curvas
da Figura 6 mostram que, conforme esperado, o desempenho
dos métodos de geração de REM melhora com o aumento do
número de USs cooperadores. Note ainda que um incremento
em T d implica diretamente em um incremento na taxa de
falso alarme, que se reflete em uma redução de capacidade
no HDFSS. Os resultados também evidenciam um melhor
desempenho do Método 1 (proposto neste trabalho) em relação
ao Método 0, uma vez que, para um dado valor de T d , o
Método 1 proporciona uma redução de TF A em relação ao
Método 0. Observa-se, por exemplo, que para λppp = 0, 5 o
1
0.95
0.9

Td

0.85
0.8
0.75
Método
Método
Método
Método
Método

0.7
0.65
0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

1,
1,
1,
1,
0

ℓ=
ℓ=
ℓ=
ℓ=

0.22

0.8
0.7
0.6
0.5

0.24

Tfa

Fig. 5.

Pares (Tf a , Td ) obtidos para λppp = 0, 5 US/km2 (NUS = 450)

Método 1 com ` = 0, 7 apresenta uma redução em TF A de
0,1884 para 0,14 (25, 69%) para um T d igual a 0, 95 (Figura
6).
VI. C ONCLUS ÕES
Este trabalho analisou o compartilhamento de frequências
entre transmissores do FS e terminais do HDFSS (no sentido
espaço-terra), operando na faixa de 18,1GHz−19,7GHz. O
estudo considera que o DBC utiliza mapas de ambiente de
rádio para autorizar a recepção dos terminais do HDFSS
trabalhando em carácter secundário na presença das interferências produzidas por transmissores do FS, ou seja UPs.
Num cenário mais amplo do aquele em [3], que considera
apenas um transmissor FS interferente, foram considerados
três transmissores FS. Os resultados numéricos evidenciaram
que o método proposto neste trabalho, quando comparado ao
método apresentado em [2], tem melhor desempenho, uma
vez que, para um mesmo valor da estimativa da taxa espacial
de detecção T d , ele proporciona uma redução no valor da
taxa espacial de falso alarme TF A correspondente ao método
apresentado em [2].
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Spectral Efficiency of Massive MIMO using
FBMC-OQAM Modulation
Felipe Kurpiel Jose, Luis Lolis, Eduardo Parente Ribeiro and Felipe Alex Pinto

Abstract— This article covers the potential of Filter Bank
Multicarrier (FBMC) modulation to be used in the future 5G
wireless networks where Massive Multiple-Input Multiple-Output
(MIMO) will be deployed. The study compares orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with FBMC. The former
is the multiplexing technique in 4G communications and the
latter is one of the strongest candidates to replace OFDM in
5G networks. This comparison evaluates the spectral efficiency
(SE) of a massive MIMO (MM) system uplink under a singlecell environment. Due to the absence of the cyclic prefix, the
FBMC has better SE than the OFDM as the signal-to-noise-ratio
(SNR) increases. However, to the best of the authors’ knowledge,
this study has not yet been conducted under a MM scenario.
In summary, this article presents an analysis of SE of FBMC
considering a MM setup. While limiting the modulation to 64Quadrature Amplitude Modulation (QAM) per sub carrier, it
was observed that as the SE increases, the required number of
antennas for the OFDM becomes the double or the triple of
the counterpart using FBMC, or even it is not achieved by the
OFDM.
Keywords— Massive MIMO, FBMC, M-QAM modulation,
spectral efficiency, 5G

I. I NTRODUCTION
The traffic of wireless communication networks has grown
exponentially and transmission rates are nearing 1 Gb/s nowadays, which leads to higher demands on system capacity. Moreover, designing wireless links with superior speed, qualityof-service and capability represents a significant engineering
and research challenge. [1]
Multiple-input multiple-output (MIMO) systems have emerged to serve tens of user equipment (UE) by employing
hundreds of base station (BS) antennas in the same timefrequency resource. As a definition, Massive MIMO (MM)
is a multi-user MIMO technology where a number K of UE
antennas are serviced on the same time-frequency resource by
a BS with M antennas such that M >> K. In reality, MM
has become the strongest candidate to increase the capacity of
multiuser networks [2].
Many studies analyses the spectral efficiency (SE) of MM
under different scenarios [3]–[5]. In all of them, the orthogonal
frequency division multiplexing (OFDM) is adopted as the
multiplexing / modulation scheme. It is important to point
out that all these studies considered that each sub-carrier has
a Gaussian distributed modulation, being that a condition to
achieve the Shannon limit per channel [6].

As explained in [7], every existent waveform have its pros
and cons, hence the benefits of large antenna arrays can
turn a MM specific waveform combination more attractive
than others. Compared to existing 4G technologies, 5G is
targeting much higher throughput with sub-ms latency and
utilizing higher carrier frequencies and wider bandwidths [8].
Given that, the filter bank multicarrier (FBMC) represents a
possibility to provide higher SE and it is much more suited to
a potential 5G system than OFDM [9].
In [10], the OFDM and FBMC SEs are compared with
the theoretical bounds for Rayleigh fading and a single-input
single-output (SISO) transmission. Each sub-carrier changed
between M-QAM going from M = 4 to M = 64. In addition,
block error-correcting codes having rates from 78/1024 to
948/1024 were also applied. The SNR for a specific throughput
is achieved when the bit error rate (BER) around 10−3 , which
is obtained through Monte-Carlo simulations.
This paper presents an SE analysis for the OFDM and
FBMC modulation / multiplexing schemes for MM cells,
combining the work in [10], [3] and [4]. The individual SE per
SNR from [10] is applied in the averaged perceived SNR per
user obtained in [3] and [4] in a MM cell, to evaluate the SE in
the entire cell, with different number of antennas and cell size.
By adopting this strategy, the modulations being considered
in a single-cell environment on a MM system uplink are
presented in a more realistic format. In other words, the FBMC
and OFDM sub-carriers are not seen as Gaussian distributions.
In summary, this approach provides a more realistic scenario
for the analysis of SE in a MM system uplink than what is
presented on both [3] and [4].
The remainder of this paper is organized as follows: Section
II provides the theoretical framework for MM and FBMC. In
Section III the method to analyze non-Gaussian modulations
is described. In Section IV the SE for FBMC and OFDM
in MM is presented. In Section V the numerical results are
provided and insightful discussions are drawn. Finally, Section
VI concludes the paper.
II. T HEORETICAL F RAMEWORK
A. Uplink Massive MIMO

The design and analysis of MIMO systems includes one BS
equipped with an array of M antennas that receive data from K
single-antenna users. In [3] the SE of a MIMO system uplink
for a single cell environment is evaluated considering lower
Felipe Kurpiel Jose, Luis Lolis, Eduardo Parente Ribeiro and Felipe capacity bounds in a channel model that includes small-scale
Alex Pinto. Federal University of Parana (UFPR), Curitiba-PR, Brazil, Efading. The study focus on three different linear detectors at
mails: lipekurpiel@gmail.com, luis.lolis@eletrica.ufpr.br, edu@ufpr.br, felipe.fap.ufpr@gmail.com. This work was partially supported by UFPR.
the BS: maximum-ratio combining (MRC), zero-forcing (ZF)
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and minimum-mean-square error (MMSE) detection. In addition, each user is uniformly distributed inside a single circular
cell of radius R where a Monte Carlo simulation places the
users to validate the study. In this case, the individual UE is
linked to an average perceived SNR value.
According to [3], when the ZF Receiver is employed, the
uplink rate for the k th user under Rayleigh fading channel
with noise variance equal to 1, and provided that M ≥ K + 1,
the achievable uplink rate for the k th user is lower bounded
by:
SEZF = log2 [1 + (M − K)pu βk ].
(1)
th

where βk is the small-scale fading for the k user, pu is the
average transmitted power of each user. The cell SE is defined
as:
K
X
SEZFcell =
log2 [1 + (M − K)pu βk ].
(2)
k=1

Similarly, the SE for the MM system uplink in a single-cell
environment is analyzed in [4], where K single UE antennas
send signals to one of the M antennas at BS. An analytic
expression for SE is derived by employing the MRC and ZF
detection at the BS. Those authors considered a flat-fading
Rayleigh MIMO channel for each subcarrier, besides subcarrier modulated signal is considered Gaussian distributed. It
is also considered that perfect channel state information (CSI)
can be acquired at the BS when UEs send pilot sequences in
the uplink. With perfect CSI, a power control is introduced in
order to vary pu leading to a single SNR for all users. The
expected SNR is analytically derived. First a large scale fading
is introduced:
φξk
(3)
βk(large) = α ,
dk
where dk represents the path loss depending on the distance
between the BS and the k th UE and the loss exponent α, φ is a
constant related to the antenna gain and the carrier frequency,
α is the path-loss exponent, and ξk represents a lognormal
distributed shadow fading variable:
2
10 log10 ξk ≈ N (0, σsh
);

(4)

then the analysis proceeds by finding the expected value for
dα
k and ξk :
2 R α+2 − r0α+2
,
α+2
R2 − r02
" 
2 #!−1
1 ln10
exp
σsh
,
2
10

E[dk α ] =

E[ξk ] =

(5)

(6)

where R is the cell radius, r0 is the minimum distance between
the UE and the BS. This leads to the average gain β in the
cell:
φE[ξk ]
β = E[βk ] =
(7)
E[dα
k]
Once the power control is in place, an optimization is derived
to relate the system Energy Efficiency (EE) and the SE. The
system noise power spectrum density is no longer considered
unitary, and is denoted by σ 2 . A gain λo is derived to compensate the different losses and the cell power consumption in an

optimal EE point. It is dependent on β, therefore, dependent
on the cell size, and some other parameters such M , K, and
variables related to the cell power consumption. In this case,
every user experience the same SNR, optimized for EE. In
this new scenario and considering ZF detection at the BS, the
SE of a single user in a MM-OFDM system uplink can be
approximated as:


λ0
(8)
SEZFo = log2 1 + (M − K) 2 ,
σ
and the cell SE is defined by:
SEZFo−cell



λ0
= K log2 1 + (M − K) 2 ,
σ

(9)

It is evidenced in both (2) and (9) that the OFDM modulation is considered to be Gaussian distributed. According
to [11], when the number of BS antennas tends to infinity,
the processing gain of the system tends to infinity and, as
a result, the effects of both noise and multiuser interference
are completely eliminated. Furthermore, in order to deploy
a large number of antennas at the BS it is reasonable to
assume a scenario called favorable propagation. This case
is described as a phenomenon observed when the wireless
channel becomes near-deterministic and the BS-to-UE radio
links become near-orthogonal to each other [12]. By adopting
this assumption, the effects of small-scale fading, intra-cell
interference and uncorrelated noise disappear asymptotically
when M is sufficiently large. In addition, by using a linear
detector as the ZF, the received signal is separated into streams
which makes it possible to determine the received vector.
Therefore, interference between terminals can be suppressed
even further by using ZF [13].
B. OFDM vs FBMC
In essence, it is not expected to increase performance
gains by 10 times when switching from OFDM to alternative
schemes; still it is important to investigate viable candidates.
It is known that the benefits of having large antenna arrays
can turn a MM specific waveform combination more attractive
than others [14]. FBMC for instance, offers lower out-of-band
(OOB) emissions, and allows more affordable and more adaptable carrier aggregation than OFDM [15]. Still, by scaling up
the number of antennas, the combination of MM and FBMC
can offer benefits in several aspects including higher gains and
better spectral efficiency if compared to OFDM [7].
As seen on [16], one of the most critical challenges on
adopting FBMC instead of OFDM is in how to incorporate
a multicarrier system based on filter banks to replace a
conventional modulation scheme. In FBMC the Inverse Fast
Fourier Transform (IFFT) plus Cyclic Prefix (CP) presented
in the input of OFDM are replaced by a synthesis filter bank
(SFB). When it comes to the output, the CP plus Fast Fourier
Transform (FFT) of a OFDM system are replaced by the
analysis filter bank (AFB). Synchronization is dealt when a
sub-carrier is down-converted and the preamble is compared
through correlation.
Due to the rectangular windowing, OFDM has strong sidelobes which is not the case of FBMC. By using filter banks, the
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III. SE FOR N ON -G AUSSIAN M ODULATIONS UNDER SISO
FBMC presents superior spectral properties than OFDM,
which is explored on this paper. In order to extract the SE
based on real-world testbed measurements under a SISO signal, from the throughput data provided by [10], the bandwidth
value must be known. With this in mind and knowing that
both OFDM and FBMC are using the same 1.4MHz LTE
bandwidth, it is straightforward to extract the curves for SE
related to a SISO signal shown on Fig. 1.
By adopting Monte Carlo simulations it is possible to study
the behavior of OFDM and FBMC modulation when both are

8
Shannon Limit
FBMC Gaussian
FBMC perfect CSI
OFDM perfect CSI

7

Spectral Efficiency [bits/s/Hz]

energy is concentrated within the frequency range of a single
subcarrier. According to [17], there is no need of guard bands
in a FBMC scheme. Besides, carrier frequency offset (CFO)
and inter carrier interference (ICI) due to Doppler Effect are
almost eliminated.
Although the filter bank itself is slightly more complex
than the respective element in OFDM, from a conceptual
point of view, the signal generation in FBMC-offset quadrature
amplitude modulation (FBMC-OQAM) and windowed OFDM
requires basically the same operations. In summary, FBMCOQAM can reuse many hardware components of OFDM [10].
In the comparison of OQAM versus QAM for nonorthogonal waveforms, OQAM can offer lower peak-toaverage power ratio (PAPR), while smaller frame error rates
(FERs) can be achieved by QAM in rich multipath fading
channels. Moreover, FBMC adopts linear filtering to significantly reduce out-of-band (OOB) emission for the sake of SE
and robustness against synchronization errors [18].
Taking all these details in mind, in [10] are presented
real-world testbed measurements at 2.5GHz that are essential
for this document. Under conditions that resemble a SISO
signal with 1.4MHz LTE, it was demonstrated that FBMC has
a higher throughput when compared to OFDM. This better
performance is possible due to a higher usable bandwidth and
because no CP is used on FBMC.
In this paper, OFDM is compared to FBMC in terms of
spectral properties. Fig. 1 brings the simulated SE (considering
perfect CSI for both modulations) and the theoretical bounds
for Rayleigh fading as presented in [10]; where in the "FBMC
Gaussian" each sub-carrier is a Gaussian distributed signal.
The modulation scheme per sub-carrier varies from 4-QAM
to 64-QAM. Block codes are added and combined with the
modulation schemes, which gives a range of attainable SEs
for different SNR values. Monte Carlo simulations are carried
out an the Packet Error Rate (PER) is observed. The simulation
goes until a PER of 10−3 is observed, then the modulationcoding scheme is changed.
As the SNR increases, the throughput for FBMC becomes
higher compared to OFDM since it presents higher usable
bandwidth and no CP. When compared to the Shannon limit, a critical note is that the SE saturates at 5 bits/s/Hz
per user (from 64-QAM). Many challenges associated with
FBMC were dealt with and validated by the real-world testbed
measurements provided by [10]. In this work, the SE from
these two modulation schemes is extended in the case of MM
cell, with ZF signal combination.
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Fig. 1. Differences between FBMC and OFDM provided by real-world
testbed measurements at 2.5GHz in a SISO signal, assuming perfect CSI.

not seen as Gaussian distributions. In other words, when the
SE for different modulation schemes cannot be evaluated by
theoretical models that follow the Shannon limit capacity [6]:
SE = log2 [1 + SN R].

(10)

Thus, there is a requirement to include a modulation element
on the general formula of SE and by doing so, address the
differences in performances shown on simulations when the
modulations do not follow a Gaussian distribution. The SE for
the OFDM and FBMC can be approximated to the Shannon
limit by introduction a correction factor θ:


(11)
SEOF DM = log2 1 + SN R · |θO |2 · γO θO ,
SEF BM C = log2 [1 + SN R · |θF |2 ] · γF θF

(12)

where γO , γF , θO and θF are both SE correction factors for the
OFDM and FBMC, respectively. The parameters γO and γF
are constants, while θ varies with the SNR. The approximation
is carried out as follows: for each SNR, the modulation SE
is compared to the Shannon SE, then θ is obtained. Fig. 2
displays the curves related to the parameter of modulation θ×γ
vs SNR, under perfect CSI, of a SISO system; it illustrates
that the difference between SE for OFDM and the Shannon
limit is higher than what is seen when comparing FBMC. The
correction factor γ is employed to adjust the point of saturation
observed on simulation; its value is obtained through successive iterations until the curve fitting presents adherence. As γ
is a constant, one can observe that θ by itself presents a close
to linear behavior and therefore, it can be approximated to a
linear equation. By assuming that, this new modulation factor
has linear behavior, and knowing that there is a correlation
between SE and SNR, the expression that represents the SE for
non-Gaussian modulations (considering γO and γF constants
related to OFDM and FBMC respectively) can be written as
follows:
h
i
2
SEOF DM = log2 1 + SN R |AO SN R + BO | γO
· (AO SN R + BO ) (13)
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IV. SE FOR N ON -G AUSSIAN M ODULATIONS UNDER MM

0.8

In order to analyze the spectral properties of different modulation schemes, firstly it is necessary to revisit the expression
for SE on a MM system uplink and understand what represents
the SNR perceived value for each user. Analyzing equation (2),
assuming that M >> K and considering large-scale fading,
it is possible to infer that
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Fig. 2.

Parameters θ×γ versus SNR (linear) in SISO signal

h
i
2
SEF BM C = log2 1 + SN R |AF SN R + BF | γF
· (AF SN R + BF ) (14)
Table I shows the obtained parameter values for curve fitting.
Comparatively, Fig. 3 show the close matching achieved
between the modeling of (13) and (14) and the simulation
results. The curve fitting is just part of the solution. The
TABLE I
SE CORRECTION FACTORS FOR CURVE FITTING

OFDM
FBMC

Parameters
A
B
−6 × 10−4
0.8
−5 × 10−4
0.7

γ
0.75
1.18

(15)

k=1

0.55

0

K
M −K X
SN R =
pu βk
K

where SN R is the average SN R perceived per user when a
MM system uplink is being evaluated, for ZF signal combination, K users and M antennas. The result of [4] given in
(9) leads to a single SNR for all users when power control is
presented:
λ0
(16)
SN Rλ0 = (M − K) 2 .
σ
We recall that λ0 depends on β of (7), therefore, the SNR
in both cases depends on the distance between the BS and
the user, the path-loss exponent and the number of users. As
shown on (2), pu is the same for all users, then the SNR per
user depends on its individual βk [3]. To put it differently,
the position of the user inside of a cell has great influence
on its individual SNR when a MM system uplink is in place.
For SNR much higher than 25dB, the modulation SE saturates
in 5bits/s/Hz from the 64-QAM (as illustrated on Fig. 1). On
the other hand, SN Rλ0 is fixed for all users and fall below
the saturation of a 64-QAM in our simulations. Thus, the SE
expression of (9) is combined with (13) and (14) to derive
the cell SE for the OFDM and FBMC modulations, with nonGaussian distributions on the sub-carriers modulation scheme;
which implies that the SE in a MM network and ZF signal
combining is represented by:

SEOF DM −ZFcell = K log2 1 + SN Rλ0 AO SN Rλ0
i
2
+BO ) γO (AO SN Rλ0 + BO ) , (17)

4.5

Spectral Efficiency [bits/s/Hz]

4
3.5

OFDM (Equation 13)
FBMC (Equation 14)
OFDM pCSI
FBMC pCSI


SEF BM C−ZFcell = K log2 1 + SN Rλ0 AF SN Rλ0
i
2
+BF ) γO (AF SN Rλ0 + BF ) . (18)

3
2.5

V. S IMULATION

The SE for OFDM and FBMC were analyzed through (17)
and
(18) considering the parameters from tables I and II. The
1.5
2
parameters α, φ, r0 , R, σsh
, lead to β, which in its turn is
1
used to calculate λ0 , through the equations presented in [4].
0.5
The other parameters required for λ0 are the same that the
ones presented in table I of [4]. In order to learn more details
0
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
about how the ratio λ0 / σ 2 is calculated it is recommended to
SNR [dB]
review section IV from [4]. By employing the equation (16),
Fig. 3. Comparison between real-world testbed measurements/ Non-Gaussian
it’s possible to establish the SNR range used in the simulation.
Modulation and the analytic expressions (13) and (14)
For 25 antennas at the BS and using the parameters on table II,
the minimum SNR reached is -0.7 dB. And for 450 antennas
perceived SNR value for each user in a MM cell is used as at the BS, the maximum SNR reached is 16.4 dB.
reference to define SE for a single user and then multiplied
On a scenario that considers perfect CSI, Fig. 4 depicts
per the number of users in the cell.
the SE of a MM system uplink when M goes from 25 to
269
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TABLE II
PARAMETERS OF THE MASSIVE MIMO SYSTEM UPLINK
φ
1

σ2
-134dBm/Hz

α
3.7

r0
10m

R
600m

K
10

B
20MHz

Spectral Efficiency in Massive MIMO

80

OFDM Non Gaussian
FBMC Non Gaussian
OFDM Gaussian (ZF)
Shannon Limit

70

Spectral Efficiency [bits/s/Hz]

2
σsh
8dB

would be noticed at an SNR above 25dB is not reached in the
test bench.
For future studies, a range of different Massive MIMO
scenarios could be analyzed, such as systems using Rician or
Nakagami-m fading instead of Rayleigh and also, the usage of
millimeter waves. Those assumptions could provide a better
understanding of the real potential of OFDM and FBMC as
candidates to address some of the 5G requirements to deliver
high-speed data transfer rates and more reliable services.
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Fig. 4. SE for Gaussian and non-Gaussian modulations in a single cell with
radius R=600 m when a ZF detector is placed at the BS.

450 antennas. Fig. 4 shows that the increase of SE is higher
at the beginning and the relative difference between SE in
OFDM and FBMC increases as N increases. This is expected
as the FBMC SE increases faster than the OFDM as the SNR
increases, observed from Fig. 1. The FBMC is about 27%
better spectral efficiency than OFDM for 150 antennas, and
is 33% better for 450 antennas. Another note is that OFDM
requires more antennas at the BS to achieve the same SE in
bits/s/Hz. For instance, the OFDM SE saturates at 40 bits/s/Hz,
needing 450 antennas, more than 2 times than the required for
FBMC for the same rate. Both modulated signals are quite far
apart from the analytic expressions which considered Gaussian
distributed modulations. This shows a more realistic scenario,
helping understanding the limits of such MM cells for 5G
implementation.
VI. C ONCLUSIONS
In this article, a way to investigate the SE of a MM system
uplink using the throughput data from a SISO signal was introduced. By using this technique, it was possible to compare the
SE of OFDM-MQAM and FBMC-OQAM, which is one of the
strongest candidates for 5G technology. By assuming a single
cell scenario and perfect CSI, it was possible to introduce and
analyze the behavior of θ (modulation parameter) extracted
from a SISO signal and its relation with the perceived SNR
value related to MM, observing that a linear fit was possible
and a semi empirical expression was developed for the SE
in SISO scenario and non-Gaussian modulations (OFDM and
FBMC).
When it comes to the investigation of the SE in a MM
setup uplink, it was shown that FBMC-OQAM ensures an
improvement of more than 30% over OFDM when N > 9·K.
Besides, the saturation point for OFDM and FBMC SE that
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ESQUEMA M -ÁRIO DE MODULAÇÃO POR
CHAVEAMENTO DE WAVELETS
M. A. C. R. de Holanda; M. J. de C. Lima; P. H. E. S. Lima

Resumo— Neste trabalho é introduzida uma proposta de
esquema M -ário de modulação baseado no chaveamento de
wavelets (M -WSK). O esquema proposto é apresentado como
uma alternativa viável frente às modulações digitais usuais
(FSK, PSK e QAM), ao se mensurar a taxa de erro de bit
(BER) em canais com ruído AWGN. Por meio de simulações
computacionais, verificou-se que o desempenho do WSK, em
termos da BER, foi sistematicamente melhor que o desempenho
das modulações FSK e PSK e foi tão competitivo quanto o QAM
para as constelações de 4 a 64 símbolos.
Palavras-Chave— modulação digital, taxa de erro de bit, wavelets, comunicações sem fio.
Abstract— In this work, a new M -ary modulation scheme
based on wavelet shift keying (M -WSK) is introduced. The
scheme is presented as a viable alternative to the usual digital
modulations (FSK, PSK and QAM), when measuring a bit error
rate (BER) on a channel with AWGN. By means of computational
simulations, WSK performance in terms of BER was found to
be systematically better than the performance of FSK and PSK
modulations and was similar to the QAM for constellations of 4
to 64 symbols.
Keywords— digital modulation, bit error rate, wavelets, wireless
communications.

I. I NTRODUÇÃO
Problemas em sistemas de comunicação incluem a existência de ruídos durante a transmissão da informação. As técnicas
de modulação buscam adequar os sinais em banda base aos
canais de banda passante de modo a proporcionar, no receptor, a recuperação do sinal com fidelidade ou confiabilidade
aceitáveis [1].
Formas de onda de diversas naturezas têm sido empregadas na transmissão de informação digital, através de canais
com limitação em banda passante, a saber, modulação por
chaveamento de frequência (frequency shift keying - FSK),
modulação por chaveamento de fase (phase shift keying - PSK)
e modulação por chaveamento de quadratura em amplitude
(quadrature amplitude modulation - QAM). Quando os requisitos de largura de banda para transmissão de um sinal
precisam ser reduzidos, esquemas M -ários são frequentemente
utilizados [1]. O desempenho em termos da taxa de erro de
bit (bit error rate - BER) depende da técnica de modulação,
do número de símbolos, da potência do sinal, entre outros.
Portanto, é fundamental encontrar um equilíbrio entre todos
os parâmetros dos esquemas, incluindo a largura de banda,
de forma a minimizar a probabilidade de erro de bit na
recepção [2].

As wavelets têm sido utilizadas como uma poderosa ferramenta na análise de sinal com aplicação em diversos campos [2], [3], [4], [5], [6], [7], sendo relevantes também em
comunicações digitais [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14].
O conceito de usar uma base de wavelets para modulação
digital foi introduzido por de Oliveira et al. [10], porém não
foi proposto um esquema de modulação nem uma análise
de desempenho. A modulação por chaveamento de wavelets
(wavelet shift keying - WSK) surge como uma alternativa
às modulações digitais tradicionais, tais como FSK, PSK
e QAM [11], e modulação multitom de wavelets discretos
(discrete wavelet multitone - DWMT) [14]. A técnica WSK
consiste em atribuir a cada símbolo de entrada uma versão
escalonada de uma wavelet-mãe (base de wavelets) [10]. Um
esquema WSK binário (BWSK ou 2-WSK), denotado por
modulação por chaveamento de escala (scale shift keying SSK) foi apresentado por Okonkwo et al. [15], que utilizaram
a BER como critério de avaliação do esquema proposto, e
outro para 4-WSK foi apresentado por Hariprakash et al. [16],
o qual utiliza a taxa de erro de símbolo (symbol error rate SER), como crítério de avaliação.
Neste artigo é apresentado uma proposta de esquema de
modulação M -WSK, usando versões modificadas da waveletmãe (base de wavelets), as quais são associadas a cada símbolo
da mensagem transmitida. O foco reside na construção de uma
base ortogonal de wavelets que leve à menor interferência
intersimbólica (intersymbol interference - ISI) e uma estratégia
de demodulação baseada na correlação. Com o intuito de se
investigar o desempenho da técnica WSK M -ária (M -WSK)
utilizou-se a BER como critério de análise.
O artigo está organizado da seguinte forma: na Seção II é
revisitada a modulação por chaveamento de wavelets (WSK);
a Seção III apresenta o esquema de modulação proposto
e uma possível estratégia de demodulação; na Seção IV é
apresentada a metodologia utilizada na simulação; na Seção V
são apresentados os resultados de simulação do desempenho
da abordagem proposta, comparando-os com os resultados
obtidos para os esquemas usuais de modulação digital e as
conclusões do trabalho se encontram na Seção VI.
II. WAVELET S HIFT K EYING (WSK)

Dentre as propriedades desejadas para as wavelets em
comunicações destacam-se: o suporte compacto, valor médio
nulo, ortogonalidade e serem diádicas [3], [17], [18]. A
M. A. C. R. de Holanda; M. J. de C. Lima; P. H. E. S. Lima –
Figura 1 apresenta o diagrama simplificado de um esquema
Escola Politécnica de Pernambuco, Universidade de Pernambuco, RecifePE, Brasil, E-mails: holandamacr@yahoo.com.br, marcio.lima@poli.br, de transmissão M -WSK, em que um símbolo de uma fonte
paulo.hugo@poli.br
de informação com M símbolos (M potência de 2) é mapeado
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Fig. 1.

Diagrama de blocos do sistema de transmissão com a codificação de canal e modulação M -WSK.

para uma versão “transformada” de uma wavelet-mãe única,
ψ(t). A transformação é conduzida de forma que cada uma
das versões “transformadas” da wavelet-mãe seja ortogonal às
demais.
A Figura 2 apresenta um diagrama em blocos do esquema
M -WSK. Na transmissão, a sequência de saída de uma
fonte de informação binária é segmentada em blocos, uk , de
comprimento log2 M bits. Comumente, após a saída da fonte
ou de um codificador de fonte, os blocos são submetidos a
um processo de codificação de canal, gerando-se os blocos
de bits dk . No processo de Transformação pode ser realizada
uma série de operações com a wavelet-mãe gerando diferentes wavelets ortogonais entre si, as quais formam a base
de wavelets. No entanto, esquemas propostos na literatura,
até então, empregam apenas a operação de escalonamento
formando uma base de wavelets empregada na modulação de
uma fonte de informação binária, modulação 2-WSK [10],
[12], [13]. No mapeamento, o k-ésimo bloco d é mapeado
em uma das wavelets da base construída gerando o k-ésimo
sinal, sk (t), a ser transmitido pelo canal. Nota-se também
que a modulação WSK é flexível, pois pode ser baseada em
diferentes famílias de wavelets-mãe [10] e diversas operações
para se gerar wavelets-filhas.
Fonte de
Informação

uk

Codificador
de Canal

Mapeamento

sk (t)

dk
Base de
Wavelet

(−1)l ϕm,l (t)
Permutação

(−1)n ϕm,n (t)
Inversão

ϕm,n (t)
Deslocamento

Φm (t)
Wavelet-mãe

Escalonamento

ψ(t)
TRANSFORMAÇÃO
MODULADOR M -WSK

Fig. 2.

Diagrama de blocos simplificado de um transmissor M -WSK.

III. E SQUEMA P ROPOSTO PARA M ODULAÇÃO M -WSK
Um fator chave no esquema proposto é a formação da
base de wavelets gerada no processo de Transformação da
Figura 2, para um sistema M -ário. As operações existentes
na Transformação incluem: escalonamentos, deslocamentos
temporais, inversões de amplitude e permutações, seguindo
sequencialmente as seguintes etapas:
1) Etapa 1: é feito um escalonamento diádico na waveletmãe, ψ(t), de acordo com
Φm (t) = 2m/2 ψ(2m t),

(1)

em que Φm (t) representa uma versão escalonada de ψ(t)
com escala 2m , para m ∈ {1, 2, . . . , log2 M };
2) Etapa 2: são realizados deslocamentos temporais de ∆t
unidades, gerando-se ϕm,n (t) = Φm (t − n∆t), com
n ∈ {0, 1, . . . , 2m − 1}. As wavelets resultantes são
ortogonais, desde que o trecho não nulo de uma wavelets
não coincida temporalmente com o trecho não nulo das
demais wavelets de mesma escala;
3) Etapa 3: realiza-se a inversão das amplitudes de wavelets-filhas de mesma escala que têm índice, n,
ímpar, obtendo assim o conjunto de wavelets-filhas
(−1)n ϕm,n (t);
4) Etapa 4: realiza-se uma permutação entre as waveletsfilhas de mesma escala, ϕm,l (t), em que l = ⌊n/2⌋ +
(1 − (−1)n ) 2m−2 , evitando-se uma adjacência temporal entre os trechos não nulos das versões deslocadas.
O bloco Base de wavelets, Figura 2, representa a construção
da base com M wavelets-filhas,
para o esquema proposto,
∑q
em que são geradas i=1 2i wavelets distintas, q = log2 M .
A partir das wavelets-filhas de menor escala, toma-se as M
primeiras wavelets da sequência construída para compor a
base.
O critério de seleção das wavelets-filhas é um ponto crucial
no projeto de esquemas WSK M -ários, haja vista as wavelets
que geram a base podem influenciar diretamente na decisão
do demodulador e, consequentemente, no desempenho do
esquema proposto. Para este trabalho, o critério foi concebido
de forma a maximizar a distância temporal, max ∆t, entre as
wavelets-filhas de mesma escala.
Exemplo 1: Para se construir uma base com quatro
wavelets a serem empregadas na modulação 4-WSK, na
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Etapa 1 são feitos dois escalonamentos gerando-se Φ1 (t)
e Φ2 (t). Na Etapa 2, são obtidas {ϕ1,0 (t), ϕ1,1 (t)}
e {ϕ2,0 (t), ϕ2,1 (t), ϕ2,2 (t), ϕ2,3 (t)}. Na Etapa 3, as
amplitudes das wavelets {ϕ1,1 (t), ϕ2,1 (t), ϕ2,3 (t)} são
multiplicadas por “−1”. Na Etapa 4, as wavelets
ϕ2,l (t) são permutadas, por exemplo, como na sequência
{ϕ2,0 (t), ϕ2,2 (t), ϕ2,1 (t), ϕ2,3 (t)}. Como foram geradas
6 wavelets ortogonais, seleciona-se as quatro primeiras
{ϕ1,0 (t), ϕ1,1 (t), ϕ2,0 (t), ϕ2,2 (t)} para construção da base
do 4-WSK.
⋄
A. Demodulação M -WSK
Para realizar a demodulação de sinais M -WSK, podem
ser empregados os receptores de correlação. Realiza-se uma
operação de correlação entre o sinal recebido e a base de
wavelets, em que cada wavelets da base é um elemento do
banco de wavelets [1]. O receptor de correlação composto por
M correlatores está ilustrado na Figura 3. O sinal recebido,
r(t), é a soma do sinal transmitido, sk (t), com um ruído
existente no canal.
O receptor realiza a correlação entre o sinal recebido,
r(t), e as wavelets da base conhecidas a priori, gerando uma
sequência de números reais denotada por zk (T ), em que T é
a janela de observação [1]. O Valor zk (t) representa o quanto
o sinal recebido está correlacionado com uma wavelet-filha
da base. A regra de decisão consiste em determinar o índice
m, n que corresponde ao máximo valor z(T ), isto é, a regra
consiste em escolher a wavelet-filha, ϕm,n (t), que tenha o
maior valor de correlação com r(t) na janela de observação
T , assim associando a uma estimativa da sequência dk , a saber
dˆk , ver Figura 3.

Canal

sk (t)

Correlator

zk (T )

Decisão

dˆk

r(t)
Ruído

Base de
Wavelet
DEMODULADOR M -WSK

Fig. 3. Diagrama de blocos simplificado de um receptor de correlação para
a modulação M -WSK.

IV. M ETODOLOGIA
O desempenho do esquema de modulação M -WSK proposto (ver Figura 1) foi comparado com as técnicas M -PSK,
M -FSK e M -QAM, para constelações com 4, 8, 16, 32 e 64
símbolos, em termos da BER versus a razão sinal-ruído. Para
a simulação de todos os esquemas de modulação foi modelado
um sistema de comunicação que inclui um codificador de
canal, codificador convolucional, e um modulador digital.
Conforme a Figura 1, o k-ésimo bloco de bits gerado pela
fonte de informação, uk , é codificado usando um codificador
convolucional, cuja matriz geradora é G(D) = [D1 + D2 +
D3 + D4 + D6 + D7 ; 1 + D4 + D7 ], em que a taxa é 1/2 e a
profundidade do código é 7, formando o bloco dk . Em seguida,
dk é modulado gerando o sinal sk (t) que é transmitido através
do canal com AWGN (additive white gaussian noise). Na

recepção, o sinal recebido r(t) é demodulado gerando um
bloco estimado dˆk , que, por sua vez, é decodificado. Para
decodificação de canal foi utilizado o algoritmo de Viterbi
(hard decision decoding) [19]. Na saída do decodificador, temse o bloco estimado de bits ŝk , associado ao k-ésimo bloco
emitido pela fonte de informação, uk .
Na construção da base de wavelets no modulador M WSK, empregou-se a wavelet de Morlet como wavelet-mãe.
Dentre as wavelets contínuas mais conhecidas, a wavelet de
Morlet se destaca por ser simétrica e apresentar um melhor
preenchimento do plano tempo-frequência [3], [13].
Como já pontuado para construção de uma base com M
wavelets-filhas, com as cinco primeiras
∑qetapas do procedimento descrito na Seção III, geram-se i=1 2i wavelets, em
que q = log2 M . O critério de seleção das M wavelets foi a
ordem, isto é, foram escolhidas as M primeiras wavelets da
sequência gerada, como descrito no Exemplo 1.
V. R ESULTADOS
O desempenho das técnicas de modulação foi avaliado em
termos da BER por razão sinal-ruído, Eb /N0 . Para tal, levouse em consideração a mesma quantidade de bits presentes na
informação a ser transmitida através do canal, independentemente da modulação utilizada.
A Figura 4(a) apresenta as curvas de desempenho, em
termos da BER por Eb /N0 , das modulações usuais e do
esquema proposto para M = 4 sem codificação de canal.
Verifica-se na Figura 4(b) que o esquema 4-WSK mostra
uma melhoria de desempenho com uso da codificação, em
que pode ser observado um ganho de cerca de 8 dB para
uma probabilidade de erro de bit de aproximadamente 10−5 ,
quando comparado com o 4-WSK sem codificação de canal.
Nota-se ainda que, em comparação com as modulação usuais,
4-FSK, 4-PSK, 4-QAM, para uma probabilidade de erro de bit
de aproximadamente 10−5 , o esquema proposto apresentou um
ganho de pelo menos 1, 5 dB, em um sistema com codificação
de canal.
A Figura 5(a) apresenta as curvas de desempenho, em termos da BER por Eb /N0 , das modulação usuais e do esquema
proposto para M = 8 sem codificação de canal, enquanto que
na Figura 5(b) é apresentado o desempenho destes esquemas
com a codificação de canal. Verifica-se na Figura 5(b) que o
esquema 8-WSK atinge um melhor desempenho com uso da
codificação, na qual se observa um ganho de aproximadamente
3 dB para uma probabilidade de erro de bit em torno de 10−5 .
Para o sistema com a codificação convolucional, Figura 5(b), o 8-WSK apresentou valores menores da BER
para valores de razão sinal-ruído inferiores a 4, 5 dB, quando
comparada com as demais técnicas de modulação. Para valores
acima de 4, 5 dB, o esquema 8-WSK apresentou um desempenho inferior quando comparado com a modulação 8-QAM.
A Figura 6 apresenta as curvas de desempenho, em termos
da BER por Eb /N0 , para M = 16 com codificação de
canal. Observa-se que o comportamento da curva associada
ao 16-WSK foi similar ao verificado no 8-WSK, isto é,
para pequenos valores de Eb /N0 o esquema proposto obteve
menores valores da BER. À medida em que se aumentou o
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valor de Eb /N0 , a técnica 16-QAM apresentou os menores
valores da BER dentre todas as modulações analisadas.
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Fig. 5.

10-3

observa-se um comportamento particular na curva de desempenho relativa ao esquema proposto, 32-WSK. Os valores
da BER foram sistematicamente menores para o esquema
de modulação proposto quando comparados com os valores
associados às demais técnicas, independentemente dos valores
de Eb /N0 . Um dos fatores que levam a este desempenho é
a base de wavelets utilizada. Dessa forma, para as constelações anteriormente analisadas, utilizando-se outros critérios
de Permutação (Etapa 4) e Construção da base, é possível
que o esquema proposto apresente sistematicamente menores
valores da BER quando comparado com as demais técnicas,
independentemente dos valores de Eb /N0 .

A importância do critério de seleção das wavelets-filhas para
construção da base é constatada a partir da análise da Figura 8,
em que são apresentadas as curvas de desempenho, em termos
10-6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
da BER por Eb /N0 , para os esquemas de modulação com
Eb/No (dB)
M
= 64, com codificação de canal. Observa-se que o esquema
Fig. 6. BER versus razão sinal-ruído para 16-WSK, 16-FSK, 16-PSK, e
proposto
apresenta melhor desempenho que os esquemas de
16-QAM, com codificação de canal.
modulação usuais. Por exemplo, para uma probabilidade de
Analisando os desempenhos para os esquemas de modu- erro de bit de 10−5 , o 64-WSK possui um ganho de aproxilação com M = 32 com codificação de canal, Figura 7, madamente 6 dB em comparação à modulação 64-QAM.
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Fig. 7. BER versus razão sinal-ruído para 32-WSK, 32-FSK, 32-PSK, e
32-QAM, com codificação de canal.
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Fig. 8. BER versus razão sinal-ruído para 64-WSK, 64-FSK, 64-PSK, e
64-QAM com codificação de canal.

VI. C ONCLUSÕES
Neste artigo é introduzido um esquema M -ário para a
modulação wavelet shift keying para a transmissão de informação digital. Foram realizadas simulações computacionais para
constelações com 4, 8, 16, 32 e 64 símbolos, considerandose um canal AWGN, com e sem a utilização de códigos
convolucionais. Os desempenhos do esquema M -WSK e das
técnicas de modulação usuais (M -PSK, M -FSK e M -QAM)
foram comparados em termos da BER por Eb /N0 . Constatouse uma redução da BER mediante o uso da codificação
convolucional no esquema M -MSK proposto.
O esquema de modulação baseado em wavelets (de Morlet)
apresentou sistematicamente um melhor desempenho quando
comparado aos esquemas FSK e PSK para as constelações
avaliadas de 4-64 símbolos. Quando comparado com o QAM,
o esquema proposto apresentou um melhor desempenho para
as constelações com 4, 32 e 64 símbolos.
Para baixos valores da razão sinal-ruído, o M -WSK apresentou uma BER inferior às demais, M -FSK, M -PSK e M QAM. De modo a melhorar o desempenho, deve-se estabelecer
outros critérios para a seleção das wavelets que geram a base.
Os problemas de sincronização e o emprego de outros sinais
como wavelet-mãe não são abordados neste trabalho. Contudo,
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Códigos Convolucionais Quânticos Derivados de
Códigos Algébrico-Geométricos
Francisco Revson F. Pereira, Giuliano G. La Guardia, Francisco M. de Assis

Resumo— Neste artigo, novas famı́lias de códigos convolucionais quânticos são construı́das a partir de códigos algébricogeométricos (AG). Os códigos convolucionais quânticos apresentados são novos no sentido que seus parâmetros são diferentes dos
parâmetros dos códigos disponı́veis na literatura. Em particular,
uma famı́lia de códigos com máxima distância de separação é
apresentada.
Palavras-Chave— Códigos Convolucionais Quânticos, Códigos
Algébrico-Geométricos, Construção Algébrica de Códigos.

I. I NTRODUÇ ÃO
A Teoria de Códigos Convolucionais Quânticos (QCC, do
inglês Quantum Convolutional Codes) foi introduzida recentemente na literatura pelos trabalhos de Ollivier e Tillich [1,
2]. Da mesma forma que para códigos de bloco quânticos, a
descrição de tais códigos foi feita por meio de estabilizadores
do código. Construções de códigos convolucionais quânticos
tem sido feitas em alguns trabalhos da literatura [1–11].
Entretanto, é difı́cil construir novos QCC’s que tenham
máxima distância de separação (MDS), visto as necessidades
que o código clássico deve possuir. De fato, há poucos trabalhos existentes na literatura que trabalham com a construção
de tais códigos ótimos. Nas Refs. [11–13], o autor constrói
códigos convolucionais quânticos MDS de comprimento n =
(no último caso, q ≡ 3 mod 4) sobre Fq .
q + 1 ou n = (q+1)
2
Outro exemplo é dado na Ref. [7], na qual QCC’s MDS, sobre
Fq , tem comprimento n|(q 2 − 1) e q + 1 < n ≤ q 2 − 1.
Existe outra famı́lia de códigos de bastante interesse devido
suas descrições e caracterı́sticas matemáticas, essa é a classe
de códigos algébrico-geométricos (AG). Foi introduzida por
Goppa [14] em 1981 e teve seu principal foco de interesse
quando Tsfasman, Vladut e Zink mostraram que existia uma
famı́lia de códigos AG com taxas não-triviais que ultrapassavam o limitante de Gilbert-Varshamov [15]. Por isso,
o interesse em códigos AG levou ao desenvolvimento de
diversos trabalhos [16–21]. Entretanto, para o conhecimento
dos autores deste artigo, nenhum trabalho na literatura aborda
a utilização de códigos AG para a construção de códigos
convolucionais quânticos.
Neste trabalho, são construı́das três famı́lias de códigos
convolucionais quânticos de memória unitária por meio da
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utilização dos códigos convolucionais clássicos derivados de
códigos AG apresentado no trabalho de Pereira et al. [22] no
método de criação de códigos QCC de Aly et al. [6]. Mais
especificadamente, este método usa o método de criação de
códigos convolucionais a partir de códigos AG apresentado
em [22] e, posteriormente, utiliza-os no método de Aly et al.
[6] para construir QCC’s. Uma vantagem da técnica utilizada
aqui está no fato de que os dois métodos utilizados geram
códigos de forma algébrica e não por procura computacional.
Assim, novas famı́lias de códigos convolucionais quânticos são
construı́das, e não apenas códigos especı́ficos. Assim, neste
contexto, este trabalho apresenta contribuições relevantes,
visto que, como será mostrado posteriormente, uma famı́lia
de códigos QCC aqui apresentada é MDS.
O trabalho está organizado da seguinte forma. Na Seção II,
são revisados os conceitos básicos sobre códigos convolucionais clássicos e quânticos. Na Seção III, uma recapitulação
dos conceitos relativos aos códigos algébrico-geométricos é
feita. Na Seção IV, é proposto um método de construção de
novos códigos convolucionais quânticos derivados de códigos
AG. Em particular, é mostrado que pelo menos uma das
famı́lias aqui construı́das de códigos convolucionais quânticos
é MDS (no sentido do limitante de Singleton quântico generalizado). Na Seção V, alguns parâmetros numéricos das famı́lias
de códigos que foram construı́dos são expostos. Finalmente,
na Seção VI, as considerações finais do trabalho são dadas.
II. R EVIS ÃO DE C ÓDIGOS C ONVOLUCIONAIS C L ÁSSICOS
E Q U ÂNTICOS
Ao longo deste trabalho, p denota um número primo, q
uma potência de primo, Fq um corpo finito com q elementos
e F/Fq denota o corpo de funções algébricas sobre Fq de
gênero g.
Nesta seção é apresentada uma breve revisão de códigos
clássicos convolucionais. Para mais detalhes veja [6, 7, 23–26].
Uma matriz polinomial de codificação
k×n

G(D) ∈ Fq [D]

(1)

é denominada básica se G(D) tem uma inversa polinomial à
esquerda. Uma matriz geradora básica é dita ser reduzida (ou
minimal [26–28]) se o comprimento de restrição, dado por
γ :=

k
X

γi ,

(2)

i=1

possui o menor valor possı́vel entre todas as matrizes geradoras
básicas (neste contexto, o comprimento de restrição γ é
chamado de grau do correspondente código).
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Definição 1: [7] Um código convolucional C com
n
parâmetros (n, k, γ; m, df )q é um submódulo de Fq [D]
gerado pela matriz reduzida
G(D) := (gij ) ∈ Fq [D]

k×n

,

(3)

isto é,
k

C := {u(D)G(D)|u(D) ∈ Fq [D] },
em que n é o comprimento, k é a dimensão, γ =

(4)
k
X

γi é o
i=1
max1≤i≤k {γi }

grau, com γi := max1≤j≤n {deg gij }, m :=
é a memória e df := wt(C) = min{wt(v(D)) | v(D) ∈
C, v(D) 6= 0} é a distância livre do código. Lembrando que
n
o peso de um elemento v(D) ∈ Fq [D] é definido como
wt(v(D)) :=

n
X

wt(vi (D)),

(5)

i=1

em que wt(vi (D)) é o número dos coeficientes não-nulos de
vi (D).
Seja Fq ((D)) o corpo de séries de Laurent, sobre Fq , no
qual os elementos são dados por
u(D) =

X
i

ui D i ,

(6)

em que ui ∈ Fq e ui = 0 para i ≤ r, para algum r ∈ Z. O
peso de u(D) é definido como

A. Códigos Convolucionais Quânticos Derivados de Códigos
de Convolucionais Clássicos
No inı́cio desta seção é descrito brevemente o conceito de
códigos convolucionais quânticos. Para mais detalhes, o leitor
deve consultar [2].
Um QCC é definido por meio de seu estabilizador, o qual
é um subgrupo da versão infinita do grupo de Pauli, que consiste do produto tensorial de matrizes de Pauli generalizadas
atuando sobre uma sequência semi-infinita de dı́gitos quânticos
(qudits). O estabilizador pode ser definido por uma matriz
estabilizadora da forma
S(D) = (X(D) | Z(D)) ∈ Fq [D]

(n−k)×2n

t

t

satisfazendo X(D)Z(1/D) − Z(D)X(1/D) = 0 (ortogonalidade simplética). Mais precisamente, considere um
QCC C definido pela matriz estabilizadora de posto
completo S(D) dada anteriormente. Então C é um
código com taxa k/n e parâmetros [(n, k, m; γ, df )]q ,
com n sendo o tamanho da sequência de saı́da, k
o número de qudits lógicos por sequência de saı́da,
m = max1≤i≤n−k,1≤j≤n {max{deg Xij (D), deg Zij (D)}}
é a memória, df é a distância livre e γ é o grau do
código. Os ı́ndices de Forney são definidos como sendo
γi = max1≤j≤n {max{deg Xij (D), deg Zij (D)}} e o grau
n−k
X
por γ =
γi .
i=1

Um código convolucional quântico pode também ser descrito em termos da matriz estabilizadora semi-infinita
S com
m
X
i
Gi D , com cada
entradas em Fq ×Fq . De fato, se S(D) =
i=0

wt(u(D)) =

X
Z

wt(ui ).

(7)

Uma matriz geradora G(D) é chamada de catastrófica se existe
k
k
algum u(D) ∈ Fq ((D)) de peso de Hamming infinito tal
k
que u(D) G(D) tem peso de Hamming finito. Desde que
uma matriz geradora básica seja não-catastrófica, o código
convolucional construı́do neste trabalho terá matriz geradora
não-catastrófica.
O produto interno euclidiano de duas n-uplas
u(D) =

X

v(D) =

X

ui Di

(8)

uj Dj

(9)

i

e
j

n

em Fq [D] é definido por
hu(D) | v(D)i =

X
i

ui · vi .

(10)

Se C é um código convolucional, então o código
n

C ⊥ := {u(D) ∈ Fq [D] | hu(D) | v(D)i = 0, ∀v(D) ∈ C}
(11)
denota seu dual euclidiano.

matriz Gi , para todo i = 0, . . . , m, é uma matriz de tamanho
(n − k) × n, então a matriz semi-infinita é definida como


G0 G1 . . . Gm
0
... ... ...
 0 G0 G1 . . . Gm
0
... ... 


.
S= 0
0 G0 G1 . . . Gm 0 . . . 


..
..
..
..
..
..
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
O modelo dos erros é caracterizado da seguinte forma.
n
Considere o espaço de Hilbert H = Cq = Cq ⊗ . . . ⊗ Cq
e |xi sendo um vetor de uma base ortonormal de Cq , o qual
os ı́ndices x ∈ Fq . Considere que a, b ∈ Fq e adote que
X(a) e Z(b) são operadores unitários em Cq definidos por
X(a)|xi =|x + ai e Z(b)|xi = wtr(bx) |xi, respectivamente,
com w = exp(2πi/p) sendo a p-ésima raı́z primitiva da
unidade (p é a caracterı́stica de Fq ) e tr é a aplicação traço
de Fq em Fp .
Considerando a base de erro E = {X(a), Z(b)|a, b ∈ Fq },
define-se o conjunto P∞ (de acordo com [7]) como sendo
o conjunto do produto tensorial infinito de todas as matrizes
N ∈ hM | M ∈ Ei, nas quais tem, a menos de um número
finito, todas as componentes iguais a I, com I sendo a matriz
identidade q × q. O peso wt(A), A ∈ P∞ , é definido como
sendo o número de componentes diferentes da identidade.
Neste contexto, diz-se que um QCC tem distância livre df
se, e somente se, pode detectar todos os erros de peso menor
que df , mas não consegue detectar algum erro de peso df .
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No Lema 1 é apresentado um método de construção de
QCC’s a partir de códigos convolucionais clássicos.
Lema 1: [6, Proposição 1 and 2] Seja C um código convolucional com parâmetros (n, (n − k)/2, γ; m)q2 tal que
C ⊆ C ⊥h (respectivamente C ⊆ C ⊥ com parâmetros
(n, (n − k)/2, γ; m)q ). Então existe um código convolucional quântico com parâmetros [(n, k, m; γ, df )]q , com
df =wt(C ⊥h \C) (respectivamente df =wt(C ⊥ \ C)).
Em [7] é mostrado o limitante de Singleton quântico generalizado para QCC’s, o qual é apresento no Teorema 1.
Teorema 1: (Limitante de Singleton Quântico Generalizado) Seja C um QCC com parâmetros [(n, k, m; γ, df )]q .
Relembre que C é um código puro se não existe erros de
peso menor que df no estabilizador de C. A distância livre
de um código convolucional quântico puro com parâmetros
[(n, k, m; γ, df )]q Fq2 é limitada por



2γ
n−k
+ 1 + γ + 1.
df ≤
2
n+k
Se os parâmetros do QCC satisfazem o limitante anterior
com igualdade, então o código é chamado código de máxima
distância de separação (MDS, do inglês maximum distance
separable).
Observação 1: É interessante ressaltar que este limitante é
um dos raros que existem na literatura para códigos convolucionais quânticos.
III. C ÓDIGOS A LG ÉBRICO -G EOM ÉTRICOS
Nesta seção, serão introduzidos algumas notações básicas
e resultados de códigos algébricos geométricos. Para mais
detalhes, é possı́vel examinar as referências [15, 29].
Seja F/Fq um corpo de funções algébricas de gênero g.
Um lugar P de F/Fq é o ideal maximal de algum anel de
valorização O de F/Fq . Também é definido
PF := {P |P é um lugar de F/Fq }.

(12)

Um divisor de F/Fq é uma soma formal de lugares dado
por
X
D :=
nP P, com nP ∈ Z, para quase todo nP = 0.
P ∈PF

(13)
O suporte de D é definido como suppD := {P ∈ PF |np 6=
0}. A valorização discreta correspondente ao lugar P é escrita
como νP . Para todo elemento x de P
F/Fq , pode-se definir um
divisor principal de x por (x) := P νP (x)P . Para algum
divisor G, denota-se o espaço de Riemann-Roch associado a
G por

e sua dimensão por i(G), que é denominado ı́ndice de especialidade.
Teorema 2: (Teorema de Riemann-Roch)[29, Teorema
1.5.15, pg 30] Seja W um divisor canônico de F/K. Então
para cada divisor G, a dimensão de L(G) é dada por
`(G) = degG + 1 − g + `(W − G),

(16)

em que W é um divisor canônico.
Seja P1 , . . . , Pn lugares distintos dois-a-dois de F/Fq de
grau 1 e D = P1 + . . . + Pn . Escolha um divisor G de F/Fq
tal que suppG ∩ suppD = ∅.
Definição 2: [29, Definição 2.2.1, pg 48] O código
algébrico-geométrico (ou código AG) CL (D, G) associado
com os divisores D e G é definido como CL (D, G) :=
{(x(P1 ), . . . , x(Pn ))|x ∈ L(G)}.
Proposição 1: [29, Corolário 2.2.3, pg 49] Seja F/Fq um
corpo de funções de gênero g. Então o código AG CL (D, G)
é um código linear [n, k, d] sobre Fq com parâmetros
k = `(G) − `(G − D) e d ≥ n − degG.

(17)

Se 2g − 2 < deg(G) < n, então k = deg(G) − g + 1.
Se x1 , . . . , xk é uma base de L(G), então uma matriz
geradora de CL (D, G) é dada por


x1 (P1 ) x1 (P2 ) · · · x1 (Pn )
 x2 (P1 ) x2 (P2 ) · · · x2 (Pn )


(18)
GL =  .
..
..  .
..
 ..
.
.
. 
xk (P1 ) xk (P2 ) · · · xk (Pn )
Antes de ser apresentado a outra classe de códigos AG,
será definido o semigrupo de Weierstrass de um divisor Q.
Essa quantidade será utilizada posteriormente para extrair os
parâmetros de códigos convolucionais quânticos derivados de
códigos AG.
Definição 3: [21, Subseção 3.2] Seja Q um lugar de F/Fq
de grau 1. Seja L(∞Q) = ∪r≥0 L(rQ) o espaço de funções
racionais tendo pólos apenas em Q. O semigrupo de Weierstrass de Q é definido como
S = S(Q) = {−νQ (f )|f ∈ L(∞Q)} = {0 = ρ1 < ρ2 < · · · },
(19)
com νQ sendo a valorização em Q.
Definição 4: [29, Definição 2.2.6, pg 51] Sejam G e D =
P1 + . . . + Pn divisores como na Definição 2. Então define-se
o código CΩ (D, G) por

Seja ΩF := {ω|ω é um diferencial de Weil F/Fq } o
espaço das diferenciais de F/Fq .PDado um diferencial nãonulo w, denota-se por (ω) :=
P νP (w)P o seu divisor
canônico. Todos os divisores canônicos são equivalentes e tem
grau igual a 2g − 2. Além disso, para um divisor G, define-se

CΩ (D, G) := {(respP1 (ω), . . . , respPn (ω)|ω ∈ ΩF (G − D)},
(20)
em que respPi (ω) denota o resı́duo de ω em Pi .
Proposição 2: [29, Teorema 2.2.7, pg 51] Seja F/Fq um
corpo de funções de gênero g. Seja G e D = P1 + . . . + Pn
divisores como na Definição 2. Se 2g − 2 < deg(G) < n,
então CΩ (D, G) é um código linear [n, k 0 , d0 ] sobre Fq , em
que

ΩF (G) := {ω ∈ ΩF |ω = 0 or (ω) ≥ G},

k 0 = n + g − 1 − deg(G)

L(G) := {x ∈ F/Fq |(x) ≥ −G} ∪ {0}.

(14)

(15)
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e
d0 ≥ degG − (2g − 2).
(22)
A conexão entre os códigos CL (D, G) e CΩ (D, G) é
fornecido na Proposição 3.
Proposição 3: [29, Proposição 2.2.10 e 2.2.11, pg 54] Seja
η um diferencial de Weil tal que νPi (η) = −1 e ηPi = 1 para
todo i = 1, . . . , n. Então
CL (D, G)⊥ = CΩ (D, G) = CL (D, D − G + (η)),

(23)

em que CL (D, G)⊥ é o dual euclidiano de CL (D, G).
IV. C ONSTRUÇ ÃO DE N OVOS C ÓDIGOS C ONVOLUCIONAIS
Q U ÂNTICOS
Nesta seção é apresentado um método geral para construção
de códigos convolucionais quânticos a partir de códigos AG.
Mais precisamente, são construı́dos códigos convolucionais
quânticos aplicando-se o Teorema 1 nos códigos AG convolucionais de [22]. Assim, é necessário mostrar o resultado de
[22] em que este trabalho se baseia, o que é feito a seguir:
Teorema 3: Seja F/Fq um corpo de funções de gênero g.
Considere o código AG CΩ (D, G) com 2g−2 < deg(G) < n,
em que deg(G) é o grau do divisor G. Então existe um código
convolucional de memória unitária com parâmetros (n, k −
l, l; 1, df ≥ d)q , em que l ≤ k/2, derivado de CΩ (D, G).
Como será demonstrado no teorema seguinte, com a
aplicação do Teorema 1 no Teorema 3 e utilizando a ideia
de semigrupo de Weierstrass, é possı́vel construir códigos AG
convolucionais quânticos e extrair seus parâmetros. Este é o
principal resultado deste trabalho.
Teorema 4: Seja CL (D, G) um código auto-ortogonal de
um ponto (como na Definição 2) com parâmetros [n, k, d]q e
matriz geradora M . Se d1 é a distância mı́nima do código
com matriz verificadora de paridade M̃1 e CL (D, G0 ) é um
código AG gerado pelo divisor G0 , com dim(L(G0 )) = k − l,
então existe um código convolucional quântico derivado de
CL (D, G) com parâmetros [(n, n − 2(k − l), 1; l, df )], sendo
df ≥ min{d(CL (D, G0 )) + d1 , d(CΩ (D, G))}. Em particular,
se 2g − 2 ≤ deg(G) ≤ n/2 + g então df ≥ deg(G) − (2g − 2).
Demonstração: Seja S(Q) = {0 = ρ1 < ρ2 < . . .}
o semigrupo de Weierstrass de Q. Constrói-se a base de
Weierstrass do espaço de Riemann-Roch L(rQ), r ≥ 0, com
dimensão `(rQ) = k da seguinte forma. O primeiro da base
de L(rQ) é um vetor x1 ∈ F/Fq tal que νQ (x1 ) = ρ1 = 0.
A escolha do segundo vetor segue a mesma ideia, ou seja,
pega-se um x2 ∈ F/Fq com νQ (x2 ) = ρ2 , e assim por
diante. Por construção, segue que cada um destes vetores tem
valorização diferente no lugar Q, de tal forma que o conjunto
{x1 , x2 , . . . , xk } contêm k vetores linearmente independentes.
Além disso, estes vetores pertencem ao espaço L(rQ). Em
outras palavras, {x1 , x2 , . . . , xk } é uma base de L(rQ) e
será chamada de base de Weierstrass de L(rQ). Assim, o
conjunto {x1 , x2 , . . . , xk−1 } também é uma base do espaço
de Riemann-Roch L(r0 Q), com L(r0 Q) ⊂ L(rQ) e `(r0 Q) =
k − 1.

Agora é possı́vel construir os códigos convolucionais
quânticos desejados e calcular seus parâmetros.
Seja CL (D, G) um código auto-ortogonal de um ponto
(como dado na Definição 2) com parâmetros [n, k, d]q ,
tendo matriz geradora M com linhas {m1 , . . . , mk }. Seja
{x1 , . . . , xk } a base de Weierstrass de L(G) apresentada anteriormente. Aplicando o Teorema 3, o correspondente código
convolucional também será auto-ortogonale terá parâmetros
(n, k − l, l; 1, df ≥ d(CL (D, G)))q . Aplicando o Teorema 1
para tal código, e como os vetores {x1 , . . . , xk−l } geram
outro espaço de Riemann-Roch associado com o divisor
G0 = ρk−l Q, com ρk−l sendo o (k − l)-ésimo elemento
de S(Q), então é possı́vel construir um código convolucional
quântico com parâmetros [(n, n − 2(k − l), 1; l, df )], sendo
df ≥ min{d(CL (D, G0 )) + d1 , d(CΩ (D, G))}.
Observação 2: Note que, no Teorema 4, pela aplicação do
limitante quântico de Singleton generalizado, segue que a
distância livre do código convolucional quântico construı́do
aqui é limitado por df ≤ deg(G) − g + 2 (com 2g − 2 ≤
deg(G) ≤ n/2 + g). Além disso, df ≥ deg(G) − 2g + 2;
então, a distância livre df está limitada por deg(G)−2g +2 ≤
df ≤ deg(G) − g + 2. Em particular, para corpo de funções
F/Fq com g = 0, os novos códigos convolucionais quânticos
criados a partir do Teorema 4 serão MDS. Em outras palavras,
o generalized quantum Singleton defect dos novos QCC’s é
no máximo igual ao gênero da curva utilizada para construir
o código AG (clássico).
Teorema 5: Assuma que todas as hipóteses do Teorema 4 se
mantenham e que F = Fq (z) seja o corpo de função racional.
Então existe um código convolucional quântico MDS com
parâmetros [(q, q − 2m, 1; 1, df )]q , sendo 1 ≤ m ≤ (q − 2)/2
e df ≥ m + 2.
Demonstração: Procedendo de forma similar ao Teorema 3, um corpo de função racional é utilizado para construir
um código convolucional. Como para m ≤ (q − 2)/2 (veja
[29]), tem-se que o código AG será auto-ortogonal; assim,
o código convolucional derivado deste código é também
auto-ortogonal. Aplicando o Teorema 4, obtêm-se o código
desejado.
Teorema 6: Seja q = t2 com t sendo uma potência de um
número primo. Se t(t − 1) < m ≤ (t3 + t2 − t − 2)/2,
então tem-se que existe um código convolucional quântico
com parâmetros [(t3 , t3 + t − 2m − 3, 1; 1, df )]q , sendo df ≥
m − t2 + t + 2.
Demonstração: Seja F/Fq o corpo de função definido
pela curva y t + y = xt+1 , ou seja, a curva de Hermite.
Como é mostrado na Ref. [30], para t(t − 1) < m ≤
(t3 + t2 − t − 2)/2, é possı́vel construir um código AG autoortogonal com parâmetros (t3 , m+1−t(t−1)/2, df ≥ t3 −m).
Assim, construindo o código convolucional a partir deste
código de bloco pela utilização do Teorema 3 e utilizandoo no Teorema 4, o código convolucional quântico desejado é
obtido.
Teorema 7: Seja q = 2t com t ≥ 3. Se q − 2 ≤ m ≤
2
q + q/2 − 1, então existe uma nova famı́lia de QCC’s com
parâmetros [(2q 2 , 2q 2 + q − 2m, 1; 1, df )]q2 , sendo df ≥ m −
q + 2.
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Demonstração: Seja F/Fq o corpo de função utilizado
no Teorema 4 da Ref. [22]. Para q − 2 ≤ m ≤ q 2 + q/2 − 1,
o código AG utilizado para construir o código convolucional
clássico sobre F/Fq na referência supracitada é auto-ortogonal
euclidiano (veja [20]). Assim, aplicando os Teoremas 3 e 4
obtêm-se o QCC desejado, o qual tem parâmetros [(2q 2 , 2q 2 +
q − 2m, 1; 1, df )]q2 .
V. E XEMPLOS DE C ÓDIGOS C ONVOLUCIONAIS
Q U ÂNTICOS
Nesta seção, são apresentados os parâmetros dos novos
códigos convolucionais quânticos que são obtidos a partir dos
resultados apresentados. Os valores que serão mostrados consistem de apenas uma substituição numérica nos parâmetros
dos códigos que foram obtidos, ou seja, não foi necessário
a utilização de softwares de computação algébrica para tal
cálculo. Nas Tabelas I e II são mostrados exemplos das duas
famı́lias de QCC’s referentes aos Teoremas 6 e 7, respectivamente.
TABELA I
N OVOS QCC’ S – T EOREMA 6
[(t3 , t3 + t − 2m − 3, 1; 1, df ≥ m − t2 + t + 2)]t2
t(t − 1) < m ≤ (t3 + t2 − t − 2)/2 e t potência de primo
[(8, 1, 1; 1, df ≥ 3)]4
[(64, 15, 1; 1, df ≥ 15)]16
[(125, 27, 1; 1, df ≥ 32)]25
[(512, 317, 1; 1, df ≥ 46)]64

TABELA II
N OVOS QCC’ S – T EOREMA 7
[(2q 2 , 2q 2 + q − 2m, 1; 1, df ≥ m − q + 2)]q2
q − 2 ≤ m ≤ q 2 + q/2 − 1 e q = 2t com t ≥ 3
[(512, 328, 1; 1, df ≥ 86)]16
[(2048, 1880, 1; 1, df ≥ 70)]1024
[(8192, 8056, 1; 1, df ≥ 38)]4096
[(32768, 12896, 1; 1, df ≥ 9874)]16384

Note que esses códigos têm parâmetros diferentes dos que
existem na literatura. Na realidade, os novos códigos aqui
apresentados não tem análogos na literatura. Devido a isso,
não é possı́vel compará-los com os códigos existentes.
VI. C ONCLUS ÃO
Neste trabalho foram apresentados três novas famı́lias
de códigos convolucionais quânticos derivados de códigos
algébrico-geométricos. Estes novos códigos têm bons
parâmetros, no sentido que ou são novos ou são superiores
aos da literatura. Mais precisamente, uma famı́lia de códigos
é MDS. Além disso, foi apresentada outras duas famı́lias de
novos códigos convolucionais que não possuem parâmetros
similares aos códigos disponı́veis na literatura.
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Projeto e Implantação de Rede de Internet das Coisas
em Regiões Montanhosas
Leonardo Vidigal Meireles, Luis Guilherme Uzeda Garcia e Alan Kardek Rêgo Segundo
Resumo—Este artigo apresenta a validação de uma
metodologia de desenvolvimento de projetos de radiofrequência
para aplicação em um sistema de internet das coisas voltado ao
monitoramento e alerta de emergência em áreas de risco. Os
resultados medidos em campo comprovam que as novas
tecnologias de longo alcance e baixo consumo de energia possuem
grande potencial na solução de diversos problemas da indústria e
das cidades, podendo incluir o gerenciamento de áreas de risco
nesse portfólio.

Um estudo de propagação de radiofrequência foi
realizado na região urbana da cidade de Ouro Preto – MG,
sendo o local escolhido para um projeto piloto, a fim de
avaliar a implantação de uma rede LPWAN. A cidade foi
escolhida, por possuir grande parte de seu território definido
como de risco médio, alto ou muito alto, em relação a
desmoronamento de encostas, além de estar em um vale à
jusante da barragem Marzagão, utilizada para depósito de
rejeitos do beneficiamento do minério bauxita [4][5].

Palavras-Chave—sistemas de alerta de emergência, IoT,
LPWAN, propagação de RF, LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT, Ingenu.
Abstract—This article presents a validity of a radio project
development methodology with application in an internet of
things system focused on monitoring and emergency alert in
hazardous areas. The results measured in the field, prove that the
new long range and low power technologies have great potential
in the solution of several problems of industry and cities, and
may include the management of hazardous areas in this portfolio.
Keywords—emergency alert systems, IoT, LPWAN, RF
propagation, LoRAWAN, Sigfox, NB-IoT, Ingenu.

I.

INTRODUÇÃO

Atualmente existem milhões de pessoas em todo o mundo
trabalhando ou vivendo em áreas de risco. Segundo a ONG
International Rivers, 10% da população mundial é afetada por
algum tipo de barragem [1]. Segundo o relatório Atlas
Extreme, em 20011 ocorreram mais de 900 mortes devido a
inundações no Brasil, além disso, as perdas econômicas
durante o período de 1970 a 2012, causadas por catástrofes
climáticas, chegaram a 31,4 bilhões de dólares [2]. Diversos
são os tipos de áreas de risco, sendo originadas pelo próprio
homem por ocupação desordenada ou atividades perigosas nas
indústrias como mineração, metalurgia, petroquímica,
construção civil entre outras, ou por fenômenos naturais como
chuvas, tornados, furações, etc; que provocam enchentes,
deslizamentos, alagamentos, entre outros [3].
Motivado pelos dados apresentados, este trabalho possui o
objetivo de validar a utilização das novas tecnologias de
internet das coisas (Internet of Things - IoT), para
monitoramento e alerta de áreas de risco. Contudo, por meio do
desenvolvimento de um projeto de uma rede sem fio de baixo
consumo e longo alcance (Low Power Wide Area Network ‒
LPWAN), pretende-se possibilitar a comunicação segura entre
um sistema de gerenciamento central e dispositivos capazes de
emitir e receber alertas, bem como de realizar medições de
variáveis críticas dessas áreas. Para isso, é necessário um
estudo das tecnologias disponíveis no mercado e a comparação
entre elas por meio de requisitos definidos para a rede.

II.

REDES LPWAN

As redes LPWAN possuem como principais características
o longo alcance e o baixo consumo de energia, e foram criadas
para atender às aplicações de comunicação máquina a máquina
(Machine-to-Machine ‒ M2M) e IoT. Atualmente, existem
diversas iniciativas mundiais focadas no desenvolvimento e
implantação dessas redes. Além disso, muito tem se falado que
nos próximos anos os dispositivos conectados ultrapassarão os
bilhões, seja em aplicações industriais ou do dia a dia das
pessoas [6].
As novas tecnologias vêm para preencher uma lacuna
deixada por aquelas de baixo alcance como o Wi-Fi e o
Bluetooth, de médio alcance como o Zigbee, e de alto consumo
de energia como as de telefonia celular. Mesmo que atualmente
existam aplicações voltadas para IoT e M2M usando essas
tecnologias, suas limitações impedem uma série de aplicações
que, com a chegada das redes LPWAN, podem se tornar
realidade [6], [7]. As tecnologias LPWAN mais comuns
atualmente, principalmente na Europa e EUA, são: Sigfox,
LoRaWAN (Long Range Wide Area Network), NB-IoT
(Narrow Band IoT) e RPMA (Random Phase Multiple Access)
[8], sendo elas detalhadas a seguir.
A. LoRaWAN
O LoRaWAN é um protocolo de comunicação
desenvolvido pela LoRa-Alliance. O protocolo foi criado em
cima da camada física LoRa (Long Range), tecnologia baseada
na técnica de espalhamento espectral (Chirp Spread Spectrum
– CSS). A tecnologia está no mercado por meio do
licenciamento de uma patente da empresa Semtech, uma das
fundadoras da LoRa-Alliance [9], [10]. Ela possui as
características principais de uma LPWAN com algumas
especiais, sendo:
• frequências de operação de 433 MHz e 863 MHz na Europa
e 915 MHz nos Estados Unidos [10];
• segurança com criptografia baseada no algoritmo AES-128
bits [9], [10];
• bandwidth configurável de 125 KHz, 250 KHz ou 500 KHz
[9], [10];
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• uso de tecnologia de taxa de dados adaptativa (Adaptative
Data Rate - ADR), que pode gerenciar a taxa de dados e a
potência de saída de RF (Rádio Frequência) em cada enddevice [9], [10].
A rede LoRaWAN foi desenvolvida para conexão de
dispositivos, classificados em três classes: A, B e C, sendo:
• classe A – é um dispositivo de comunicação bidirecional,
focado em economia de bateria. Após cada slot de uplink
abrem-se janelas de downlink. Caso ocorra uma mensagem do
servidor neste intervalo, ele aguardará a próxima janela para
enviá-la. Os slots são definidos por um tempo fixo mais um
aleatório definido por um protocolo de aleatoriedade Aloha [9],
[10];
• classe B – é semelhantes à classe A, mas tem a capacidade
de abrir janelas de comunicação em intervalos de tempo prédeterminados. Para isso, é necessária a sincronização entre o
gateway e o dispositivo, que ocorre por meio de um beacon.
[9], [10];
• classe C – também é bidirecional, apto a receber mensagens
todo o tempo, com exceção de quando estiver transmitindo. Por
consequência, consome mais energia [9], [10].
B. Sigfox
A rede Sigfox possui uma arquitetura muito simples, o que
reduz o consumo de energia, uma vez que as tarefas complexas
são executadas na camada de rede. Esta característica é um
trunfo importante da tecnologia Sigfox, pois possibilita que os
dispositivos finais sejam extremamente simples, o que reduz
muito o custo, além de possibilitar uma vida útil longa da
bateria [11]. Suas principais características são:
• utilização de canais de banda estreita (Ultra Narrow Band –
UNB), com largura de banda de 100 Hz nas frequências de 433
MHz e 868 MHz no padrão europeu; e de 600 Hz nas
frequências de 915 MHz no padrão americano [11];
• tráfego de pequenas mensagens, ou seja, cada dispositivo
pode enviar até 140 mensagens por dia, sendo que cada uma
delas tem o tamanho de até 12 bytes, o que melhora muito a
imunidade a interferências [11];
• utiliza a modulação D-BPSK (Differential Binary Phase
Shift Keying), que possui fácil implementação, baixo custo de
componentes de rádio e alta sensibilidade das estações rádio
base [11];
• possui sensibilidade das ERB (Estações Rádio Base) de 142 dBm e -134 dBm, para as taxas de dados de 100 bps e 600
bps respectivamente, o que possibilita longo alcance aos
dispositivos da rede [11];
• acesso aleatório ao canal, sendo que cada dispositivo envia
uma mensagem em uma frequência aleatória seguida de duas
réplicas. Isso aumenta a qualidade do serviço e a imunidade a
interferências, uma vez que a mesma mensagem utiliza vários
caminhos [11];
• recepção cooperativa, em que as mensagens enviadas são
recebidas pelas ERB próximas, no geral pelo menos três, isso
faz aumentar consideravelmente a qualidade do serviço [11].
C. NB-IoT
O NB-IoT é uma tecnologia de IoT padronizada pelo
Release-13 de 2016 do 3GPP, e pertence à categoria de redes
UNB. Ele é compatível com as tecnologias GSM (Global

System for Mobile Communications), GPRS (General Packet
Radio Service) e LTE (Long Term Evolution), sendo esta
suportada apenas com a atualização de software em cima da
infraestrutura existente [12]. Ela utiliza as redes de telefonia
móvel como meio físico, seja por meio das portadoras GSM,
em modo stand alone; das portadoras não utilizadas de guard
band; ou por meio das portadoras LTE, em modo in-band
[13]–[15].
Essa característica do NB-IoT é uma de suas grandes
vantagens, justamente por utilizar as “sobras” de espectro das
portadoras de telefonia celular para modular o sinal, o que já
lhe garante uma imensa infraestrutura construída [13]. Por
outro lado, essa mesma característica lhe confere uma
desvantagem, pois como o espectro de telefonia móvel é
licenciado, já existe custo adicional embutido na solução.
O NB-IoT tem um orçamento de enlace (link budget) de
164 dB, podendo atender até 52.500 dispositivos por célula.
Ele utiliza modulação FDMA (Frequency Division Multiple
Access) para uplink e OFDMA (Orthogonal Frequency
Division Multiple Access) para downlink. A taxa de dados é
limitada a 250 kbps para a comunicação de downlink de
múltiplos tons e a 20 kbps para a comunicação uplink de tom
único. Em relação à bateria, para uma perda de acoplamento de
até 164 dB, um rádio baseado em NB-IoT pode atingir uma
duração de até 10 anos, transmitindo em média 200 bytes de
dados por dia, sendo projetado para enviar sinais de alarme em
até 10s – recomendado para aplicações insensíveis à latência
[13]–[15]. Outras características são:
• suporte a canais de banda estreita de 180 kHz [13]–[15];
• suporte a dois modos para uplink – um com transmissão de
tons simples e espaçamento de 15 kHz e/ou 3,75 kHz, e outro
com transmissões de tons múltiplos e espaçamento de 15 kHz
[13]–[15];
• utiliza modulação BPSK (Binary Phase Shift Keying) [13]–
[15];
• os dispositivos são simples, apresentando redução do
tamanho dos blocos de transporte, apenas uma redundância no
downlink e transmissão single-stream, além de apenas uma
antena e decodificador simplificado, baixa taxa de amostragem,
e divisão de frequência FDD (Frequency-Division Duplex)
[13]–[15].
D. RPMA (INGENU)
O RPMA utiliza a banda ISM (Industrial Sientific and
Medical) de 2,4 GHz que não possui limites de duty cycle nos
EUA e na Europa [6]. Ele utiliza para uplink um esquema de
acesso físico patenteado, o DSSS (Direct Sequence Spread
Spectrum). Trata-se de uma variação do CDMA (Code
Division Multiple Access), diferenciando-se por permitir que
múltiplos transmissores compartilhem um mesmo intervalo de
tempo. Para isso, o RPMA aumenta a duração do intervalo de
tempo do CDMA tradicional e, em seguida, libera o acesso ao
canal dentro desse intervalo adicionando um atraso aleatório
para cada transmissor. Essa técnica possibilita a redução da
sobreposição de sinal entre os transmissores, uma vez que eles
não acessam o canal ao mesmo tempo, além de aumentar o SIR
(Signal Interferncee Ratio) para cada link [16].
No RPMA, as ERB utilizam múltiplos demultiplexadores
para decodificar os sinais que chegam de diferentes fontes e em
diferentes momentos dentro de um mesmo intervalo de tempo.
A Ingenu fornece comunicação bidirecional, embora com
ligeira assimetria. Para downlink as ERB espalham os sinais
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usando o CDMA. Além disso, os dispositivos finais podem
ajustar a potência de transmissão para alcançar a ERB mais
próxima e limitar a interferência em dispositivos vizinhos. A
Ingenu lidera os esforços para padronizar as especificações da
camada física sob o padrão IEEE 802.15.4k, uma vez que a
tecnologia é compatível com as especificações [6]. As
principais características da tecnologia RPMA são detalhadas a
seguir:
• cobertura – altos ganhos de antena e a sensibilidade dos
receptores de até -142 dBm, contribuem para um link budget de
177 dB [16];
• capacidade de tráfego: o RPMA consegue receber até
19.000 bps / MHz [16];
• escalabilidade – o RPMA é capaz de escalar dezenas de
bilhões de dispositivos usando o controle de potência de
transmissão [16];
• imunidade a interferências – por meio da técnica DSSS e da
rejeição de co-canal, o RPMA é capaz de descartar o sinal de
interferência que geralmente possui mais potência [16];
• segurança criptográfica – o RPMA utiliza criptografia de
128 bits com autenticação bidirecional [16];
• espectro – o RPMA utiliza apenas 1 MHz de largura de
canal dos 80 MHz disponíveis na banda ISM de 2,4 GHz.
Além disso, com buffer de 1 MHz em cada lado de um canal,
existem um total de 40 canais a escolher [16].
III.

COMPARAÇÃO ENTRE AS TECNOLOGIAS

TABELA II.
Tecnologia
Microchip
Requisitos
Link Budget

COMPARAÇÃO DE REQUISITOS

LoRaWAN

Sigfox

Ingenu

NB-IoT

SX1272

ATA8520E

NANO S100

SARA-N280

Ul: 157dB
Dl: 177dB

Ul: 149 dB
Dl: 164 dB

Ul: 180 dB
Dl: 185 dB

Ul: 155 dB
Dl: 164 dB

Consumo de
Energia

TX: 125mA
RX:11,2mA
Sleep:0,1µA

TX:16,7mA
RX:10,5mA
Sleep: 5nA

TX:245mA
RX: 85 mA
Sleep:15mA

TX:220mA
RX: 46 mA
Sleep: 3 uA

Frequência
Sensibilidade
Escalabilidade

900 MHz
- 146 dBm
Até 10000
dispositivos
AES 128 bit
UART

900 MHz
- 121,5 dBm
Milhares de
dispositivos
AES 128 bit
SPI

2,4 GHz
- 133 dBm
535.117
msn/h
AES 128 bit
UART, SPI,

Banda 28
-135 dBm
52500
dispositivos
ND
UART, I2C

Livre

NaaS.

NaaS

NaaS

Criptografia
Interface de
Dados
Modelo de
Negócio

Os demais requisitos mostram que todas as tecnologias
avaliadas estão aptas a serem solução do projeto, assim como
para diversas outras aplicações de IoT em grandes áreas.
IV.

PLANEJAMENTO DE RF E SIMULAÇÃO DE PROPAGAÇÃO

A partir da seleção da tecnologia LoRaWAN foi
desenvolvido um planejamento de RF de forma que todo o
território urbano da cidade fosse coberto pela rede. Definiu-se a
localização de duas ERB, sendo uma localizada na Escola de
Minas da Praça Tiradentes e a segunda na Escola de Minas do
Morro do Cruzeiro. Ambos os prédios possuem localização
privilegiada, favorecendo a cobertura de todo o território
conforme apresentado na Figura 1.

Em resumo, o método utilizado consiste em: (i) definição
dos requisitos do sistema; (ii) realização de estudo de possíveis
tecnologias LPWAN compatíveis; (iii) comparação entre as
tecnologias (com base nos requisitos definidos); (iv) seleção da
tecnologia mais indicada; (v) simulação de propagação de RF
na área de interesse; (vi) implantação do projeto piloto; e (vii)
comparação dos resultados de cobertura de sinal em campo
com as simulações realizadas.
Para comparação entre as tecnologias foram definidos os
requisitos do projeto conforme a Tabela I.
TABELA I.
Requisito
Link Budget
Consumo de Energia
Frequência
Escalabilidade
Sensibilidade
Criptografia
Interface de Dados
Modelo de Negócio

REQUISITOS DO PROJETO

Justificativa
Quanto maior o link budget, melhor será o alcance.
Quanto menor o consumo de energia, maior a autonomia das
baterias dos dispositivos.
Uso de frequência ISM diminuiu os custos.
Quanto maior o número de dispositivos por ERB, menor o custo
de implantação.
Quanto maior sensibilidade dos receptores, maior o link budget.
Uso de criptografia para segurança dos dados.
Compatibilidade com as interfaces UART, SPI, I2C para
integração com microcontroladores.
Possibilidade de construção de infraestrutura privada sem
necessidade de contratação de serviço de rede.

Baseado nos requisitos do sistema foi construída a Tabela
II, que apresenta a comparação entre as tecnologias.
O requisito Modelo de Negócios definiu a utilização da
tecnologia LoRaWAN para implantação do projeto piloto na
cidade de Ouro Preto. Isso porque ela possibilita a criação de
uma rede privada sem necessidade de contratação de serviços
de terceiros (Network as a Service – NaaS). As demais
tecnologias, além de exigirem a contratação de serviços, não
possuem cobertura na cidade, o que impossibilita seu uso.

Fig. 1.

Planejamento de RF para cobertura LoRaWAN em Ouro Preto.

Na Figura 1, os círculos vermelho e amarelo são raios de 3
km de cobertura pretendidos a partir das ERB. Vale ressaltar
que os pontos de interesse estão localizados na interseção. A
área sombreada em branco representa o DEM (Digital
Elevation Model) de origem da USGS (United States
Geological Survey) de resolução de 30 metros, utilizado nas
simulações realizadas por meio do software Wireless Insite,
versão 3.2.0.3 da Remcom – mais detalhes em [17], [18]. Os
demais pontos marcados na Figura 1 são regiões de interesse
onde se deseja a cobertura da rede.
No Wireless Insite foi criado um grid de receptores que
cobriu toda a região do DEM, com espaçamento igual a 30
metros. Simulações de predição e propagação de RF foram
realizadas utilizando o modelo X3D que utiliza algoritmos de
Ray Tracing e ótica geométrica – mais detalhes sobre o modelo
em [18]. As simulações foram realizadas com foco na
determinação das perdas de propagação, o PL (Path Loss),
logo, a potência utilizada do transmissor foi de 0 dBm, e os
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ganhos de antenas foram de 0 dBi. Os demais parâmetros da
simulação são apresentados na Tabela III.
TABELA III.

CONFIGURAÇÃO DA SIMULAÇÃO

Parâmetro
Modelo
Antena
Forma de onda
Terreno
Receptores
Transmissores
Altura transmissor
Altura receptor

Configuração utilizada
X3D Ray Tracing
Ommidirecional com polarização vertical
Senoide de 915 MHz
DEM USGS com resolução de 30 m
Malha com espaçamento de 30 m
Pontual com potência de 0 dBm
12 metros
1,6 metros

Nas Figuras 2 e 3 é apresentado o mapa de calor criado a
partir dos valores de PL calculados pelo modelo X3D. A escala
é de -36 dB a -250 dB, na qual a cor azul representa a menor
perda de espaço livre e o vermelho a maior.

direta, NLOS (Non Line of Sigth), todos eles em ambiente
externo (Outdoor), além de outros 2 pontos em ambiente
interno (Indoor) Para os testes foram especificados
equipamentos e realizadas configurações conforme apresentado
a seguir, respectivamente:
• (i) gateway Multitech Conduit mLinux, modelo MTCDTIP
– H5 – 220L – 915, com potência de saída de 26 dBm, antena
omnidirecional de 3 dBi e sensibilidade de recepção de -146
dBm; e (ii) dispositivo Dragino LoRa/GPS Shield com
Arduino UNO, com potência de saída de 20 dBm, antena
omnidirecional de 3,35 dBi e sensibilidade de recepção de -128
dBm;
• configurações de mensagens de uplink e downlink
padronizadas, de forma que, em todos os pontos medidos, a
configuração fosse exatamente a mesma, não interferindo nos
resultados. Assim, a configuração padrão utilizada e o link
budget são apresentados na Tabela IV.
Analisando os dados de hardware e o link budget calculado
com a Equação 1, concluiu-se que o limitador é o enlace de
downlink devido a menor EIRP (Effective Isotropic Radiated
Power) do módulo Dragino.
𝑃

= 𝑃

+ 𝐺

TABELA IV.
Link

Fig. 2.

Mapa de PL para a ERB da Escola de Minas do Centro, calculado
pelo modelo X3D. Mínimo: - 36 dB; Máximo: - 250 dB.

Bandwidth
(kHz)
125
500

Uplink
Downlink

Localização

A região de coloração azul mais forte encontra-se próxima
às ERB, e indica que o PL nas proximidades é menor. Observase que, conforme se afasta das ERB, há coloração de tons
verde, amarelo, laranja, até ficar vermelho, o que indica um
aumento do PL com o aumento da distância. A grande variação
de tonalidade nas cores indicam os desafios de cobertura em
uma região cujo relevo é altamente acidentado. Reforçando
assim, a importância de uma rede com link budget de até 157
dB de uplink, como é a LoRaWAN, o que favorece a cobertura
de toda a região de interesse.
V.

VALIDAÇÃO

Para validação do trabalho, foi realizada a implantação da
rede LoRaWAN na cidade de Ouro Preto, conforme o
planejamento de RF apresentado na Figura 1. Assim, foram
definidos dez pontos para medição da intensidade de sinal
(Received Signal Strength Indicator – RSSI). Desses pontos, 4
eram com visada direta, LOS (Line of Sigth) e 4 sem visada

− 𝑃𝐿 + 𝐺

− 𝐿

(1)

COMPARAÇÃO DE REQUISITOS
Coding
Rate
4/5
4/5

Spreading
Factor
7
9

Payload
(byte)
34
17

Link
Budget (dB)
166
148

Durante a realização das medidas de RSSI em campo,
foram enviados 1422 pacotes pelo dispositivo, sendo que
alguns não foram recebidos pelo gateway, conforme a taxa de
pacotes recebidos (Packet Reception Ratio – PRR), calculada
pela relação entre pacotes recebidos pelo gateway e os pacotes
enviados pelos devices. Com os pacotes recebidos pelo
gateway, foi calculada a média linear dos valores de RSSI,
conforme apresentado na Tabela V.
TABELA V.

Fig. 3.
Mapa de PL para a ERB da Escola de Minas do Morro do
Cruzeiro, calculado pelo modelo X3D. Mínimo: - 36 dB; Máximo: - 250 dB.

− 𝐿

Museu
São José
Lab. Química
S. F. Paula
Getúlio Vargas
Pocinho
S. Francisco
Santa Casa
Ponte Seca
ITV

RSSI
(dBm)
-83,86
-85,88
-88,80
-95,51
-101,98
-103,92
-109,55
-109,58
-117,63
-118,77

RESULTADOS DAS MEDIÇÕES
Visada
LOS
LOS
LOS
LOS
NLOS
NLOS
NLOS
NLOS
NLOS
NLOS

Distância
(m)
286
450
519
1638
486
2863
387
320
590
1487

PRR
(%)
75,18
78,41
63,36
53,94
79,11
65,05
72,5
61,32
52,88
30,24

Ambiente
Outdoor
Outdoor
Outdoor
Outdoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
Outdoor
Outdoor
Indoor

Na Tabela V, observa-se que os pontos LOS apresentaram
maior nível de RSSI, devido ao caminho direto, livre de
obstruções, percorrido pelas ondas eletromagnéticas. Prova
disso é que o ponto S. F. Paula, a uma distância de 1638 m,
teve o RSSI maior do que todos os pontos NLOS, mesmo
aqueles a distâncias muito menores. É importante frisar que
esse ponto apresentou uma taxa de perda de pacotes PRR maior
que os pontos NLOS mais próximos, indicando a influência de
uma possível fonte de interferência.
Outra observação importante é em relação ao ponto
Pocinho, com uma distância de 2863 m entre TX e RX em
ambiente indoor mostrou uma grande capacidade de alcance da
rede LoRaWAN em área urbana, com um RSSI médio de 103,92 dBm e um PRR de 65,05%. Ressalta-se que a altitude
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entre TX e RX é muito semelhante, uma vez que a linha de
visada é obstruída apenas por construções.
O ponto ITV está localizado no primeiro andar de um
prédio com três andares e, por isso, apresenta grande atenuação
de sinal. Assim, o resultado positivo do enlace mostrou a
capacidade de penetração do sinal mesmo em ambiente indoor.
Mais uma observação foi feita no ponto Lab. Química,
onde foi evidenciado um fenômeno da propagação de RF que é
um desafio para os cenários de IoT. Durante a campanha de
medição desse ponto, foi necessário realizar duas alterações em
sua localização, em torno de 50 cm. Ao analisar os dados
coletados, foi visto que, após as mudanças de localização, os
valores de RSSI mudaram de patamar, como apresentado na
Figura 4.

O projeto piloto desenvolvido na cidade de Ouro Preto
comprovou que mesmo em uma região de relevo montanhoso,
com grande variação de altitude, a tecnologia LoRaWAN
apresenta grande capacidade de cobertura, principalmente por
possuir um link budget alto, devido, principalmente, à alta
sensibilidade dos receptores. Além disso, o poder de
penetração da frequência de 900 MHz associado à alta
imunidade a interferência fazem da tecnologia uma boa opção
para projetos similares.
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Variação de RSSI medido no ponto Lab. Química.

Essas mudanças se devem a interferências construtivas e
destrutivas das ondas eletromagnéticas, que ocorrem em
movimentações acima de λ/2, que para a frequência utilizada é
em torno de 33 cm. Nesse caso ouve variação de RSSI de -84
dBm para -97 dBm. Assim, para dispositivos IoT estáticos,
pode ser um problema caso seja instalado em uma área de
interferência destrutiva. Isso vai requerer um cuidado a mais na
definição dos pontos por parte dos projetistas de redes IoT.
VI.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As tecnologias LPWAN são uma boa opção para as
aplicações de IoT cujo foco principal é o longo alcance e o
baixo consumo de energia. Sua versatilidade permite a
construção de aplicativos diversos, inclusive sistemas de
monitoramento e alerta para áreas de risco. Como se tratam de
redes criadas para atuadores e sensores, estes podem ser
utilizados para medição de variáveis críticas nessas áreas,
como por exemplo, inclinômetros, piezômetros, pluviômetros,
sensores de nível, etc; além de possibilitar alarmes por meio de
atuadores como buzzers, leds e vibracalls.
O método utilizado no projeto se mostrou eficiente, uma
vez que a definição de requisitos críticos permitiu a eliminação
de tecnologias menos aptas, o que reduziu os custos
computacionais e de mão de obra para realização de
simulações de propagação de RF. O uso de modelo baseado em
ray tracing adequado a grandes áreas, mostrou que DEMs de
baixa resolução podem impactar muito no resultado, mas foi
eficiente como tendência, permitindo prever a necessidade de
equipamentos para cobertura da região de interesse, reduzindo
os custos.
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Requirements for IoT Sensors Using Embedded
Compressed Sensing Encoders with Deterministic
Sensing Matrices
Felipe da Rocha Henriques, Lisandro Lovisolo and Eduardo Antônio Barros da Silva

Abstract— We consider a WSN monitoring environmental
signals. Sensor nodes compress data employing the Compressive
Sensing (CS) framework, exploring signals sparsity to reduce the
number of transmissions. We propose the use of the Karhunen–
Loève Transform (KLT) as sparsifying basis and design maximally incoherent deterministic sensing matrices. Real–life signals
are used in simulation, and their CS measurements are quantized
before transmission. The rate–distortion performance obtained
after the reconstruction of monitored data is evaluated. Important requirements for using this framework in an IoT scenario
are also investigated, such as the response time (latency) of the
WSN, the impact of packet loss in the reconstruction of the sensed
signals and the energy consumption of sensor nodes to transmit
coded measurements. Simulation results show that the KLT–
based deterministic sensing matrices overcome both Noiselets
and DCT–based deterministic ones, and the proposed CS coding
scheme is robust against packets loss.
Keywords— IoT, WSN, Compressive Sensing, KLT, deterministic sensing matrix.

I. I NTRODUCTION
Currently, most individuals are connected to the Internet using several devices (smart-phones, tablets, smart-TVs, among
others) employing the most diverse physical layer technologies
ranging from wire-lined to wireless. The Internet of Things
(IoT) [1] brings this connection to “things”, so that they can
process data and share information, providing a framework
for distributed applications. Some application domains and
relevant scenarios for IoT are defined in [1]. One of them,
that is the focus of this work, is Environmental Monitoring,
which has been largely implemented using a Wireless Sensor
Network (WSN) [2]. A WSN is an ad hoc network, in which
sensor nodes are capable of communicating to deliver their
measurements to a base station (sink node).
Such a scenario entails the basic IoT environment, that is
composed by sensors, gateway and end–devices. The gateway
may be used as a node to communicate directly with the
sensors or it may also receive traffic from sensor nodes and
offer it to the Internet. Furthermore, the data can be monitored
from anywhere as in a home automation application [3], at the
gateway or directly at the node.
For the WSN to scale at manageable costs, the sensors
have memory and energy constraints. Thus, methods capable
Felipe da Rocha Henriques*, Lisandro Lovisolo** and Eduardo
Antônio Barros da Silva***¸ *CEFET-RJ–Campus Petrópolis, Petrópolis–
RJ, Brasil; **DETEL–PEL, UERJ, RJ, Brasil; ***PEE–COPPE, UFRJ,
RJ, Brasil. E-mails: *felipe.henriques@cefet-rj.br, **lisandro@uerj.br, ***eduardo@smt.ufrj.br.

of increasing node autonomy are of relevance [4]. Following
this, we consider the Compressive Sensing (CS) framework [5]
as the data compression scheme in order to save sensor
nodes energy [6]. CS explores the fact that signals have a
sparse representation in a given basis and consequently can
be represented using few non–zero coefficients. These are
obtained through linear measurements that are incoherent with
the sparsifying basis. As a result, sensor nodes just need to
transmit few coefficients, saving energy and thence increasing
autonomy. In [6], a circuit example shows that it is better
to apply the CS coding framework in the digital domain
(i.e., after the ADC – analog to digital converter) than in the
analog domain (i.e., before the ADC). Linear programming or
greedy algorithms are used at the sink node to reconstruct the
monitored signal from the measurements [7].
Designing a good sensing matrix is a requirement for CS to
work. Random methods provide statistically good matrices [8];
in contrast, in [9] the deterministic design of maximally
incoherent sensing matrices for orthogonal or bi-orthogonal
sparsifying bases is presented. Deterministic sensing matrices provide better rate–distortion performance than random
sensing matrices [9]. In this work, we pursue this further to
consider deterministic sensing matrices constructed using the
Karhunen–Loève Transform (KLT) [10] as sparsifying basis.
Doing so, we intend to increase the representation power
of CS coefficients, thus providing a better rate–distortion
performance.
The above is applied in a WSN-based IoT environment: i)
sensor nodes measure physical variables such as temperature
and humidity, ii) the CS scheme is used to compress data
and produce/transmit iii) quantized CS coefficients. From these
coefficients, iv) the sink reconstructs the original signal block
by using a specific reconstruction algorithm. The analysis
of such strategy allows to evaluate its use in an IoT scenario for environmental monitoring. We determine which are
the sensors/network requirements for environment monitoring
with using the CS–based encoder, regarding energy and rate–
distortion performances.
Real–life environmental signals are considered in simulations [11] aimed at evaluating the performance of the deterministic optimal compressive sampling scheme. The analyzed
parameters are the coding rate in function of distortion, the
impact of signal coding in the response time/delay for data
availability, the energy consumption in function of the coding
rate and the packet loss.
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II. C OMPRESSIVE S ENSING WITH D ETERMINISTIC
S ENSING M ATRICES

reconstructs the signal from the CS measurements imposing a
thresholding operation on the coefficients and also on the l1
norm maximum τ , i.e.

A. Using Compressive Sensing for Signal Coding
Let a sensor node collect N samples of a signal x ∈ RN .
The CS framework considers this signal to have a sparse
representation
s = Ψx,
(1)
where Ψ ∈ RN ×N is a transform matrix mapping x to a
sparse s. The sparsity assumption, which has been the basis for
transform-based signal coding, means that most of the signal
energy is concentrated in S few coordinates of s. The CS
framework pushes this concept further by coding the signal
into M linear measurements (or coefficients) in the form of
y = Φx,

(2)

in which Φ ∈ RM ×N is called the sensing matrix with
S < M < N . One observes that the m-th coefficient in y is
obtained by the inner product between x and the measurement
function φm (the m-th row of sensing matrix). One can
reconstruct an approximation of x from y looking for the
sparsest ŝ such that
y = ΦΨ∗ ŝ,
(3)
where Ψ∗ is the complex conjugate transpose of Ψ, and
making x = Ψ∗ ŝ.
Sparsity is in general assumed the l0 norm of the vector, the
amount of non–zero entries of the vector. However, using such
an approach to solve equation (3) leads to a combinatorial,
NP–complete problem [5]. Alternatively, a common compromise is to minimize the l1 norm instead [7], leading to
ŝ = arg min ksk1 s.t. y = ΦΨ∗ ŝ, producing x̂ = Ψ∗ ŝ. (4)
s

In the WSN monitoring application, CS can be used to
reduce the energy consumed by sensor nodes for coefficients
transmission since just M coefficients (y) instead of N coefficients (x) are required. The coefficients are easily obtained by
simple multiplication of x by a matrix, with low energy consumption. Although traditional transform-based coding may
potentially employ S < M values when compared to the CS
framework, any coefficient loss leads to a corresponding loss
of signal energy. In contrast, the CS framework is more resilient, since the sensing matrix spreads the information/energy
of a principal direction of x in a way that could be classified
as being between the use of the N coefficients of x and the
use of the S coefficients of s (S < M < N ). Since one wants
this to happen with a few coefficients as possible (small M ),
good sensing matrices design methods are required.
One should note that the values in y must be quantized
for transmission to the sink node [4]. Upon reception, the
sink node reconstructs the signal by solving the optimization
problem in equation (4).
B. The LASSO Reconstruction Method
In this work, we employ the Least Absolute Shrinkage and
Selection Operator (LASSO) [12] to reconstruct the monitored
signal from received data. Concisely, the LASSO algorithm

arg min kΦx − yk2
x

s.t.

kxk1 ≤ τ.

(5)

We use the LASSO implementation contained in the SPGL1
software packet [13].
C. KLT–Based Sensing Matrices
In the CS framework, in principle, the more incoherent
that Φ is to the sparsifying basis Ψ, the less coefficients has
the y guaranteeing provably good signal estimates [5]. It has
been shown in [9] that, given an orthogonal Ψ (N × N ) the
maximally incoherent sensing matrix Φ (M ×N ) to it is given
by
Φ = HΨ,
(6)
where H is formed by rows of the Hadamard matrix.
In this work, we explore the design given by eq. (6) and
evaluate the use of maximally incoherent deterministic sensing
matrices to the KLT in the CS framework. The KLT obtains
uncorrelated components providing the best coefficients energy concentration [14]. Nevertheless, for designing the KLT it
is necessary to have samples of the class of signals to process.
Although in the past this has been appointed as a technical
difficulty for designing generic compression systems, for compressive sensing some signal space/characteristics knowledge
is always assumed to improve CS performance [15].
III. R ESULTS OF R EQUIREMENTS FOR I OT S ENSORS
We start this section evaluating the possible gain of using
the KLT for sensing matrix design. For simulation of the
IoT scenario, we consider the Intel Berkeley laboratory WSN
data [11] – sensor nodes collecting environmental signals for
more than a month, from which we extract temperature and
humidity signals.
We compare the results of Ψ being the KLT or the DCT [16]
basis. The KLT basis is assumed to be known at both coder
and decoder. It is obtained from realizations of the monitored
signals, which in turn are not used in the RD assessment.
A. Rate–Distortion Performance Evaluation
Quantization is considered in the presented rate–distortion
performance analysis. For that purpose distinct bit-depth quantizers are used testing the performance at different rates. The
rate at which each sensor transmits quantized CS coefficients
is defined as
M
× H(yQ ), bits/coeff,
(7)
R=
N
in which N is the signal block dimension of the collected data,
M is the number of coefficients transmitted by sensor nodes
and H(yQ ) is the entropy (in bits per sample) of the quantized
measured data 1 .
1 For entropy computation, we consider that each possible quantizer output
value occurs at least once. Doing so, unused reconstruction values are adequately taken into account. In addition, the experiments use different estimates
of H(yQ ) depending on M and quantizer bit-depth B. However, if an
adaptive arithmetic encoder was considered, the rate would be approximated
by the entropy.
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NMSE =

E[(x − x̂)2 ]
,
k x k2

(8)

where E[·] is the expected value operator, x is the actual data
value and x̂ its reconstructed version.
For each rate R, the NMSE is computed and, to yield a
more accurate rate-distortion (RD) analysis, each point in the
presented RD curves results from an ensemble of 100 runs,
each one with a distinct block of samples, and the NMSE is
presented in dB scale.

in the reconstruction can also be observed when sensor node
uses quantizers with more bits. Moreover, we verify a better
rate–distortion performance for results considering KLT as the
sparsifying basis, since this transform is the one that makes the
signals the most sparse, and the deterministic sensing matrix
used is optimum for the given basis.
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B. CS–Based Encoder Performance

-28

Figure 1 presents the RD compromise for coding the temperature signal using a deterministic sensing matrix or a one
based on Noiselets [8]. These CS-encoder designs are denoted
by DCT + Deterministic and DCT + Noiselets, respectively.
The same sparsifying basis is assumed in the two cases.
However, in the deterministic approach, one constructs the
sensing matrix using equation (6), while in the second this is
done using Noiselets [8]. For the results in Figure 1, N = 512
samples, the quantizers have varying bit-depths B= 4, 6 and
8, and M ∈ {16, 32, 64, 128, 256, 300}. As one readily sees,
the deterministic sensing matrix brings improvements in ratedistortion performance over the one using Noiselets.
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Fig. 2. RD performance for the reconstruction of temperature for KLT–based
(KLT + Deterministic) and DCT–based (DCT + Deterministic) deterministic
sensing matrices. The signal block has N = 512 samples, the quantizers have
bit–depths B= 4, 6 and 8, and M ∈ {16, 32, 64, 128, 256, 300}.
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As leading signal reconstruction metric (the one used for algorithm evaluation) we employ the Normalized Mean Squared
Error (NMSE)
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Fig. 3. RD performance for the reconstruction of humidity for KLT–based
(KLT + Deterministic) and DCT–based (DCT + Deterministic) deterministic
sensing matrices. The signal block has N = 512 samples, the quantizers have
bit–depths B= 4, 6 and 8, and M ∈ {16, 32, 64, 128, 256, 300}.

R (bits/sample)

Fig. 1.
RD performance for the reconstruction of temperature for the
deterministic (DCT + Deterministic) and random (DCT + Noiselets) sensing matrices (DCT is the sparsifying basis). The signal block has N =
512 samples, the quantizers have bit–depths B= 4, 6 and 8, and M ∈
{16, 32, 64, 128, 256, 300}.

We now test the proposal of using the KLT as sparse
basis in the CS scenario. The resulting RD performance is
compared against the one obtained for deterministic sensing
matrix (computed for the DCT basis) in Figures 2 and 3; these
present the RD performances of the CS quantized encoder for
temperature and humidity signals, respectively. One notes a
gain in using the KLT in place of the DCT. The length of signal
block, quantizer bit–depths and amount of CS coefficients are
the same as those used in the previous experiment.
One observes that for both monitored signals an improvement in the reconstruction of the signals (with a decrease in
the NMSE) as rate increases, since more coefficients (M )
are used in the reconstruction procedure. An improvement

C. Resilience to Packet Loss
We now evaluate the impact of packet loss in the RD
performance. The wireless channel is prone to packet loss [17],
and the CS encoder deals with it as described in the sequel.
While sensor nodes transmit M quantized CS coefficients, the
sink node may receive only L ≤ M < N coefficients. One
supposes the existence of sequence numbers in the packets, a
common practice in several network standards since it allows
to identify lost frames in the link layer or to reorder segments
in the transport layer. These sequence numbers may be used
in the CS reconstruction to identify the lost measurements
and thus ignore them in the reconstruction procedure – i.e.,
coefficient losses is simply modeled as using a sensing matrix
with pruned rows corresponding to the missing coefficients.
Now, we empirically evaluate the RD performance of the
CS scheme using the KLT-based deterministic sensing matrix
under several packet loss conditions, and compare it against
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Fig. 5. RD convex hulls for the reconstruction of temperature (N = 512
samples) under different packet loss percentages for both the KLT and the
DCT as sparsifying bases.

Figure 6 presents the RD convex hulls for the recovered
temperature signal (these are obtained as in the previous
sections) using distinct lengths N for the signal block. As
one observes, RD performance improves as N increases. This
is expected since CS explores sparsity better as N increases.
Nevertheless, N cannot be to large, for augmenting the signal
block produces a higher response time, since more time is
required to collect the N samples.

0% packet loss
10% packet loss
30% packet loss
50% packet loss

-20

0

Normalized MSE

the former one using DCT as the sparsifying basis under the
same packet loss conditions. We present results for packet
loss percentages of 0%, 10%, 30% and 50%. A 0% packet
loss means that all packets were received and a 10% packet
loss means that in average one in ten packets is lost. All
combinations of packet loss rate, bit-depth (B) and number
of coefficients (M ) have been simulated. The dimension of
the signal block is set to N = 512; sensor node transmits
M ∈ {16, 32, 64, 128, 256, 300} CS coefficients; and bit–
depths are set to B ∈ {4, 6, 8, 10}.
Figure 4 shows the RD convex hulls for the reconstruction
of the signal using the KLT as the sparsifying basis. The
convex hulls are the operational curves of sensor nodes,
i.e., the quantizers that produce the best RD performances.
We can observe just a small decrease in the NMSE in the
reconstruction when data is lost, showing that the proposed
CS scheme is robust against packet loss. Figure 5 compares
the KLT with the DCT as the sparsifying basis for 0%, 10%,
30% and 50% packet loss. From these results one observes
that the gain in using the proposed sensing matrices is not
jeopardized by losing packets.

6

R (bits/sample)

-18

Fig. 4. RD convex hulls for the reconstruction of temperature (N = 512
samples) under different packet loss percentages using the KLT as the
sparsifying basis and deterministic sensing matrices.

Normalized MSE

D. WSN Response Time and Energy Consumption
The CS-based coding strategy needs the sensor node to first
store N samples of the interest signal, then to project the
signal on the sensing matrix to generate the M CS coefficients.
These are then quantized and forwarded to the sink node. This
imposes a time interval/delay for data to be available at the
sink. We will refer to this delay as the WSN Response Time.
We have seen that as the quantizer bit-depth and M increase, the signal quality also increases at the expense of an
increase in rate. In this section, we empirically evaluate other
possible compromises of the CS-encoder parameters (N , M
and B) and aspects such as energy consumption and response
time. We consider the reconstruction of a temperature signal,
quantizer bit–depths B ∈ {4, 6, 8, 10} and signal block lengths
N ∈ {128, 256, 512, 1024} collected samples; for N = 128
samples, sensor nodes transmit M ∈ {16, 32, 64, 80, 100} coefficients, for N = 256 samples, M ∈ {16, 32, 64, 128, 200},
for N = 512 samples, M ∈ {16, 32, 64, 128, 256, 300}, and
for N = 1024 samples, M ∈ {16, 32, 64, 128, 256, 512}. KLT
is considered as being the sparsifying basis Ψ.

Convex hull - N = 1024
Convex hull - N = 512
Convex hull - N = 256
Convex hull - N = 128
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Fig. 6. Rate–distortion convex hulls for the reconstruction of temperature
signal with LASSO varying the length of monitored signal block (N ), using
KLT as the sparse basis.

In order to better investigate the IoT requirements based on
the length of signal block, we propose the following experiment. We consider that a fifteen–node WSN is monitoring a
temperature signal. These are a subset of the 54-sensors from
the Intel Berkeley Research lab [11]. A single sensor node
S47 , located at (39.5, 14) m 2 , collects temperature samples
and transmits the measurements to the sink node (S0 ), located
at (0.5, 17) m. The other thirteen nodes are used as routers
to forward the packets from sensor to sink. In each of the 10
simulation runs used to average the results, the position of the
2 The
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thirteen routers is drawn from the remaining ones. TrueTime
1.5 [18] is used to perform the simulations, the IEEE 802.15.4
standard [19], referred to as ZigBee and widely used for WSN
and IoT, is considered for communication between nodes while
the AODV (Ad hoc On–Demand Distance Vector) routing
protocol is used for routing. To evaluate energy consumption,
we consider a state–based energy model [4] for the sensor
nodes. The active state cycled among the operation modes:
measurement, processing, transmission and data reception.
These operation modes have different power consumptions,
which multiplied by the time spent in the activity provide an
estimate of the consumed energy.
Table I presents the response time of the WSN and the
energy consumption (per sample) of the transmitted sensor
node for distinct values of N . Aiming at a fair comparison,
a fixed reconstruction quality is imposed, and one selects an
NMSE around -24 dB. For each N the corresponding M and
quantizer for that NMSE are employed, yielding: M = 32
coefficients and B = 8 bits for N = 128; M = 32 coefficients
and B = 8 bits for N = 256; M = 32 coefficients and B = 6
bits for N = 512; and M = 32 coefficients and B = 6 bits for
N = 1024. As expected, the response time increases with the
signal block length. For emergency situations, this is an issue
to be considered if fire alarm is one of the WNS objectives,
since the larger the block length N , the slower the network
response, i.e., the larger the response time.
On the other hand, one observes from the numbers in
Table I that energy consumption reduces as N increases.
This is so because the CS-encoder better explores signal
sparsity as N increases, being required to transmit a smaller
ratio of measurements relative to the block length, i.e., M/N
decreases as N increases, consuming less energy per coded
signal sample or observation time interval.
TABLE I
R ESPONSE TIME AND ENERGY CONSUMPTION ( PER SAMPLE ) FOR
DIFFERENT VALUES OF N AND A FIXED NMSE OF -24 D B.
N
128
256
512
1024

Resp. Time (sec)
15.8
28.6
54.2
105.4

Energy Cons. (J/sample)
0.0017
0.0013
0.0011
0.0009

IV. C ONCLUSIONS
In this work, we employed a WSN monitoring environmental signals in an IoT environment. Sensor nodes use Compressive Sensing as a data compression framework. Doing so, one
intends to provide a transmission scheme with low complexity,
since sensor nodes have memory and energy constraints.
We proposed the usage of KLT as the sparsifying basis
within the design of maximally incoherent sensing matrices,
aiming at providing sensing functions which concentrate more
energy into the CS coefficients and, then improving rate–
distortion performance.
We verified that the KLT–based deterministic sensing matrices overcame both the Noiselets and the DCT–based deterministic ones in terms of rate–distortion performance. We

evaluated the response time of the WSN, varying the length
of the signal block, and we also analyzed the impact of packet
loss in the reconstruction of the environmental signal.
We concluded that sensors using embedded CS encoders
are suitable for WSN–based IoT environments, and the usage
of KLT as the sparsifying basis Ψ improves the encoder
performance with respect to the rate–distortion behavior.
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Abstract— Almost Blank Subframe (ABS) is a technique which
allows an interfering cell to mute some of its transmissions
in selected subframes to reduce interference in these resources
to other cells. The set of ABS is called ABS pattern. This
way, ABS pattern properly configured can increase the system
capacity, while ABS pattern unsuitable can generate significant
interference and loss of capacity. In this work, we investigated
the effects of the Bernoulli distribution in ABS pattern to
Heterogeneous Network (HetNet). The Bernoulli distribution was
chosen due to its simplicity of implementation, which allows an
intuitive analysis of scenarios with and without ABS pattern.
Also, it can be used as baseline for complex algorithms. Results
indicate that the ABS pattern through Bernoulli distribution has
different performances, depending on the parameterization of
the distribution, which can provide capacity gains between 3.7 %
and 10.4 % to the system.
Keywords— ABS pattern, Bernoulli Distribution, e-ICIC, Heterogeneous Networks, Power Efficiency.

I. I NTRODUCTION
The growth of mobile devices with high processing power,
coupled with the user expectation to be fully connected, that
is to have access to all services anywhere and anytime has
resulted in an exponential increase in cellular capacity demand.
Hetnet, in other words, the set of cells with different access
technologies and different types, such as size, air interface
and communication protocols can be used for the purpose
described above.
Several challenges need to be overcome in the HetNet due
to their complexity and diversity of operation. One of the main
challenges of HetNet refers to interference, since certain area
is occupied by macro-, micro-, pico- and femto-cells each with
its transmit power and size [1].
There are general and specific techniques for interference
control in HetNet, such as Inter-Cell Interference Coordination
(ICIC) and Enhanced Inter-Cell Interference Coordination
(e-ICIC), respectively [2].
Initially the ICIC was shown in 3rd Generation Partnership
Project (3GPP) release 8-Long Term Evolution (LTE) and
defined three schemes:
• Scheme 1: Resource blocks are allocated among neighboring cells so that no two cells use the blocks at the same
time;

Scheme 2: Exhibits different behavior for User Equipment
(UE) that are near to the cell antenna versus those near the
edge. Centrally located UE use all resource blocks, while
those near the edge use scheme 1;
• Scheme 3: All neighbor cells use different power schemes
for their UE. Low power is used for near UE and power
boost is used for edge UE, while sharing resource blocks.
The techniques used in ICIC were improved seeking modern
alternatives to control interference, e-ICIC was defined in
3GPP release 10-LTE and describes the following:
• Scheme 1: It is used the concept of the ABS, which can be
configured by a macro cell to carry control channel frames
with very low power. Small cells can then use the ABS
to transmit data that will not interfere with macro cells
transmissions;
• Scheme 2: Cell Range Expansion (CRE) is a technique to
expand a picocell range virtually by adding a bias value
to the pico received power, instead of increasing transmit
power of pico base station (PBS), so that coverage, cell-edge
throughput, and overall network throughput are improved.
The main focus of this paper is to use ABS concept for
efficient spectrum reuse, because it provides time-domain coordination and cancellation of inter-cell interference in HetNet
that orthogonalize the small cell and macro cell transmissions.
The form of coordination in the time domain, that is, the
choice of the ABS pattern in this paper was through the
Bernoulli Distribution, due to its simplicity of implementation
that provides an intuitive analysis of scenarios with and
without the use of ABS. In addition to serving as a baseline
for complex algorithms.
This paper is organized as follows. Section II introduces a
background on e-ICIC emphasizing ABS concept. Section III
presents the system modeling and describes the ABS pattern
considered in this work. Section IV provides the simulation
results; and finally, in Section V some conclusions are addressed.
•

II. R ELATED W ORKS

In [3], the authors discussed the problem of ABS-slot access
in the HetNet to optimize network performance under the
ABS scheme. The problem was solved from an interference
The authors would like to thank CAPES, CNPq, and FUNCAP for their
minimization perspective, so that only local information was
financial and scholarship support.
needed and was feasible in large scale or dense networks.
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The paper [5] proposes a dynamic ABS assignment method
with power control subframe to improve sum rate and user
fairness together. The results show that the proposed method
improves the sum rate and user fairness compared with the
conventional dynamic ABS assignment method.
The paper [4] addressed a dynamic ABS assignment method
to improve the convergence time of subframe assignment and
the resource utilization of Base Station (BS) . The results show
that the proposed method improves the resource utilization
of BS and the convergence time of subframe assignment
compared with the conventional dynamic ABS assignment
one, while achieving a similar user outage ratio.
The authors of [6] determined the amount of radio resources
that macro cells should offer to picocells and the association
rules that decide which UE should associate with picos in a
real Radio Frequency (RF) scenario. The main contributions
were to develop a framework for network dependent e-ICIC
and provide an efficient algorithm to compute ABS and UEassociations.
The paper [2] used concepts shown above to control interference in a HetNet scenario, the CRE was adjusted by means
of load balancing algorithm and ABS parameter was optimized
by maximizing a proportional fair utility of user throughputs.
It was used two Self Organizing Networks (SON) algorithms
(distributed) for optimizing ABS using Proportional Fair (PF)
utilities.
The authors of [6] determined the amount of radio resources
that macro cells should offer to picocells and the association
rules that decide which UE should associate with picos in
a real RF scenario. The main contributions were to develop
a framework for network dependent e-ICIC and provide an
efficient algorithm to compute ABS and UE-associations.
The paper [7] address some weak points of ABS scenarios
and propose our approach to improve them. The first point is
the latency of Real Time (RT) traffic, such as voice, would
get longer if the proportion of ABS is getting higher. Second
is about ABS scenarios sacrifice some subframes to protect
small cell, and the behavior decrease the spectrum utilization.
The author proposed Multi-tone ABS to solver these problems,
this way was possible to increase the capacity and energy
efficiency and decrease delay.
The paper [8] proposes a Genetic Algorithm (GA) to find
optimal ABS pattern that maximizes the network capacity
and provides better fairness in resource allocation between all
users. The results indicate that the ABS pattern provided by
GA achieve a Fairness Jain Index 59,63 % better compared
with use of random pattern.
This way, the main contributions of this paper are:
• Present a simple method to set ABS pattern;
• Show the performance of HetNet with and without ABS;
• Examine the effects of the Bernoulli Distribution;
• Provide a baseline for complex algorithms.

All UEs and BSs are equipped with a single omni directional
antenna and each small cell is located near the edge of the
macro cell. Herein, the system has 6 users, where 2 users are
located in macro cell and each small cell have 2 users, 1 user
is located in central region and another in edge, see Fig. 1.
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Fig. 1.

Scenario using ABS in Downlink (DL).

In order that the LTE system can maintain synchronization
and management of the different types of information that need
to be carried between the BS and the UE. The LTE system
has a defined LTE frame and subframe structure for the air
interface. The frame has an overall length of 10 ms and it is
divided into a total of 20 individual slots. The LTE subframes
(1 ms) then consist of two slots - in other words there are ten
LTE subframes within a frame [9].
The modeling of the complex channel coefficients includes
propagation effects on the wireless channel, namely, pathloss,
shadowing and fast fading. It was used in our scenario the
Method of Exact Doppler Spread (MEDS), this model was
first introduced in [10]. Despite its simplicity, the MEDS
has high peformance and quasi-optimal approximation of the
autocorrelation function corresponding to the Jakes power
spectral density [11].
We use Round Robin (RR) scheduling policy to provide a
fair and neutral scenario for sharing resources and it is used
Shannon-Hartley theorem to measure the channel capacity
in our system. The basic system parameters are presented
in Table I.
The Signal to Interference-plus-Noise Ratio (SINR) in DL
communication for each receiver in order to determinate
capacity for macro and small cell are describe bellow.
The SINR γuM acro for macro cell during ABS subframes is:
2

γuM acro = PT PC
t

c

|hu | pu
(1)
PT PB (t) 2 (t)
(t) 2 (t)
|hc | pc + t
b |hb | pb + η

while for non-ABS subframes,
2

III. S YSTEM M ODEL
The scenario of this paper consists of two hexagonal small
cells on the inside of macro cell, where UEs within the macro
and small cell are uniformly distributed over the cell area.

|hu | pu
γuM acro = PT PC (t) 2 (t)
t
c |hc | pc + η
(t)Small

The SINR γi
subframes is:
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for user i in small cell during ABS
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(t)Small

γi

=

(t)
(t)
|hi |2 pi
PT PC (t0 ) 2 (t0 ) PT
+ t0 6=t
c |hc | pc
t0 6=t

PB
b

(t0 )

(t0 )

|hb |2 pb

+η
(3)

while for non-ABS subframes,

sample space {0, 1}, which takes the value 1 with the probability p (i.e. success probability) and value 0 with the probability
q = 1 − p (i.e. failure probability) [17].
This way, if Y is a random variable with this distribution,
we have:
P (Y = 1) = 1 − P (Y = 0) = 1 − q = p

(t) 2 (t)

(t)Small

γi

•
•
•
•
•
•
•

= PU

2

u |hu |

pu +

|hi | pi
PT PC
t0 6=t

(t0 ) 2 (t0 )
c |hc | pc

(5)

(4)
+η
AB S

where,
u is the receiver in macro cell u ∈ {1, 2, · · · , U };
h is the channel that models the link between the transmitter
and receiver;
p is the transmit power allocated to transmitter to link
between the receiver;
t is the index of small cell t ∈ {1, 2, · · · , T };
c is the receiver located in center of small cell c ∈
{1, 2, · · · , C};
b is the receiver located in edge of small cell b ∈
{1, 2, · · · , B};
η is the noise power.
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1 2

Subframe
ABS pattern
(Macro cell)

1

4

5

0 0 1

0

Tx power
TABLE I
PARAMETERS OF PROPAGATION FOR THE CHANNEL MODEL

Macro cell f
Ref.

Macro cell radius
Micro cell radius
UE height
Macro transmit power
Micro transmit power
Macro cell pathloss model
Small cell pathloss model
Shadowing std. dev. (Macro)
Shadowing std. dev. (Small)
Fast fading model
Thermal noise power
Monte Carlo

1500 m
250 m
1.5 m
48 dBm
38 dBm
34.5 + 38 log10 (d) dB
35.7 + 38 log10 (d) dB
8 dB
10 dB
MEDS
−112 dBm
1000

[12]
[12]
[13]
[13]
[13]
[14]
[13]
[13]
[12]
[13]

d is the distance between communicating devices in meters

A. ABS pattern
HetNet is a set of small cells deployed within a macro cell
coverage, this scenario is common in a metropolitan cities,
where the amount of small cells are high. It is possible to use
this scenario to increase network capacity, however, the cell
interference is high due to proximity and variety of cells [15].
The ABS pattern provides a way to solve inter-cell interference in a HetNet scenario, because it prevent cell-edge UE
in a small cell to be interfered by macro cell and vice versa
[16].
We can see in the Fig. 2 an example, where the macro cell
decides which subframes will be used (denoted by 1) or not
(denoted by 0, i.e. ABS), after defining the ABS pattern the
macro cell sends the information to small cell.
In our system the ABS pattern is defined through the
Bernoulli Distribution, which is the discrete distribution of

t
Small cell
f
(Center)
t
Small cell
(Edge) f
t
Fig. 2.

Basic idea of ABS in a generic scenario.

Another interesting behavior is to note ABS pattern displayed graphically. We see in Fig. 3 the pattern up to 10
subframes and 10 samples. Each black and white square
represents 1 (i.e. subframe used by macro cell) and 0 (ABS),
respectively. As we can see Fig.s 3(a) and 3(b), it is usual
ABS to low p values and rarely in the opposite case.
2

2

4

4
Sample

Value

Sample

Parameter

6

8

6

8

10

10
2

4

6
Subframe

8

10

2

(a) p = 0.2.
Fig. 3.

4

6
Subframe

8

10

(b) p = 0.8.

ABS pattern using different values of p.

IV. R ESULTS
This section provides the performance assessment of the
pattern ABS for HetNet in DL using Bernoulli Distribution
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1
0.9
0.8
0.7
0.6
CDF

with different probabilities. In the following, the range of
probability p is between 0.1 up to 0.9 , this way is possible
to analyze the effects on ABS.
Before examining the effect of the Bernoulli Distribution on
macro cell, it is necessary to emphasize the ABS case. In this
case, the macro cell transmits only control signals for network
management, that is, there is not total link mitigation of the
macro cell.
Thus, the SINR of the macro cell becomes sensitive to p
values, which is the parameter responsible for generating the
ABS pattern. When low values of p are assigned to the system,
the macro cell uses subframes every so often, for example, the
scenario of low number UEs in macro cell. In this situation,
edge users in the small cell have a chance to establish a
communication link, thus from a macro cell’s viewpoint, this
scenario presents low SINR level. The main reason for low
SINR level is due to interference from edge users in the small
cell that harm the macro cell link, as shown in Fig. 4.
If the system is changed to high p values, it is created a
scenario in which the macro cell often uses subframes, for
instance, high number UEs in macro cell. When high values
of p are assigned to the system, the macro cell uses subframes
constantly, making it impossible the communication link of
the edge users at small cell. Thus, the macro cell SINR level
increase due to the interference level from the small cell to
decline.
In small cell’s viewpoint, as illustrated in Fig. 5, SINR level
improves when p decreases, because the interference from
macro cell is reduced (e.g. scenario in which macro cell has
low load). An interesting result is obtained by comparing the
scenario using ABS and no ABS. It should be noted that in all
scenarios analyzed, the small cell SINR using ABS exceeds
the case no ABS. However, this behavior is not noticed in the
macro cell, since it is harmed to p values below 0.5.

0.5
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0.5
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0.9
No ABS
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0
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−20

−10

0

10

20
30
SINR [dB]
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70

SINR of small cell applying different values of p to ABS pattern.

Fig. 5.

the ABS technique must not only ensure the quality of the
macro cell users but also improve the total system capacity.
By analyzing the results in detail, as shown in Table II, the
relative gain of the total system capacity in all scenarios with
ABS has higher values when compared to scenario no ABS.
However, the p values below 0.4 should be avoided because
the macro cell has negative gain, in other words, the technique
ABS harms macro cell by up to 32 % loss. In order to provide
macro cell capacity gain, the system must be parameterized
with p values between 0.5 and 0.9 , which provides relative
gain between 10 % and 4 % for the system.

50
45
40

0.9

35

0.8

30
bps

1

CDF

0.7
0.6

20

0.5

15

0.4

10
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
No ABS

0.3
0.2
0.1
0
−30

Fig. 4.

Macro
Small
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5
0
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0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

No

p

70

SINR of macro cell applying different values of p to ABS pattern.

The Fig. 6 shows total system capacity, that is, the sum of
macro cell and small cell capacity. The total system capacity
using ABS overcomes the scenario no ABS for all p values.
However, this result needs to be observed with caution, since

Fig. 6.

Total channel capacity achieved by system.

Furthermore, benefits of ABS can be verified in terms of
power efficiency, as illustrated in the Fig.s 7 and 8. Both the
macro cell and small cell become more efficient when they
use ABS technique from the fact that ABS provides increased
system capacity without changing the transmission power of
the BS, unlike Power Control (PC) techniques.
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TABLE II
R ELATIVE GAINS APPLYING ABS COMPARED WITHOUT ABS (%).

p

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Macro
Small
Total

-31.7186
18.8741
6.4567

-15.9298
17.2747
9.1250

-7.5815
15.5752
9.8917

-0.7862
13.9780
10.3543

4.2746
11.8318
9.9769

8.7889
9.4011
9.2508

12.0091
6.6799
7.9879

15.5888
3.2515
6.2796

17.9639
0.9908
3.6614

could be employed to ABS pattern, such as Poisson Distribution, Hypergeometric Distribution, Tabu Search or Simulated
Annealing.
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Power efficiency achieved by macro cell.
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V. C ONCLUSIONS
In conclusion, ABS technique provides benefits in terms of
capacity and power efficiency to HetNet when parameterized
correctly. The total system capacity achieves up to 10 % gain,
while keeping good results of power efficiency. In this paper,
the ABS concept was based on the Bernoulli Distribution,
since it is simple to implement and can be used as baseline
for complex algorithms. Therefore, the results presented in
this paper are valid only for Bernoulli Distribution, however
other distributions and heuristics not analyzed in the literature
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Simple and Robust Method for OFDM Performance
Improvement with Nonlinear Amplification
Robson F. de Moraes, Roberto C. G. Porto and Ernesto L. Pinto

Abstract— This work proposes a new technique to be used
in orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) systems
subject to nonlinear power amplification, aiming to obtain better
bit error rate (BER) performance with reduced computational
complexity and low peak-to-average power ratio (PAPR). The
core of the proposed technique is a new metric to choose
a modified OFDM symbol to be transmitted among several
alternatives with the aim of reducing the deleterious effects of
nonlinear amplification. The proposed metric is independent of
a power amplifier model and may be associated with different
approaches to generate the modified OFDM symbols. Simulation
results are presented, using a Partial Transmit Sequence (PTS)
approach, which show that the proposed scheme provides BER
performance similar to other known techniques at a significantly
lower computational cost (about 33% less real multiplications and
66% less real additions). Estimates of the PAPR complementary
cumulative distribution function (CCDF) are also presented
and show that the proposed method does not degrade this
performance index substantially compared to those techniques.
Keywords— bit error rate (BER) performance, orthogonal
frequency division multiplexing (OFDM), peak-to-average power
ratio (PAPR), solid state power amplifier (SSPA), partial transmit
sequence (PTS).

I. I NTRODUCTION
Several peak-to-average power ratio (PAPR) reduction techniques in orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)
systems have been proposed over the years [1], [2], [3], [4],
with the ultimate goal of improving performance. They include, among others, Selected Mapping (SLM), Partial Transmit Sequence (PTS) and Clipping and Filtering. However, in
spite of being a good parameter to evaluate the high power
amplifiers (HPA) non-linear distortions, PAPR minimization is
not enough to guarantee best bit error rate (BER) performance
[2], [3].
A few methods have been recently developed with the
aim of achieving good balances between PAPR reduction and
BER performance. Such techniques use a mathematical model
of the HPA to calculate the metric used for selecting the
modified OFDM symbols to be transmitted [2], [3]. The use of
such models leads to two problems: computational complexity
increase and sensitivity to model mismatch.
The paper presents a new technique to perform this selection
without any HPA model, thereby achieving considerable gains
of computational complexity in comparison with state-ofthe-art methods. A simulation-based performance comparison is presented, using the PTS technique to generate the
Robson F. de Moraes. Defense Engineer Program, Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, Brasil, E-mail: moraes@ime.eb.br.
Roberto C. G. Porto e Ernesto L. Pinto. Electrical Engineer Department, Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, Brasil, E-mails: camara@ime.eb.br, ernesto@ime.eb.br. This work was partially supported by
CNPq (461895/2014-5).

modified OFDM symbols. The results here reported indicate
that this complexity reduction is obtained without sacrificing
the improvement of PAPR and BER performance previously
achieved in [2].
The rest of this paper is organized as follows. In section II
the OFDM system model and the mathematical models of the
HPA are presented. Section III describes the proposed method.
In Section IV its computational complexity is evaluated and
compared with other known techniques. Section V shows the
simulation results and, finally, in Section VI the conclusions
are drawn.
II. BACKGROUND
To establish a common notation to be used in this paper,
consider N subcarriers modulated by a complex symbols
sequence d = [d0, d1, . . . , dN−1 ] from a M-ary modulation
constellation. Let x be the resulting OFDM signal obtained
by applying an inverse fast Fourier transform (IFFT) to d, so
its nth element can be expressed as
N −1
2π nk
1 Õ
dk e j N , n = 0, 1, . . . , N − 1.
x[n] = √
N k=0

(1)

The OFDM signal PAPR can be estimated as
P APR =

max{|x[n]| 2 }
, n = 0, 1, . . . , N − 1,
Pin

(2)

where Pin denotes the average power per OFDM symbol.
A memoryless model is assumed for the nonlinear amplifier
so its output yn is expressed as
yn = A(ρn )e j[θn +φ(ρn )], ρn , |xn | , θ n , arg (xn )

(3)

where A(ρn ) and φ (ρn ) denote the AM/AM and AM/PM
conversion, respectively.
For traveling wave tube amplifiers (TWTA) the memoryless
Saleh model is used [5], and the AM/AM and AM/PM
conversion can be respectively expressed as
A(ρn ) = αa

ρ2n
ρn
(ρ
)
,
φ
=
α
.
n
ϕ
1 + βa ρ2n
1 + βϕ ρ2n

(4)

The Rapp model [6] is a widely used model for solid
state power amplifier (SSPA). For this model, the AM/AM
conversion is given by
"
A(ρn ) = ρn
296

ρn
1+
A0


 2p # − 2p1

,

(5)
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Fig. 2.
General view of techniques for performance improvement over
nonlinear amplification.

Fig. 1.

AM/AM response for HPA models.

C. Mean Squared Error

where A0 is the maximum amplifier output, and the parameter
p is the smoothness factor determining the curve inclination
when transitioning from the linear to the saturation region.
Following a common trend in modeling SSPA, the phase
conversion is set as φ (ρn ) = 0, once this type of amplifier
typically has an almost flat phase deviation for large amplitude
variation of its input power.
Another possibility to mimic a HPA is the use of polynomial
models [7] which can be applied both to the AM/AM and
AM/PM measurements.
Considering an odd third order nonlinearity the SSPA behavior is expressed by
yn = α1 xn + α3 xn |xn | 2

(6)

It is usual to assume α1 = 1, while α3 can be obtained by
curve fitting the normalized AM/AM response.
Figure 1 depicts the SSPA AM/AM response for A0 = 1,
2p = 3.286, α1 = 1 and α3 = −0.1769 as in [2]. These
values have been obtained by curve fitting, for a practical
SSPA described in [8].
Figure 2 gives a general view of the technique here addressed. The first block provides different modifications of the
OFDM symbol to be transmitted. The second block selects one
of these modified symbols by optimizing an specific metric
aiming lower PAPR and better BER performance. Typically,
side information is sent to inform the receiver about the
modification introduced in the selected symbol.
Some current symbol selection approaches can be summarized:
A. PAPR
In the conventional PTS [1], the phase sequence b which
generates xi with the lowest PAPR is selected. From this point
on this technique will be referred to as PAPR method.

Alternatively, [3] transmits the modified OFDM symbol
with lowest
Í N −1mean squared2 error (MSE) metric, given by
|x [n] − y [n]| . This technique is referred to as
MSE = n=0
MSE method.
It is worth to observe that both CORR and MSE techniques
have to calculate an estimate of the HPA output y [n] to
obtain the corresponding metrics. This leads to increased
computational complexity and model dependence, since a
mathematical model of the nonlinear amplifier is necessary.
III. P ROPOSED M ETHOD
Defining a sum of the largest powers (SLP) as
SLP =

M−1
Õ

xmax [k]

(7)

k=0

where xmax [k] is the kth element of a vector containing the
sorted elements |x[n]| 2 , n = 0, 1, ..., N − 1 in descend order,
and M is the number of largest powers considered.
The method here proposed selects the modified OFDM
symbol with minimum SLP. With M = 1 this is the minimum
PAPR criterion, but as the value of M increases, the selected
symbol tends to present degraded PAPR and improved BER
performance, since the tendency is to choose the option that
offers the lowest amount of variation above the HPA operation
point. The expected behavior is to foresee a better performance
for lower values of M because for larger values the summation
in (7) includes also values closest to or below the operation
point.
A methodology for determining M as a function of the
characteristics of the system has not yet been established being
chosen in an ad-hoc way.
IV. C OMPUTATIONAL C OMPLEXITY

A complexity evaluation and comparison is made among
the methods SLP, CORR, MSE and PAPR.
B. Cross Correlation
The computational complexity (CC) is measured by the
In [2] an approach that uses the cross correlation (CORR number of real multiplication (RM) and real additions (RA).
Í N −1
(0)
method) Rxy
= n=0
x [n] y ∗ [n] as the optimization metric to
The CC comparison may be achieved by evaluating only
select the best modified OFDM symbol is presented, where the amount of operations implied in the choice of the modified
y [n] represents the amplifier output.
symbol, so the difference among the methods can be reduced
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Fig. 3.

PTS-based modified symbol generation block diagram.

just to the optimization metrics. Any calculus that doesn’t
impact the metrics is therefore left aside, such as the IFFT
and other operations.
Fig. 4. Proposed method BER performance for different M values, V = 4,
N = 128, S N R = 25 dB and 16 − Q AM modulation.

A. SLP
The metric defined in (7) is based on calculating |x[n]| 2 that
takes 2 RMs and 1 RA. A total of 2N RMs and N RAs is
used. In order to evaluate the summation additional M RAs are
required. Disregarding the comparisons and memory accesses
to sort |x[n]| 2 values, the complexity measure is given by
CCSL P = 2N RMs + (N + M) RAs.

(8)

B. PAPR
Computing |x[n]| 2 , n = 0, 1, . . . , N −1 requires a total of 2N
RMs and N RAs. Once knowing |x[n]| 2 , it takes additional N
RAs to find Pin in (2). Disregarding the comparisons to find
max{|x[n]| 2 }, the total complexity for this method hence is
2N RMs + 2N RAs + 1 RD, where RD states for real division,
which can be ignored for simplicity.
Assuming that Pin is constant in each symbol x, since the
HPA operation point is fixed, the computational complexity is
obtained as
CCP APR = 2N RMs + N RAs.

(9)

C. CORR
Using cross correlation and considering the polynomial
model for the HPA defined in (6), the metric can be expressed
as

(0)
Rxy
=

N
−1
Õ

x [n] y ∗ [n] = α1

N
−1
Õ
n=0

n=0

|x [n]| 2 + α3

N
−1
Õ

|x [n]| 4 . (10)

n=0

Computing α1 n=0 |x [n]| 2 takes, as mentioned, 2N RMs
and 2N − 1 RAs, since α1 = 1. Knowing |x[n]| 2 ,Íit takes addiN −1
|x [n]| 4 .
tional N + 1 RMs and N − 1 RAs to calculate α3 n=0
Therefore the CC for the CORR is given by
Í N −1

CCCORR = (3N + 1) RMs + (3N − 1) RAs.

(11)

D. MSE
Adopting MSE as the optimization metric and substituting
the polynomial model(6) the following expression is obtained
MSE = α32

N
−1
Õ

|x [n]| 6 .

(12)

n=0

Using a similar calculation to the above one, the amount of
operations necessary to evaluate the MSE is 4N + 1 RMs and
2N − 1 RAs, since α32 can be previously calculated. Therefore,
for the MSE metric the CC is expressed as
CCM SE = (4N + 1) RMs + (2N − 1) RAs.

(13)

V. N UMERICAL R ESULTS
Simulation results of performance evaluation were obtained
with the proposed method SLP, PAPR, CORR, and MSE. For
this evaluation the modified OFDM symbols were generated
by a PTS approach as illustrated in Figure 3.
A set of 105 random OFDM symbols have been simulated
to obtain each performance estimate, with N = 128 and
N = 512 subcarriers with 16 − Q AM and 4 − PSK modulation
constellation.
The number of data vector partitions (V) used within the
PTS method was set to 4 and 16. For V = 4 all eight possible
phase vectors b with elements obtained from {−1, 1} were
considered. With V = 16, 64 different phase vectors b were
randomly chosen to each OFDM symbol to be transmitted over
an additive white Gaussian noise (AWGN).
The performance measures of a system without any improvement technique were also evaluated and included in the
following figures as references.
The system was initially simulated using the Rapp Model
defined in (3). For the CORR and MSE methods the polynomial model (6) was used for the metrics as defined in (10),
(12), using α1 and α3 as described in section II. This way the
difference between the HPA and its mathematical model was
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Fig. 6. BER performance comparison for V = 4 and V = 16, N = 128,
M = 6 and 16 − Q AM modulation with Rapp Model.

Fig. 5. PAPR CCDF comparison for V = 4 and V = 16, N = 128, M = 6
and 16 − Q AM modulation with Rapp Model.

taken into account. The amplifier operation point is set by the
input back-off (IBO) or the output back-off (OBO), defined as
I BO = 10log10

A2sat
Pin

OBO = 10log10

A20
Pout

,

(14)

where Pout is the average power per OFDM symbol at the
HPA output, and Asat is the input amplifier saturation point.
The input back-off was set at 3 dB, with Asat = 1.
The effect of the M parameter on the performance of the
SLP method is illustrated in Figure 4, which shows the BER
performance for different values of M in comparison to the
other methods. For this case 25 dB SNR, V = 4, 16 − Q AM
modulation and N = 128 subcarriers were assumed. It is worth
to note that for M = 1 the performance is identical to the PAPR
method while M = N leads to a BER equivalent to a system
without any improvement.
The proposed method presents a stable BER performance
as M varies from 4 to 12, while maintaining equivalent
performance to the CORR and MSE schemes.
Figures 5 and 6 depict, respectively, the PAPR complementary cumulative distribution function (CCDF) and BER
performance for the different methods considering M = 6,

V = 4 and 16, 16−Q AM modulation and N = 128 subcarriers.
The BER performances of SLP, CORR, and MSE methods are
shown to be equivalent and superior to the BER performance
of the PAPR method. This last one as expected presents
the best CCDF PAPR performance. The proposed method
performs as well as the CORR scheme for lower and medium
values of PAPR, and approaches the performance of the MSE
technique for higher values.
Figures 7 and 8 depict the results obtained by changing the
subcarriers number to N = 512 and using M = 12. The same
relative behaviors are observed by comparison of the PAPR
and BER performances of the methods here considered.
Figure 9 shows the results obtained using I BO = 3 dB,
M = 6, V = 4, 4 − PSK modulation and N = 128 subcarriers
when using the Saleh Model defined in (4), assuming αa = 2,
βa = 1, αϕ = 1, and βϕ = 1. For the CORR and MSE methods,
the polynomial model parameters were the same previously
used. The resulting PAPR CCDF and BER performance of
the evaluated techniques maintain the same relative behavior
observed when using an SSPA model.
VI. C ONCLUSIONS
This paper presented a new technique to mitigate the nonlinear effects of power amplifiers on OFDM systems, improving
the BER performance without degrading the CCDF PAPR.
In contrast to CORR and MSE methods recently proposed
with the same goal, this technique is independent of any HPA
mathematical model, being therefore intrinsically insensitive
to model mismatch.
The proposed method selects a modified OFDM symbol
to amplify based on the summation of a number (M) of its
highest power samples. Simulation experiments have shown
that the BER performance provided by the technique is robust
regarding the choice of M parameter.
Besides, a comparison of BER and PAPR performances
showed that the proposed methods essentially performs as well
as the CORR and MSE techniques, despite being computationally much simpler.
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Fig. 7. PAPR CCDF comparison for V = 4 and V = 16, N = 512, M = 12
and 16 − Q AM modulation with Rapp Model.

Fig. 9. PAPR CCDF and BER performance comparison for V = 4, N = 128,
M = 6 and 4 − PSK modulation with TWTA.

system performance. Another possibility is a study regarding
the relation between M and N.
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Sensoriamento Espectral Cooperativo via Teorema
dos Cı́rculos de Gerschgorin sob Ruı́do Impulsivo
Lucas dos S. Costa, Dayan A. Guimarães e Rausley A. A. de Souza

Resumo— O detector GRCR (Gerschgorin radii and centers
ratio) foi recentemente proposto para aplicação no sensoriamento
espectral em sistemas de rádio cognitivo. Seus principais atributos
são a baixa complexidade e a robustez frente a variações temporais de potência de sinal e de ruı́do térmico. Este artigo avalia
o desempenho do GRCR sob a influência de ruı́do impulsivo e
propõe uma técnica para mitigação desse ruı́do pela nulificação
das amostras contaminadas. Resultados de simulação revelam
que o GRCR é pouco robusto contra o ruı́do impulsivo, mas a
técnica de mitigação proposta pode, em alguns casos, torná-lo
praticamente insensı́vel a tal distúrbio.
Palavras-Chave— Rádio cognitivo, GRCR, ruı́do impulsivo,
sensoriamento espectral.
Abstract— The GRCR (Gerschgorin radii and centers ratio)
detector was recently proposed for application in spectrum
sensing for cognitive radio systems. Its main attributes are the low
complexity and the robustness against nonuniform and dynamical
thermal noise and received signal power. This article evaluates
the performance of the GRCR under the influence of impulsive
noise and proposes a technique to mitigate this noise by nulling
the corrupted samples. Simulation results show that the GRCR
alone is not robust against impulsive noise, and that the proposed
mitigation technique can make it practically insensitive to such
a impairment.
Keywords— Cognitive radio, GRCR, impulsive noise, spectrum
sensing.

I. I NTRODUÇ ÃO
Os rádios cognitivos (cognitive radios, CRs) [1] são uma
das soluções mais promissoras para a escassez do espectro de
radiofrequências provocada pelo aumento da demanda por novos serviços de telecomunicações. O problema da escassez de
espectro pode se tornar ainda maior com o inı́cio de operação
da quinta geração (5G) dos sistemas de comunicações sem
fio, a qual pretende atender um número sem precedentes de
transceptores [2].
Um dos objetivos de um CR consiste em contornar tal escassez por meio da ocupação oportunista do espectro licenciado à
rede primária. Isso é possı́vel pois os usuários primários (primary users, PUs) não costumam ocupar ininterruptamente e
em toda área de cobertura as faixas de frequências a que têm
direito de uso exclusivo [3], possibilitando oportunidades de
acesso (lacunas espectrais) aos CRs constituintes de uma rede
secundária.
Lucas dos S. Costa, Dayan A. Guimarães e Rausley A. A. de Souza,
Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), Santa Rita do Sapucaı́, MG,
Brasil (Tel:+55 (35) 3471 9227, e-mails: lucass;dayan;rausley@inatel.br).
Este trabalho foi parcialmente financiado pela Fapemig, CNPq contrato
No. 305467/2014-0 e pela Finep, com recursos do Funttel, contrato No
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Uma nova polı́tica de alocação vem sendo criada a fim
de regulamentar o acesso oportunista por parte dos usuários
secundários. Ao contrário da polı́tica atual, que prevê o acesso
exclusivo de usuários primários, a nova polı́tica admite a
coexistência entre PUs e CRs, sob a restrição de nı́vel de
interferência nos PUs ou sob a garantia de uso oportunista
de uma faixa não ocupada pelos PUs.
O sensoriamento espectral [4] em busca de bandas desocupadas é um dos principais atributos de um CR. Ele pode ser
executado de forma independente por cada CR, ou de forma
cooperativa por um conjunto de CRs. A primeira opção é mais
simples, mas é menos acurada em termos da decisão sobre
o estado de ocupação da banda sensoriada. O sensoriamento
cooperativo, que pode ser distribuı́do ou centralizado, explora
a diversidade espacial de forma a mitigar problemas advindos
de terminais escondidos e de imperfeições do canal, tais
como o sombreamento e o desvanecimento multi-percurso.
No sensoriamento cooperativo centralizado os CRs enviam
informações de sensoriamento a uma unidade central, chamada
centro de fusão (fusion center, FC), via canal de controle. Tais
informações são processadas pelo FC para se chegar à decisão
final sobre o estado de ocupação da banda sensoriada. Há duas
formas de fusão das informações de sensoriamento: na fusão
de decisões, cada CR toma uma decisão local binária sobre a
ocupação da banda e a transmite ao FC; na fusão de dados,
cada CR transmite as próprias amostras do sinal sensoriado
ou outra grandeza gerada a partir de tais amostras.
De acordo com a técnica de sensoriamento empregada, uma
estatı́stica de teste é gerada em cada CR, no caso da fusão de
decisões, ou no FC no caso da fusão de dados. A ocupação
da banda sensoriada é decidida a partir de um teste binário
de hipóteses em que a comparação da estatı́stica de teste com
um limiar de decisão irá gerar as decisões locais (na fusão de
decisões) ou a decisão global (na fusão de dados).
Dentre as principais técnicas de sensoriamento destacamse a detecção de energia (energy detection, ED), a detecção
por filtro casado (matched filter detection, MFD), a detecção
por propriedades cicloestationárias do sinal (cycloestationary
feature detection, CFD) e as técnicas de detecção por meio
dos autovalores da matriz de covariância do sinal recebido [5], [6]. Dentre essas últimas destacam-se o teste da
razão de verossimilhança generalizado (generalized likelihood
ratio test, GLRT), a detecção pela razão entre máximo e
mı́nimo autovalores (maximum-minimum eigenvalue detection,
MMED), também conhecida como detecção pela razão de autovalores (eigenvalue ratio detection, ERD), e a detecção pelo
máximo autovalor (maximum eigenvalue detection, MED),
também conhecida como teste de Roy de máxima raiz (Roy’s
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de severidade dos impulsos, sendo que a severidade diminui
à medida que α tende para 2. Para α = 2, a distribuição
SαS torna-se Gaussiana. O parâmetro γ > 0 está associado
à dispersão da distribuição SαS, elevando a intensidade do
ruı́do impulsivo à medida que aumenta.
Vale ressaltar que uma variável aleatória com função densidade de probabilidade (probability density function, PDF) SαS
não possui o conceito de variância para 0 < α < 2, já que nesse
caso a variância é considerada infinita independentemente de
γ. Também não há expressão fechada para a PDF SαS, a qual
é tratada matematicamente por meio da função caracterı́stica
Φ (v). Para a distribuição SαS com centralidade nula temse [11] Φ (v) = exp{−γ|v| α }.
A Figura 1 mostra a PDF SαS centrada em 0 para γ = 1 e
para vários valores de α. A Figura 2 mostra séries temporais
de amostras do ruı́do SαS para α = 0,5 e α = 2. Para
α = 2 a distribuição SαS particulariza-se em uma distribuição
Gaussiana de média zero. À medida que α é reduzido, as
caudas da PDF se tornam mais proeminentes, indicando o
aumento da probabilidade de ocorrência de impulsos de grande
amplitude em relação ao caso α = 2.
0.7
α
α
α
α

·10−2

4

0.6

Densidades SαS

largest root test, RLRT) [6].
Os detectores MFD e grande parte dos detectores CFD
necessitam do conhecimento do sinal sensoriado para que operem adequadamente. Os detectores ED e MED não necessitam
de informações sobre o sinal sensoriado, mas precisam da
variância do ruı́do aditivo Gaussiano branco (additive white
Gaussian noise, AWGN) nas equações de suas estatı́sticas
de teste (e por isso são ditos semi-cegos), o que os tornam
vulneráveis à imprecisão na estimativa desse parâmetro. Os
demais testes aqui listados são classificados como cegos, pois
não necessitam da variância do ruı́do e de informações sobre
o sinal sensoriado em sua implementação.
O desempenho dos detectores supracitados pode ser afetado
em cenários onde há variação da potência do ruı́do ao logo do
tempo (ruı́do dinâmico) e em cenários nos quais os CRs estão
sujeitos a variâncias de ruı́do distintas (ruı́do não uniforme), ou
em ambos. Em [7] foi proposto o detector GRCR (Gerschgorin
radii and centers ratio), que mostrou-se bastante robusto nos
cenários de ruı́do dinâmico e não uniforme. Além disso, o
detector GRCR também é cego, tem a propriedade de taxa de
falso alarme constante (constant false alarm rate, CFAR) e
possui baixa complexidade, pois necessita apenas do cômputo
da matriz de covariância do sinal recebido para gerar sua
estatı́stica de teste. No entanto, é possı́vel que o desempenho
de um detector robusto desenvolvido para operar sob ruı́do
térmico (AWGN) possa ser sensı́vel à influência de ruı́do não
Gaussiano, como exemplo o ruı́do impulsivo.
Neste artigo avalia-se o desempenho do detector GRCR
quando aplicado no sensoriamento espectral cooperativo centralizado, sob o efeito de ruı́do impulsivo no canal de sensoriamento (canal entre o PU e os CRs). Além disso, propõese uma técnica para mitigar os efeitos do ruı́do impulsivo
sobre o desempenho do detector. Tal técnica possui baixa
complexidade e é capaz de restaurar boa parte da perda de
desempenho causada por esse ruı́do.
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Fig. 1: PDFs Sα S para γ = 1 (variância unitária para α = 2) e diferentes valores de α .

II. RU ÍDO I MPULSIVO
·102

6

(a)

Amplitudes

4
2
0
α = 0,5
−2

0

100

200

300

400

500

4
(b)

2

Amplitudes

O ruı́do impulsivo pode ser definido como qualquer sinal
indesejado que contenha picos de alta amplitude em relação
ao seu nı́vel eficaz. Tais picos ocorrem esporadicamente e
contaminam o sinal desejado por adição. Ele pode ser: (i)
gerado a partir da rede elétrica e por indução direta no
receptor, ou (ii) capturado pela antena do receptor. Na primeira
categoria, as principais fontes geradoras são os sistemas de
ignição de fornos, os sistemas de controle de máquinas de lavar
louça, termostatos de aquecedores e interruptores de lâmpadas,
principalmente as que possuem reatores. Na segunda categoria,
as fontes geradoras tı́picas são as descargas atmosféricas e os
sistemas de ignição de automóveis [8].
Há várias formas de modelar o ruı́do impulsivo, como aquelas descritas em [9]–[11]. Neste artigo foi adotado o modelo de
ruı́do com distribuição α-estável simétrica (symmetric alphastable, SαS) com parâmetro de centralização nulo, que é
um caso particular das distribuições genericamente classificadas como estáveis [11]. Nesse modelo, o ruı́do impulsivo
é controlado por dois parâmetros da distribuição SαS com
centralização nula. O parâmetro α, 0 < α ≤ 2, governa o grau
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Fig. 2: Formas de onda do ruı́do Sα S para γ = 1 e diferentes valores de α .
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III. M ODELO DE S ISTEMA
Consideram-se M CRs sensoriando os sinais de um único
transmissor primário. A cada intervalo de sensoriamento
são coletadas N amostras complexas do sinal recebido pelo
m-ésimo CR, m = 1, 2, . . . , M, as quais são armazenadas no
vetor ym ∈ C N ×1 , dado por
ym = h m x + vm + wm,

(1)

sendo h m o ganho do canal de sensoriamento entre o
transmissor primário e o m-ésimo CR. Os valores de h m
são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuı́das (i.i.d.) com distribuição Gaussiana complexa de
média zero e variância unitária, ou seja, admite-se, sem perda
de generalidade, que os ganhos de potência dos canais de sensoriamento são unitários. Esse modelo corresponde a canais de
sensoriamento com desvanecimento Rayleigh lento (constante
durante o intervalo de sensoriamento) e plano (multiplicativo).
O vetor x ∈ C N ×1 contém as N amostras i.i.d. do sinal
primário, as quais são representadas por variáveis aleatórias
Gaussianas complexas de média nula e variância σ 2x . O vetor
vm ∈ C N ×1 contém as N amostras i.i.d. do ruı́do térmico
que contamina o m-ésimo CR, as quais são representadas
por variáveis aleatórias Gaussianas complexas de média nula
e variância σ v2 m . Por fim, o vetor wm ∈ C N ×1 contém as
N amostras i.i.d. do ruı́do impulsivo que contamina o mésimo CR, as quais são modeladas pela distribuição SαS com
centralidade nula.
Cada CR envia suas amostras recebidas ao FC, via canal de
controle. No FC forma-se a matriz Y ∈ C M×N cuja m-ésima


linha é preenchida por yTm , ou seja, YT = y1, y2, · · · , y M ,
com o sobrescrito T denotando transposição.
A estatı́stica de teste do detector GRCR proposta em [7] é
então implementada no FC de acordo com a expressão
PM
Ri
,
(2)
TGRCR = Pi=1
M
i=1 Ci
P
em que Ri = j,i |r i, j | é o raio e Ci = r i,i é o centro do
i-ésimo cı́rculo de Gerschgorin1 , para i, j = 1, 2, . . . , M, sendo
r i, j o elemento da i-ésima linha e j-ésima coluna da matriz
de covariância R do sinal recebido, esta estimada por média
amostral, ou seja, R = YY† /N, em que † representa a operação
conjugado complexo transposto.
A decisão global é alcançada comparando-se o resultado
da estatı́stica de teste com um limiar de decisão η: se
TGRCR > η decide-se em favor da presença do sinal primário;
caso contrário decide-se em favor de um canal sensoriado livre.
O desempenho do sensoriamento espectral é comumente
medido pela probabilidade de detecção, Pd , e pela probabilidade de falso alarme, Pfa . A primeira é a probabilidade de haver uma decisão global em favor da presença
do sinal primário, dado que o canal sensoriado se encontra
de fato ocupado (hipótese H1 , ym = h m x + vm + wm ).
1 O Teorema dos Cı́rculos de Gerschgorin estabelece que os M autovalores
P
λ de R localizam-se na união dos M cı́rculos, tal que |λ −r i, i | ≤ j,i |r i, i |.
Em [7] verificou-se empiricamente que a soma dos raios dos cı́rculos varia
diferentemente da soma dos centros sob H0 e H1 , permitindo que a razão
em (2) possa ser utilizada como estatı́stica de teste.

A segunda é a probabilidade de o FC decidir em favor
da presença do sinal primário, dado que o canal sensoriado está desocupado (hipótese H0 , ym = vm + wm ). Matematicamente: Pd = Pr(decisão = H1 |H1 ) = Pr{TGRCR > η|H1 } e
Pfa = Pr(decisão = H1 |H0 ) = Pr{TGRCR > η|H0 }. É comum
representar essas duas métricas conjuntamente, por meio da
curva caracterı́stica de operação do receptor (receiver operating characteristic, ROC), que relaciona Pfa versus Pd conforme o limiar de decisão varia.
IV. C ANCELAMENTO DE RU ÍDO I MPULSIVO
A técnica de cancelamento de ruı́do impulsivo aqui proposta consiste em anular as amostras contaminadas do sinal
recebido. Em cada um dos intervalos de sensoriamento, cada
CR estima os desvios padrão amostrais (sample standard
deviations) σ y<m e σ y=m das partes real e imaginária dos
elementos de
e computa a variável
 ym , respectivamente,

σ y m = min σ y<m , σ y=m . No primeiro intervalo de sensoriamento σ y m é armazenado como σ̄ y m , ou seja, σ̄ y m ← σ y m . A
partir daı́ o novo valor de σ y m no intervalo de sensoriamento
atual é comparado com o valor armazenado. Se o valor atual
for menor que uma constante t vezes o valor armazenado,
troca-se o valor armazenado pelo atual; caso contrário o
valor armazenado em σ̄ y m é mantido. Em outros termos, se
σ y m < t σ̄ y m , então σ̄ y m ← σ y m ; caso contrário, σ̄ y m ← σ̄ y m .
O valor de σ̄ y m é utilizado para determinar o limiar
` m = 4σ̄ y m utilizado no cancelamento de ruı́do impulsivo:
uma amostra real ou imaginária que esteja acima de ` m é
anulada. Note que se houver ruı́do impulsivo no primeiro
intervalo de sensoriamento, basta que haja um único intervalo
livre desse ruı́do, ou com ruı́do impulsivo pouco intenso, para
que o valor em σ̄ y m seja reduzido, também reduzindo ` m .
A constante t deve ter o menor valor possı́vel, mas elevado
o suficiente para permitir que a estimativa de desvio padrão
flutue de forma praticamente livre em torno do valor real desse
desvio. Matematicamente, sabendo que o√ desvio padrão do
desvio padrão amostral [12] é σσ = σ y m 1 − c2 , em que
 
q
Γ N2
,
c = N2−1 
(3)
Γ N2−1
√
sendo Γ(·) a função Gamma, faz-se t = 1 + 4 1 − c2 , garantindo que os valores de σ̄ y m ficarão restritos a ±(t − 1)100%
do valor médio. O multiplicador 4 no cálculo de ` m e de
t se refere ao número de desvios padrão acima e abaixo
da média nula do sinal recebido e da média dos valores de
σ y m , respectivamente. Vale lembrar que uma variável aleatória
Gaussiana com desvio padrão σ y m tem 99,994% de seus
valores na faixa de ±4σ y m em relação à média.
As partes real e imaginária da n-ésima amostra contida
em ym , essa denotada por yn, m , são tratadas separadamente
para que se identifiquem as amostras que estão provavelmente
contaminadas por ruı́do impulsivo, para que em seguida elas
sejam nulificadas: para a parte real, se ` m < |<(yn, m )|, então
<(yn, m ) ← 0, n = 1, 2, . . . , N. Para a parte imaginária, se
` m < |=(yn, m )|, então =(yn, m ) ← 0, n = 1, 2, . . . , N. O vetor
ym = [y1, m, y2, m, . . . , y N, m ]T resultante será então transmitido
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ao FC pelo m-ésimo CR, para formação da matriz Y, que em
seguida é utilizada para o cômputo da matriz de covariância
R, que por sua vez é utilizada para se calcular a estatı́stica
de teste (2) que servirá à decisão global sobre o estado de
ocupação da banda sensoriada.
O Algoritmo 1 sintetiza os passos para o cancelamento de
ruı́do impulsivo na técnica proposta.
Algoritmo 1 Cancelamento de ruı́do impulsivo
1: para o intervalo de sensoriamento k = 1, 2, . . . faça
2:
para m = 1 até M faça
=
3:
de posse de ym , estime σ <
y m e σy m
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:



=
e compute σ y m = min σ <
y m , σy m
se k = 1 então
σ̄ y m ← σ y m
senão se t σ̄ y m < σ y m então
` m = 4σ̄ y m
senão se t σ̄ y m > σ y m então
σ̄ y m ← σ y m
` m = 4σ̄ y m
para n = 1 até N faça
se ` m < |<(yn, m )| então
<(yn, m ) ← 0
se ` m < |=(yn, m )| então
=(yn, m ) ← 0
yn, m = <(yn, m ) + j=(yn, m )
ym = [y1, m , y2, m , . . . , y N, m ]T

V. R ESULTADOS N UM ÉRICOS
Dois cenários de sensoriamento espectral cooperativo centralizado foram adotados, um com cancelamento e o outro
sem cancelamento de ruı́do impulsivo. A cada intervalo de
sensoriamento cada um dos M = 8 CRs em cooperação coleta
N = 250 amostras complexas do sinal recebido (resultando
em t = 1,18), executa o Algoritmo 1 no caso de aplicação do
cancelamento de ruı́do impulsivo, e envia as amostras processadas ao FC, onde, via detector GRCR, obtém-se uma decisão
sobre a ocupação da banda sensoriada. O sinal do transmissor
primário foi gerado com potência unitária e a relação sinalruı́do (signal-to-noise ratio, SNR) média em cada CR foi ajustada para −13, −12, −11, −10, −9, −8, −7 e −6 dB (na ausência
de ruı́do impulsivo). A atividade do PU foi modelada como
uma variável aleatória de Bernoulli, com 50% do tempo em 1
(transmissor ligado), para se estimar Pd e 50% do tempo em
0 (transmissor desligado), para se estimar Pfa . Tanto a parte
real quanto a parte imaginária de cada amostra complexa de
ruı́do impulsivo foram modeladas como variáveis aleatórias
i.i.d. com distribuição SαS, com γ = 1 e α = {0,2; 0,8; 1,4; 2},
utilizando o código em M ATLAB® disponı́vel em [13]. A
chance do sinal recebido em um CR ser afetado por ruı́do
impulsivo em um intervalo de sensoriamento foi modelada
como uma variável aleatória de Benoulli com probabilidade
de sucesso Pri = 0; 0,125; 0,25; 0,375; 0,5; 0,625; 0,75; 0,875; 1.
Logo, o número de CRs afetados por ruı́do impulsivo a cada
intervalo é uma variável aleatória binomial com parâmetro Pri .
Tais valores de Pri foram escolhidos de tal forma que o número
médio de CRs afetados em cada intervalo de sensoriamento
seja M Pri = 0, 1, . . . , M, respectivamente. Cada ponto nas
curvas ROC subsequentes resultou de K = 50.000 eventos de
simulação de Monte Carlo por meio do software M ATLAB® .
As Figuras 3(a), 3(b), 4(a) e 4(b) mostram os resultados
obtidos com e sem cancelamento de ruı́do impulsivo, respectivamente para α = 0,2; 0,8; 1,4; 2. Como esperado, com

Pri = 0 os desempenhos com e sem cancelamento de ruı́do
impulsivo são iguais e os melhores, já que nesse caso nenhum
CR foi atingido por esse ruı́do. Observa-se a influência cada
vez menor do ruı́do impulsivo à medida que α aumenta,
lembrando que menores valores de α correspondem a mais
severidade do ruı́do impulsivo. Nota-se também que com
α = 2, para qualquer valor de Pri os desempenhos com e sem
cancelamento são praticamente os mesmos. Nesse caso, já que
não há ruı́do impulsivo, a queda de desempenho à medida que
Pri aumenta é explicada pelo fato de que há a soma de dois
ruı́dos Gaussianos contaminando os CRs; ver Eq. (1).
A Figura 3(a) mostra os resultados para o nı́vel mais severo
de ruı́do impulsivo. Vê-se que sem a técnica de cancelamento,
até mesmo quando há, em média, apenas M Pri = 8×0,125 = 1
CR sendo afetado por esse ruı́do, o desempenho é drasticamente degradado. Nesse caso a respectiva ROC mostra, para
Pfa = 0,1, um valor de Pd ≈ 0,35. Para Pri ≥ 0,5 nem mesmo
é possı́vel visualizar os resultados, pois todos os pontos das
ROCs estão concentrados em zero2 , ou seja, Pfa = Pd = 0. Por
outro lado, nota-se nitidamente que o cancelamento de ruı́do
impulsivo trouxe grande melhora de desempenho. Em termos
de comparação, veja que agora Pd ≈ 0,95 para Pfa = 0,1 e
M Pri = 1. Apenas com M Pri = 8 × 1 = 8 o desempenho do
cancelamento não foi significativo. No entanto, vale ressaltar
que nesse caso todos os CRs estiveram sob o efeito de ruı́do
impulsivo em todos os intervalos de sensoriamento, um caso
limite pouco provável de ocorrer na prática.
Na Figura 3(b), na qual o ruı́do impulsivo é menos severo
que no caso da Figura 3(a), quase não houve melhora de
desempenho sem cancelamento de ruı́do impulsivo com o
aumento de α de 0,2 para 0,8. Já os desempenhos com cancelamento melhoraram ainda mais notoriamente. Até mesmo
quando todos os CRs estão sob o efeito de ruı́do impulsivo
obteve-se significativa melhora de desempenho, com cancelamento, em comparação com a mesma situação na Figura 3(a).
Na Figura 4(a) os desempenhos com cancelamento de ruı́do
impulsivo melhoraram ainda mais em relação aos mostrados
na Figura 3, inclusive aquele referente a M Pri = 8. Agora
os desempenhos sem cancelamento também melhoraram significativamente, mas, ainda assim, a melhoria trazida pelo
cancelamento pode ser facilmente notada. Nos resultados
mostrados na Figura 4(b) não se considerou ruı́do impulsivo,
pois α = 2. A queda de desempenho observada com o aumento
de Pri deve-se somente à soma de dois ruı́dos Gaussianos
independentes afetando o sinal recebido.
VI. C ONCLUS ÕES
Neste artigo foi avaliado o desempenho do detector GRCR
(Gerschgorin radii and centers ratio) sob a influência de ruı́do
impulsivo e foi proposta uma simples e eficiente técnica para
mitigação desse ruı́do. Resultados de simulação revelaram que,
sem nenhuma proteção, o GRCR é pouco robusto contra o
ruı́do impulsivo. No entanto, a técnica de mitigação proposta
pode torná-lo praticamente insensı́vel a tal distúrbio.
2 Como C é a potência média estimada do sinal recebido no i-ésimo RC,
i
P
P
1 PN
2
C i  R i e TGRCR ≈ 0.
pois C i = N
n=1 |y i, n | , sob ruı́do impulsivo
Logo, TGRCR < η e Pfa = Pd = 0 para qualquer M ou N .
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Fig. 3: ROCs do detector GRCR sob ruı́do impulsivo Sα S com e sem cancelamento,
para α = 0,2 (a) e α = 0,8 (b), para γ = 1 e diversos valores de Pri .

Fig. 4: ROCs do detector GRCR sob ruı́do impulsivo Sα S com e sem cancelamento,
para α = 1,4 (a) e α = 2 (b), para γ = 1 e diversos valores de Pri .

As simulações que geraram os resultados aqui apresentados
foram feitas com quantização infinita e operações em ponto
flutuante. No entanto, na prática os dados são quantizados e
digitalizados antes da transmissão e, comumente, as operações
são feitas em ponto fixo. A análise da influência desses
dois aspectos de ordem prática configura-se, portanto, uma
oportunidade de novas pesquisas. Nessa análise, o efeito do
ruı́do impulsivo já seria naturalmente reduzido pela ação
do processo de digitalização, pois os impulsos mais altos
seriam ceifados pelos limites da faixa dinâmica. Uma proposta
baseada na técnica apresentada consistiria no uso de dois
quantizadores, um com faixa dinâmica menor, para o sinal
que se deseja detectar, e outro com faixa maior, para captar
impulsos, deixando a análise mais realista do ponto de vista de
implementação. Ainda, como a técnica de mitigação do ruı́do
impulsivo pode ser aplicada a qualquer detector, o desempenho
do GRCR poderia ser comparado com os desempenhos de
outras técnicas nesse mesmo cenário, como algumas daquelas
citadas na Seção I.
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Estudo comparativo dos modos da PPG para medição
de sinais de FC utilizando Arduino
Valdez Aragão de Almeida Filho, Anselmo Mendes Oliveira e Catarina da Silva Costa

Resumo—Este artigo apresenta um estudo comparativo entre
os modos de transmissão e reflexão da fotopletismografia para
medição de sinais de frequência cardíaca. Para o estudo foi
desenvolvido um circuito de aquisição e medição dos sinais de
frequência cardíaca, o qual foi integrado ao Arduino para o
processamento desses sinais. Foram analisadas amostras de três
indivíduos diferentes, e os resultados mostraram que o modo
reflexivo da PPG possui uma maior estabilidade quando se está
medindo a FC.
Palavras-Chave—fotopletismografia,
circuito elétrico, Arduino.

frequência

cardíaca,

Abstract—This paper presents a comparative study between
the transmission and reflection modes of photoplethysmography
to measure heart rate signals. In this study, a circuit for heart rate
acquisition and measurement was developed, which was
integrated to the Arduino to process those signals. Samples of
three different individuals were analyzed, and the results showed
that the reflexive mode of PPG has a greater stability when
measuring HR.
Keywords—photoplethysmography, heart rate, electric circuit,
Arduino.

I.
INTRODUÇÃO
De acordo com o informativo da Organização Mundial da
Saúde (OMS), divulgado em setembro de 2016, as doenças
cardiovasculares são a causa de numerosas mortes no mundo.
Estas doenças geralmente não geram sintomas, então indivíduos
propensos a tal necessitam de um monitoramento constante para
avaliar a saúde do coração.
O coração humano realiza dois movimentos denominados de
sístole e diástole. A sístole é o movimento que caracteriza a
contração ventricular, ou seja, ocorre o esvaziamento dos
ventrículos; enquanto que a diástole caracteriza o relaxamento
ventricular, ou seja, ocorre o recebimento de sangue pelas veias
e artérias [1]–[3]. Essa movimentação provoca um pulso elétrico
e este, por sua vez, possibilita o monitoramento do sinal da
frequência cardíaca (FC), muito importante no controle das
condições de pacientes no ambiente hospitalar. Apesar dos
produtos que existem no mercado realizarem o monitoramento
citado, poucos ofertam um sistema simples e de baixo custo,
fator necessariamente importante haja vista que mais de três
quartos das mortes cardiovasculares ocorrem em países de baixa
e média renda.
Uma das técnicas utilizadas para medição de FC é a
fotopletismografia (PPG), que se baseia na forma como a
radiação interage com a matéria a nível de molécula [4]. A
detecção da intensidade de luz espalhada na PPG pode se dar
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através de dois modos: reflexão e transmissão. Neste sentido,
este artigo apresenta um estudo comparativo entre os modos de
transmissão e reflexão da PPG, tendo em vista que o modo de
captação de luz dos sensores pode afetar na precisão dos
resultados obtidos. Portanto, conhecer o mais adequado é crucial
para a aplicação a que se destina. No presente estudo foi
utilizado o sensor óptico TCRT5000 para análise dos batimentos
cardíacos. Foram coletadas amostras de três indivíduos
diferentes, para posterior comparação do sinal de FC entre os
modos de reflexão e transmissão. Os dados foram obtidos
através de um osciloscópio Tektronix TBS 1072B e tratados
com a ferramenta computacional Octave.
II.

FOTOPLETISMOGRAFIA

A fotopletismografia (PPG) é uma técnica não-invasiva que
realiza a detecção óptica das alterações do volume e do fluxo
sanguíneo no leito microvascular do tecido [4]. A PPG consiste
em uma fonte de luz monocromática e um detector fotossensível
(fotodetector). A fonte de luz, geralmente diodos emissores de
luz (LEDs) vermelhas e infravermelhas (IR), é aplicada sobre
um tecido biológico, espalhada e parcialmente absorvida pelas
diferentes substâncias que compõem o local de instalação do
sensor [5]. Como cada componente possui um nível diferente de
absorção de luz, a variação de absorção entre o sangue
oxigenado (arterial) e o sangue desoxigenado (venoso)
possibilita o monitoramento da saturação de oxigênio e fornece
informações sobre o sistema cardiovascular. Parte da luz
espalhada, quando se aplica o LED sobre o tecido, surge
novamente através da pele e é detectada pelo fotodetector
através da reflexão ou transmissão, sendo que a intensidade da
luz detectada pelos modos de captação é convertida em uma
tensão CC [6].
A. Modos de reflexão e transmissão
No modo de reflexão da PPG, ou fotopletismografia
reflexiva, como mostra a Figura 1a, o fotodetector posiciona-se
ao lado do emissor de luz, isolados por câmaras separadas, com
o intuito de evitar a iluminação direta entre eles [2]. A
fotopletismografia reflexiva elimina problemas associados ao
posicionamento do sensor, assim uma variedade de locais de
medição podem ser usados [5]. Outra vantagem atribuída ao
método é o seu baixo consumo de energia luminosa, devido a
pequena distância entre emissor e receptor [2]. No entanto, no
modo reflexivo, o sistema é afetado por artefatos de movimento
(desvios de imagem) e distúrbios de pressão, desta forma
prejudicando a precisão dos sinais fisiológicos medidos [5].
No modo de transmissão da PPG, ou fotopletismografia
transmissiva, como mostra a Figura 1b, o fotodetector é
posicionado no lado oposto ao LED. Em função dessa distância
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entre o detector e o emissor, a luz passa por pontos em que o
coeficiente de absorção do sangue é mais elevado que dos outros
componentes do tecido, causando variações de absorção e
podendo resultar em interpretações erradas [6]. Para ser eficaz,
o sensor deve ser utilizado em regiões periféricas do corpo,
assim limitando os locais de medição a ponta dos dedos, septo
nasal, lóbulo da orelha, língua e bochecha.

Modo transmissivo

(a)

Modo reflexivo

(b)

III.

SETUP PARA AQUISIÇÃO DE SINAIS DE FC

Quando uma radiação interage com a matéria a nível de
molécula, acontece um fenômeno espectroscópio, no qual a
vibração da molécula ocorre apenas no seu comprimento de
onda específico. Para a análise da substância, podemos utilizar
os gráficos de grupos funcionais com o percentual de absorção
para cada faixa do comprimento de onda. Com os valores das
faixas de frequências de absorção da substância, podemos
desenvolver circuitos para isolar a frequência do sinal e, com o
uso de sensores, estimar o valor com base na comparação ou na
inspeção. A Figura 2 mostra o diagrama de blocos do setup de
aquisição e medição dos sinais de frequência cardíaca proposto
para o presente estudo.

Fig. 1. Sensores posicionados nos modos transmissivo e
reflexivo.
A ponta do dedo e o lóbulo da orelha são as posições de
monitoramento preferidas. No entanto, essas regiões possuem
uma perfusão sanguínea limitada e são mais suscetíveis a
extremos ambientais, como baixas temperaturas ambiente [5].
Em contrapartida, a fotopletismografia de transmissão é menos
suscetível a desvios de imagem se comparado ao modo
reflexivo.
B. Aplicação em medição de sinais fisiológicos
A PPG tem larga aplicação na medicina e tal fato se deve a
necessidade dos profissionais da área da saúde em monitorar as
condições de seus pacientes. Nesse sentido, a técnica simples e
de baixo custo pode ser utilizada, de forma não-invasiva, para a
medição de importantes sinais fisiológicos relacionados a saúde
geral de um indivíduo, mais especialmente a saúde
cardiovascular, como é o caso dos sinais de FC.
A FC corresponde aos batimentos por minuto (bpm) do
coração e pode ser determinada através do inverso do intervalo
de tempo entre dois batimentos cardíacos sucessivos [2]. Como
muitas doenças derivadas de anomalias no coração não
apresentam sintomas, o monitoramento da FC é uma das poucas
alternativas para se identificar problemas no corpo humano,
principalmente problemas cardiovasculares. Por tal motivo, a
medição precisa da FC e a constatação de variações bruscas nos
batimentos é de extrema importância no cenário médico.
Quando a FC alcança números superiores a 100 bpm,
configura-se taquicardia e, em casos inferiores a 60 bpm, têmse bradicardia [2]. A taquicardia é um distúrbio no ritmo
cardíaco e pode indicar aumento da temperatura corporal,
doenças congênitas, anemias, estresse, pressão arterial elevada
ou baixa, e toxicidade do coração. Já a bradicardia pode servir
como um indicativo de doenças cardíacas e desequilíbrios
químicos no sangue. No entanto, há situações em que a
bradicardia é uma situação normal para um indivíduo em
repouso, tendo como exemplo os atletas [2].

Fig. 2. Diagrama de blocos do setup de medição e aquisição de
sinais de FC.
Para a leitura do sinal de FC foi utilizado o sensor óptico
reflexivo TCRT5000, atuando na região do NIR (Near
Infrared). Essa região possui uma melhor absorção por
pigmentos sanguíneos e da pele [7]. Os sensores foram
acondicionados em um invólucro de PVC, conforme ilustrado
na Figura 1, para evitar interferência de luz exterior incidindo
diretamente no fototransistor, e para acomodar o dedo a ser
utilizado na aquisição do sinal FC na forma mais estável
possível.
O sinal capturado pelo fototransistor será proveniente da
reflexão provocada pela superfície da pele. Na epiderme temos
diversas camadas, que são formadas por diferentes tipos de
células. A epiderme e o sangue realizarão a absorção da radiação
emitida e a outra parte será refletida para o fototransistor. O sinal
de energia refletido terá as componentes AC (corrente alternada)
e DC (corrente continua). A componente DC será devido a
absorção da pele e a componente AC será devido a quantidade
dos componentes de absorção presentes no sangue. O sinal AC
carrega o sinal cardíaco, pois sua intensidade está relacionada
com o nível de sangue da região, sendo assim possível capturar
o sinal do fluxo e ritmo cardíaco, removendo a componente DC
e amplificando a componente AC.
O circuito de filtragem e amplificação do sinal de FC foi
baseado no trabalho de Saquib [8], o qual foi modificado para
uma melhor adequação ao que está sendo proposto no presente
estudo. O circuito possui dois estágios de filtragem e
amplificação. No primeiro estágio, o sinal passa por um filtro
passa-alta passivo (FPA), com a finalidade de remover o nível
DC do sinal de FC. Em seguida, o sinal passa por um filtro passabaixa ativo (FPB), o qual tem a finalidade de amplificar o nível
AC do sinal FC. Após passar pelo primeiro estágio, o sinal entra
no segundo estágio, que nada mais é do que a réplica do primeiro
estagio. As frequências de corte dos filtros utilizados foram
determinadas de acordo com [3], que diz que os batimentos
cardíacos de uma pessoa saudável podem variar entre 50 a 100
bpm. Sendo assim,
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50(𝑏𝑝𝑚)
= 0,83333𝐻𝑧
60(𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠)

(1)

100(𝑏𝑝𝑚)
= 1,6667𝐻𝑧
60(𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠)

(2)

Para garantir que o sinal fosse filtrado dentro da faixa de
frequências estabelecida e com um limite de tolerância, foi
considerada, no presente estudo, uma banda maior que a
produzida pelo sinal de FC, de 0,7 Hz a 2,34 Hz. O ganho do
sinal, nos estágios de amplificação, foi readequado de acordo
com a necessidade do presente estudo, tendo em vista que o
modelo do sensor é diferente do utilizado no de referência [8].
Nessa etapa de filtragem e amplificação foi utilizado o
amplificador operacional LM324.

Pode ser visto pela Figura 4 que os sinais dos indivíduos
possuem um certo padrão no formato de onda, porém com
amplitudes diferentes. Essas diferenças nas amplitudes
acontecem devido a fatores que variam de indivíduo para
indivíduo, como idade, sexo, ansiedade, sedentarismo, etc. As
Figuras 5 e 6 mostram a comparação entre os sinais de FC, no
modo transmissivo, para os três indivíduos.

Após a filtragem e amplificação do sinal, ele foi processado
utilizando o Arduino com um código base [9] modificado, e que
também realiza a contagem dos batimentos cardíacos, os quais
são exibidos em um display LCD. A Figura 3 ilustra o setup de
aquisição e medição de sinais de FC, realizado no Laboratório
de Circuitos Elétricos da UNIFESSPA.
Fig. 5. Comparação entre os sinais de FC no modo
transmissivo da PPG, com uma distância de 0,5 cm entre cada
sensor.

Fig. 3. Setup de aquisição e medição de sinais FC.
IV.

RESULTADOS

Como o objetivo deste estudo é realizar uma comparação
entre os modos de reflexão e transmissão da PPG para a medição
de sinais de FC, foram realizadas a amostragem de três
indivíduos diferentes, onde para cada indivíduo foram
analisados três sinais de FC: um sinal no modo reflexivo; um
sinal no modo transmissivo, com uma distância entre os sensores
de 1,7 cm; e um sinal no modo transmissivo, com uma distância
entre os sensores de 0,5 cm. A leitura dos sinais foi realizada
pelo osciloscópio Tektronix TBS 1072B e os gráficos foram
gerados com a ferramenta computacional Octave. A Figura 4
mostra a comparação entre os sinais de FC, no modo reflexivo,
para os três indivíduos.

Fig. 6. Comparação entre os sinais de FC no modo
transmissivo da PPG, com uma distância de 1,7 cm entre cada
sensor.
Nas Figuras 5 e 6 foram feitas comparações entre as amostras
no modo transmissivo, com distâncias entre sensores de 0,5 cm
e 1,7 cm, respectivamente. Quando comparadas com a Figura 4,
pode-se observar uma diferença no formato de onda, bem como
na amplitude dos sinais. Essas diferenças entre amplitudes, tanto
na Figura 5 quanto na Figura 6, podem ser explicadas, em parte,
pelos mesmos motivos citados nos formatos de onda da Figura
4.
Além disso, soma-se o fato de que, no modo transmissivo, o
sinal emitido pode se espalhar mais do que no modo reflexivo, o
que faz com que o fototransistor capte sinais com uma menor
intensidade. Conforme diminui-se a distância entre os sensores,
como é o caso da Figura 5, observa-se que o sinal capturado pelo
fototransistor possui uma intensidade maior do que o mostrado
no caso da Figura 6. Para evidenciar a diferença entre os modos
transmissivo e reflexivo, a Figura 7 mostra a comparação dos
resultados obtidos com os três sinais de FC do indivíduo 1.

Fig. 4. Comparação entre os sinais de FC no modo reflexivo da
PPG.
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Para trabalhos futuros pretende-se usar a PPG para medição
de mais alguns sinais fisiológicos, tais como: nível de oxigênio
e nível de glicose no sangue. Além disso, planeja-se construir
um dispositivo único para medição desses sinais.
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Tendo em vista os resultados obtidos no presente estudo,
pôde-se verificar que o modo reflexivo da PPG produz sinais
que facilitam a medição de FC, garantindo uma maior
estabilidade da magnitude dos picos. Sendo assim, fica claro
que o modo reflexivo da PPG é capaz de avaliar a magnitude
do sinal em experimentos repetitivos. Observou-se, também,
que a variação da distância entre os sensores, no modo
transmissivo, proporcionou resultados diferentes. Quando a
distância foi de 0,5 cm, os sinais apresentaram um padrão
definido com relação ao formato de onda, com amplitudes
variantes entre as amostras. Com o aumento da distância, foi
observada uma maior variação no padrão do formato de onda
das amostras, principalmente devido ao fato de que, no modo
transmissivo, há um maior espalhamento do sinal emitido.
Como um dos objetivos desse estudo é servir como base para
construção de um dispositivo de baixo custo para medição de
sinais fisiológicos de forma não-invasiva, pôde-se concluir que
o modo de reflexão da PPG é o mais adequado para aquisição e
medição de sinais de FC.

[3] C. A. PASTORE ET AL. III DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CARDIOLOGIA SOBRE ANÁLISE E EMISSÃO DE LAUDOS ELETROCARDIOGRÁFICOS.
ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA, 2016.
[4] B. M. Jayadevappa, Mallikarjun S. Holi. “Photoplethysmography: Design,
Development, Analysis and Applications in Clinical and Physiological
Measurement – A Review”. International Journal of Innovative Research in
Science, Engineering and Technology, v. 5, pp. 3519-3531, Março 2016.
[5] Toshiyo Tamura et al. “Wearable Photoplethysmographic Sensors—Past
and Present”. Electronics, v. 3, pp. 282-302, Abril 2014.
[6] J. A. Nijboer, J. C. Dorlas e H. F. Mahieu. “Photoelectric plethysmographysome fundamental aspects of the reflection and transmission methods”. Clinical
Physics Physiological Measurement, v. 2, pp. 205-215, Agosto 1981.
[7] Raju Poddar et al. “Non-Invasive Glucose Monitoring Techniques: A
review anda current trends”. Clinical Physics Physiological Measurement, v. 2,
pp. 205-215, Outubro 2008.
[8] N. Saquib et al. “Measurement of heart rate using photoplethysmography”.
Networking Systems and Security (NSYSS), v. 1, pp. 1-6, 2015.
[9] Heart beat sensor and “ECG” Display. Disponível em :
http://www.xtronical.com/basics/heart-rate-beat-sensor-ecg-display/. Acesso
em 03 de Abril de 2018.

309

XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

Comparação de Janelas de Amortecimento Aplicadas
à Solução de Equações Parabólicas no Domínio do
Tempo
Hugo Daniel Melo Ferreira, Cássio Gonçalves do Rego e Gláucio Lopes Ramos
Resumo—Neste trabalho foi desenvolvida uma formulação
para equações parabólicas no domínio do tempo (TDPE),
considerando atmosfera não-homogênea e desconsiderando o
retroespalhamento. A formulação utiliza como base o domínio da
frequência e através de uma transformada de Fourier especial
definida por Popov há a conversão para o domínio do tempo. O
método de Cranck-Nicolson é utilizado para análise numérica da
formulação das diferenças finitas. As simulações foram feitas
considerando relevo irregular, real e diferentes tipos de janelas de
amortecimento como, janela de Hanning, Hanning-Poisson,
Hamming e Kaiser como forma de analisar a que possui melhor
desempenho.
Palavras-Chave—Equação Parabólica,
Atmosfera nãohomogênea,
Método
de
Cranck-Nicolson,
Janelas
de
Amortecimento.
Abstract—In this work, a formulation was developed for
parabolic equations in the time domain (TDPE), considering
nonhomogeneous atmosphere and disregarding backscattering.
The formulation uses as base the frequency domain and through a
special Fourier transform defined by Popov there is the
conversion to the time domain. The Cranck-Nicolson method is
used for numerical analysis of the finite difference formulation.
The simulations were performed considering irregular, real relief
and different types of damping windows such as Hanning,
Hanning-Poisson, Hamming and Kaiser Window as a way to
analyze the one that performs better.
Keywords—Parabolic
Equation,
Non-homogeneous
Atmosphere, Cranck-Nicolson Method, Damping Windows.

I.

INTRODUÇÃO

O método de equação parabólica (PE) tem sido utilizado
como uma eficiente ferramenta para analisar problemas de
espalhamento eletromagnético. Este método foi inicialmente
proposto por Leontowich e Fock [1-2] sendo considerado uma
abordagem de simulação eficiente para a propagação sobre a
superfície da Terra, transformando assim a PE de Leontovich
em uma ferramenta universal de teoria da difração. Uma
simplificação foi alcançada através da introdução da condição
de contorno de impedância.
A modelagem numérica da propagação de ondas
eletromagnéticas através da TDPE permite inserir várias
informações relativas ao caminho de propagação, tais como,
perfil do relevo, características elétricas do terreno e condições
atmosféricas. Com a inserção dessas características, a
simulação de uma grande classe de enlaces torna-se aceitável
em projetos de redes sem fio.

H.D.M. Ferreira e C.G. Rego¸ Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Av.
Antônio Carlos 6627, 31270-901, Belo Horizonte-MG, Brasil. G.L. Ramos,
Departamento de Engenharia de Telecomunicações e Mecatrônica,
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), Ouro Branco-MG, Brasil.
E-mails: hugo-ferreira@ufmg.br, cassio@cpde.ufmg.br e glaucio@ufsj.edu.br.
Este trabalho foi parcialmente financiado pelo CNPq/CAPES/FAPEMIG.

Outra característica importante para o uso da técnica da
equação parabólica no domínio do tempo, ao contrário dos
métodos tradicionais (domínio da frequência), é que, com o uso
da mesma torna-se possível obter solução para uma faixa ampla
de frequências com apenas uma simulação, ou seja, é possível
obter uma solução para diferentes tipos de serviços de
comunicação, e calcular parâmetros do canal dependentes do
tempo. Esta técnica despreza o retroespalhamento do sinal,
resultando na redução do custo computacional. Outra maneira
adotada com o objetivo de reduzir o custo computacional
consiste em utilizar camadas absorventes.
Considerar variações do índice de refração da atmosfera é
interessante pois em certos casos é necessário considerar a
dispersão causada por essas variações, tais como, alto índice de
precipitação, zonas litorâneas, florestas tropicais ou até mesmo
enlaces de longa distância. Através dessas considerações, os
enlaces de alto desempenho podem ser modelados sob várias
condições de ambientes de propagação.
Este trabalho é organizado da seguinte maneira. Na seção II
a teoria e as formulações são apresentadas. As definições de
janelas de truncamento e os resultados numéricos são
apresentados na seção III, comparando os resultados obtidos
com diferentes tipos de janela de amortecimento. A seção IV
conclui este trabalho.
II.

EQUAÇÃO PARABÓLICA NO DOMÍNIO DO TEMPO

A. Introdução à Equação Parabólica
A formulação foi desenvolvida considerando o campo com
polarização vertical, ou seja, para uma solução do tipo TEy.
Dessa forma, admitindo que o meio é homogêneo com índice
de refração n, com variação suave, a componente de campo
satisfaz a equação de onda escalar bidimensional, onde se
considera coordenadas cartesianas com x sendo a direção de
propagação (direção paraxial) e z a coordenada relativa à
altura[3-4]. Dessa forma a equação de onda escalar no domínio
da frequência, de acordo com [1-2], pode ser escrita como
   x, z 
2

x

2

   x, z 
2



z

2

k n
2

2

 z   x , z   0 ,

(1)

onde k representa o número de onda no vácuo, n representa o
índice de refração e   x , z  a componente de campo.
Para a equação de onda escalar foi introduzida uma função
reduzida associada a direção paraxial x, definida por

u  x, z   e  jkx  x, z  .
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O uso da função reduzida é justificado pelo fato de haver
uma lenta variação de amplitude da energia que se propaga em
ângulos próximos à direção paraxial. Substituindo a equação (2)
em (1), a equação em termos de u é obtida
 2u
u  2 u

2
jk

 k 2  n 2  z   1 u  0 .
x z 2
x 2

(3)

Após obtida a equação de onda escalar em termos de u
como mostrado na equação (3), pode-se fatorar a mesma em
dois termos, sendo que o primeiro termo está relacionado à
propagação da onda e o segundo termo da equação está
relacionado ao retroespalhamento do sinal e, como citado
anteriormente será desprezado nesta formulação em relação ao
eixo x. A expressão fatorada é mostrada em (4)


 

 x  jk 1  Q    x  jk 1  Q   u  0 ,



onde Q  1  Z 
diferencial e Z 

1

2



(4)

conhecido como um operador pseudo-

1 2
 n2  z   1 .
2
2
k z

2  n 2  1
s 2

(5)

Para obter a versão da equação parabólica no domínio do
tempo, é definida uma transformada de Fourier especial
proposta por Popov [5], sendo definida por:

  x, z , s  

1
2



 f  k  u  x, z , k  e

 jks

dk ,

(6)

(7)

0

  x, z , s  representa o sinal recebido em um ponto (x,z),
s  ct  x é a distância da frente de onda paraxial ct e c a
velocidade da onda no vácuo. Aplicando a equação (6) em (5),
a TDPE clássica a partir da PE

onde     j 4  ,sendo  a condutividade do solo, z=h(x),
a função que descreve a altura em cada ponto e h’(x) a
inclinação de cada segmento do terreno, sendo definido como
linear por partes.
Deste modo, aplicando a transformada especial demonstrada
em (6) em (10), a condição de contorno modificada no domínio
do tempo é definida por

  x, z, s  1

z
2

2

Com base na formulação apresentada em (8), a formulação
discretizada da TDPE 2D em (9) é baseada no método de
Crank-Nicolson, sendo considerado um método implícito, de
segunda ordem no tempo e no espaço, e um método
numericamente estável[6],

 





(11)

jkh '  x  F  k  u  x, z , k  e  jks dk ,



onde r  4 c e q  2 c    1 .
considerando polarização vertical, tem-se

Dessa

  x, z, s  
  1    x, z, s    1
 h '  x  

z
 
s



2

A precisão da formulação (8) da equação parabólica é
limitada para ângulos de propagação pequenos, inferiores a 15°.
Dessa forma, a equação parabólica padrão é conhecida como
uma aproximação de ângulos estreitos (Narrow Angle
Parabolic Equation, NAPE) da equação de onda. Para
problemas que envolvam ângulos de propagação maiores, uma
expansão do operador Q se torna necessária.

   1 k  k  2 jq  
F  k 

k  jr

 


1
u  x, z, k  e  jks dk 
2

   x, z, s 
   x, z, s 
   x, z, s 
2
  n 2  z   1
 0 . (8)
2
z
xs
s 2
2

2  it , j   it ,j1  ,

  1

u ( x, zsolo )
 jk 
 h '  x   u  x, zsolo   0 , (10)
z




onde f  k  representa o espectro inicial do pulso, definido por

f  k    f  s  e  jks ds ,

t 1
i, j

B. Condição de Contorno de Impedância do Solo
Para estimar as perdas decorrentes da interação entre as
ondas eletromagnéticas que propagam e o terreno, é utilizada a
condição de contorno de Leontovich modificada para o
domínio do tempo. Para encontrar tal condição, parte-se da sua
versão no domínio da frequência[5], descrita abaixo







(9)

onde s  t s e os índices i e j das equações representam
respectivamente xi  i x e z j  j z no plano  x , z  .

Após a fatoração em (4) e desconsiderando o
retroespalhamento, a equação parabólica clássica é definida por
 2u
u
 2 jk
 k 2  n 2  z   1 u  0 .
2
x
z

 2
2  n 2  1  t 1
1
8
1
t 1

  i 1, j  2  it 1,1 j 1 




i 1, j 1
 z 2 xs
z 2
s 2 
z


1
t 1
t 1
t
t
 i , j 1  i, j 1  i 1, j 1  i 1, j 1  it, j 1  it, j 1  
z 2
2 
8
2 
 8

 2    it ,j1   it 1, j    
 2   it , j 

 xs z 
 xs z 

  1 s   x, z, s 

N  s  s '  ds '  0,
 0
s

forma,

(12)

e
 s

dt
N s   e rs  q  e r q t I 1 qt   r  q  ,
t
 0


(13)

onde I1 representa a função de Bessel Modificada de Primeira
Ordem, também proposta por Popov et. al em [5].
De forma análoga ao que foi descrito para a discretização da
TDPE é feito também para discretizar a condição de contorno
de impedância do solo. Para isso é necessário aproximar
unilateralmente a derivada em z  zsolo , já que o campo abaixo
da superfície é desconhecido. Por ser desconhecido este campo,
o mesmo é calculado não na superfície, mas um pouco acima
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dela. Como o valor de z é pequeno, a aproximação descrita
em (14) se torna aceitável.

função   x, z, s  no interior da camada absorvente a fim de
reduzir o efeito causado por reflexões espúrias.

 2   x, zsolo , s  1     x, zsolo  z, s     x, zsolo , s  



 (14)
z 2
z 
z
z


Serão analisadas quatro tipos de janelas: janela de Hanning
wH  n  , janela de Hamming wHM  n  , janela de Hanning-

e substituindo (12) em (14) é possível definir a formulação
discretizada para a condição de contorno de impedância do solo
definida em (15).

A janela de Hanning ou janela Hann, é uma janela muito
utilizada devido a sua simplicidade, tem mostrado ser uma
alternativa interessante. Sua expressão é definida por

 1
2  n 2  1  t 1

8
 1  2
  h ' x 

 2
  i 1, j

xs 
  xs
s 2 
 z



Poisson wHP  n  e janela de Kaiser wK  n  . Abaixo suas
respectivas expressões propostas por Harris em [9] são
definidas.

1
 2n  
wH  n   1  cos 
  , n  0,1, 2,
2
 N 

  1 1  s
1
t
t 1
t
t 1
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1
1
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2 
z
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 1  1
  h ' x 
  it1, j 1  it,j11  it, j 1  


2

z

s


N  s  s '  s '

2  n 2  1

(15)

  2    
s 2
Tanto na equação (9), quanto na equação (15), é possível
calcular o valor de  it 1,1 j para cada passo de tempo t s . Para
tornar isso possível as equações (9) e (15) foram escritas na
forma Ax  B , sendo A a matriz tridiagonal.
t 1
i, j

t
i, j

t 1
i, j

Para solucionar os sistemas de equações, foi utilizado o
algoritmo de Thomas. Esta técnica tem como característica, a
economia de memória e tempo computacional, devido a mesma
não armazenar os elementos nulos da matriz, armazenando
apenas os elementos da diagonal principal, os elementos logo
acima e logo abaixo desta diagonal[7].
III.

CAMADA ABSORVENTE E RESULTADOS NUMÉRICOS

A. Truncamento de domínio
Segundo Levy em [3], camadas absorventes são camadas
adicionadas acima da região de interesse, na qual um filtro é
aplicado ao campo PE para absorver energia ascendente no
momento em que ele retorna do topo do domínio. Isto é
equivalente a adicionar uma parte complexa ao índice de
refração, tornando assim o meio de propagação com perdas na
camada absorvente. Para que o filtro não afete a propagação na
região de interesse, deve ser tal que apenas a energia
desprezível se propague de volta para o baixo da camada.
Portanto, para evitar o truncamento artificial causando a
forte reflexão de ondas acima da região de interesse, que afetam
os resultados do cálculo numérico, é necessário fazer com que o
campo dentro do limite superior seja lentamente reduzido
atenuado[8]. Uma maneira efetiva de implementar camadas
absorventes é utilizando janelas de amortecimento, amplamente
utilizadas em processamento de sinal e projetos de filtros.
Para seu funcionamento, é necessário apenas multiplicar os
termos da matriz  B  correspondentes à região da janela em
cada ponto correspondente do vetor solução  x  . Como
consequência dessa operação, há uma redução da amplitude da

, N 1

(13)

A janela de Hamming pode ser considerada como a janela
de Hanning modificada. Junto com a janela de Hanning, fazem
parte da família de janelas de cosseno. Sua expressão é definida
como
 2n 
wHM  n   0,54  0, 46 cos 
 , n  0,1, 2,
 N 

, N  1 (14)

A janela de Hanning-Poisson é construída pelo produto da
janela de Hanning com a janela de Poisson (definida como a
parte exponencial). Sua expressão é definida como


 2n  
wHP  n   0,5 1  cos 

 N 


2n
N
exp  
, 0  n 
N 
2


(15)

onde  é o parâmetro variável desta função. Para as
simulações, foi considerado um valor de   4 .
A janela de Kaiser utiliza a Função de Bessel Modificada de
Primeira Espécie e Ordem Zero I 0 . Esse tipo de janela é mais
versátil e mais ajustável. O parâmetro  permite ajustar a
função, assim como a janela de Poisson. Sua expressão é
definida como
2

 2n  N  
I 0  1  

 N  

wK  n  
,0  n  N
I 0  

(16)

B. Resultados Numéricos
Para obtenção dos resultados numéricos foram determinados
alguns parâmetros: considerou-se atmosfera não-homogênea
com valores de n=1,0003 conforme obtido também em [10]. O
padrão da onda foi escolhido com polarização vertical e, a fonte
foi escolhida como sendo um pulso estreito se enquadrando nas
características UWB (Ultra Wide Band) [11-12]. Sua
formulação é definida pela equação (17). O relevo simulado
possui extensão de 5500 metros, apresentando perfil irregular
com regiões rurais e com algumas construções, sendo
considerado um enlace sem visada. A Figura 1 mostra o
domínio computacional descrito, onde o mesmo foi obtido
através de mapas digitais com resolução de 50 metros. A altura
de transmissão foi 10,4 metros do solo e a recepção a 2,4
metros. Foram utilizadas constantes elétricas para o solo
padrão  r  15 e   0,012 S m na modelagem do solo [13]
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 j  6, 75 13,5
6, 75  
  0, ct , z   Re  


 ,
   j  T j  2T j  3T  

(17)

onde

T

ln  3
2 f c

,

(18)

e f c representa a frequência central, escolhida como 850 MHz .

Fig. 1.

Fig. 3.

(b)

Fig. 3.

(c)

Fig. 3.

(d)

Perfil simulado.

As simulações foram feitas alterando os tipos de janelas de
amortecimento, afim de avaliar o desempenho das mesmas
quando são inseridas no modelo de equação parabólica no
domínio do tempo. A Figura 2 mostra o comportamento das
quatro janelas simuladas, considerando 200 amostras.

Fig. 3.
Perfil de campo no domínio do tempo para diferentes tipos de
janela (a) Hanning, (b) Hamming, (c) Hanning-Poisson, e (d) Kaiser.

Fig. 2.

Comportamento das janelas de truncamento.

Abaixo na Figura 3 são mostrados os quatro resultados
obtidos com os diferentes tipos de janela, onde, para cada tipo
de janela é apresentado o perfil de campo, que consiste em
determinar o valor de campo em todos os pontos do ambiente
de simulação.

Após analisar o perfil de campo considerando os quatro
tipos de janelas, foi feito um comparativo com o sinal recebido
no ponto especificado. Na Figura 4 é mostrado o comparativo
entre os tipos de janela analisados, onde as amplitudes dos
sinais recebidos encontram-se normalizadas.

Fig. 4.
Fig. 3.

(a)
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Sinal recebido com amplitude normalizada.
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Nota-se que devido o comportamento semelhante para as
janelas de Hanning, Hamming e Kaiser, os perfis de campo
apresentaram comportamento semelhante e dentre as janelas
avaliadas, o sinal recebido que apresentou maior amplitude e
menos oscilações foi com o uso da janela de Hanning-Poisson.
IV.

CONCLUSÕES

Através desta análise foi possível verificar a praticidade do
uso de janelas de amortecimento em modelos de equações
parabólicas para limitar o domínio computacional. Para o
modelo de equação parabólica considerou-se uma formulação
onde a atmosfera não-homogênea é simulada, afim de tornar o
ambiente de propagação mais próximo da realidade. Verificouse preliminarmente que dentre todas as janelas, a de Hanning,
Hamming e Kaiser apresentaram resultados semelhantes, tanto
para os gráficos de espalhamento, quanto para os gráficos de
sinal recebido, sendo que a janela de Hamming apresentou
amplitude um pouco maior em relação à janela de Hanning e
Kaiser. Dentre todos os casos, a janela de Hanning-Poisson
apresentou maior amplitude de sinal recebido se comparada
com as outras três janelas. De todas as janelas simuladas a
janela de Hanning-Poisson apresentou melhor desempenho em
termos de amplitude de sinal recebido, possivelmente pelo fato
desta janela atenuar os efeitos reflexivos da camada absorvente
mais rapidamente.
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Estudo paramétrico de antena patch retangular com
anel fendido
Francisco José Dantas de Oliveira1, Idalmir de Souza Queiroz Júnior2, Humberto Dionísio de Andrade3,
Bruno Rodrigues Fialho4, Xisto Lucas Travassos Junior5, Glauco Fontgalland6
Resumo—Este artigo apresenta uma antena patch retangular
inicialmente projetada para a frequência de 5,8 GHz com plano de
terra truncado e uma fenda retangular no patch, a fim de verificar
as influências dessas alterações no comportamento de radiação da
antena. O objetivo é analisar parametricamente o efeito da
mudança nas larguras do anel, bem como comparar com uma
antena patch retangular padrão. Foi demonstrando que a
frequência de operação, a largura de banda das antenas foi
alterada e, em alguns casos, a antena apresentou novos modos
ressonantes.
Palavras-Chave—Antena patch retangular, Truncamento no
plano de terra, Parametrização, Antena anel fendida.
Abstract—This article presents a rectangular patch antenna
initially designed for the frequency of 5.8 GHz with truncated
ground plane and a rectangular slot in the patch in order to verify
the influences of these changes in antenna radiation behavior. The
purpose is to parametrically analyze the effect of the change in
ring widths as well as compare with a standard rectangular patch
antenna. It was demonstrated that the frequency of operation,
antennas bandwidth was altered and, in some cases, the antenna
presented new resonant modes.
Keywords—Rectangular patch antenna,
truncation, Parametrization, Ring slot antenna.

I.

Ground

II.

Para projetar antenas patch retangulares padrão, podem ser
usados vários métodos de análise, como o método de onda
completa, o modelo da linha de transmissão e o método da
cavidade [1]. Este último possui simplificações em relação ao
método de onda completa e, devido à facilidade dos cálculos e
apresentação de um erro aceitável, será utilizado neste artigo.
Definindo-se a frequência de ressonância da antena como ,
a permissividade elétrica relativa (constante dielétrica) do
substrato como e a altura do dielétrico como ℎ, projetaram-se
as dimensões do patch da antena, largura , e o comprimento
. A permissividade elétrica relativa efetiva do substrato
(
) e seu comprimento elétrico adicional são importantes
devido à consideração dos efeitos da heterogeneidade entre o
substrato e a camada de ar, assim como os efeitos de
franjeamento.
As equações (1) – (5) possibilitam o cálculo da largura ( )
e comprimento ( ) do patch [1]:
=

plane

O desenvolvimento das telecomunicações, eletrônica e
informática possibilitou avanços tecnológicos que aumentaram
o atendimento às demandas de sistemas de comunicação. Novos
estudos vêm sendo efetuados para aprimorar e diversificar os
meios de aumentar a largura de banda e a taxa de transmissão de
informação em sistemas de radiocomunicação e o
desenvolvimento de novas antenas. Dispositivos portáteis
exigem o projeto de antenas com dimensões miniaturizadas,
baixo perfil e adaptável, além de características de radiação que
proporcionem maiores ganhos, larguras de banda e utilização
multifrequencial.

Neste trabalho, são realizadas simulações de antenas para
analisar os resultados de alterações paramétricas na fenda da
antena em anel. Serão discutidas as interferências dessas
alterações dimensionais efetuadas na referida antena.

Δ = 0,412ℎ
=

2

%
%

2
+1

1

+1
+
2

1
=

, onde:

(1)

−1

(2)

+ 0,3' % ℎ + 0,264'

(3)

2 1+

− 0,258' % ℎ + 0,8'
− 2Δ

+ 2Δ

(4)
(5)

= Permeabilidade magnética no vácuo

= Permissividade elétrica no vácuo

O comprimento da linha de transmissão ( + ) foi baseado no
modelo de ¼ de onda ( + = ,/4) e, para modelagem de sua
largura ( + ), utiliza-se a seguinte variável auxiliar, definida por
B [14], que é inversamente proporcional à impedância
característica (./ ):
0=

1,2,3,4
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INTRODUÇÃO

As antenas de microfita, por apresentarem características que
aliam baixo custo, peso leve, dimensões reduzidas e facilidade
de integração com circuitos integrados [1] são candidatas a
aplicação nessas situações. Para melhorar os padrões de
radiação, são efetuadas alterações nessas antenas, como a
inserção de anéis de fenda ressoantes, como será discutido neste
artigo [2] – [13].

PROJETO DA ANTENA
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Assim, a largura da linha de transmissão pode ser definida
como:

+

=

2ℎ
2

40 − 1 − ln720 − 18

W
W0

−1
0,61
. :ln70 − 18 + 0,39 −
<=
2

L

(7)

Para efetuar o casamento de impedância [15], utilizou-se um
inset-feed, cujas dimensões de largura ( ) e comprimento (> )
são dadas pelas seguintes equações [16]:

= ?.
> =

2

2.

4,65.10@

. . 10@A

Ls

Y0

Lf

Wf

Ws
a) Visão frontal da antena padrão.

(8)

acos42FGH 7I J I 8=

(9)

, onde c é a velocidade da luz no vácuo, FGH é a resistência
de entrada, I e I
são as condutâncias da antena,
respectivamente. Elas são definidas a partir das seguintes
equações:

FGH =
\ Lsin N

I =K
I

1
27I J I 8

OP Q
STU V
R

STU V

O Q

P STU V
\ Lsin N R
WX
STU V

=K

sinY Z

1202

b) Visão traseira da antena padrão.

(10)

WX sin Z

1202

Lt

Y

Fig. 1. Antena padrão.

[Z

(11)
A2
A2

J ^ sinZ [Z

(12)

` é a função de Bessel de primeira ordem com argumento
a = ^ sin Z e ^ é definido como o número de onda no espaço
livre, representado por:

^ =b

=
c

=

22 22
b
=
=
,
c
c

a) Antena 2.

(13)

?

√

A3
A3

(14)

O parâmetro d indica a velocidade de fase da onda que,
assume o valor da velocidade da onda no vácuo (?), caso esteja
nesse meio.
b) Antena 3.

Para facilitar os cálculos, a dimensão da reentrância pode
definida como:

> =

. 10e 70,001699.
2
−6,1783. h + 93,187.
+2561,9.

− 4043.

f

e

+ 0,1376.

− 682,69.
+ 66978

g

Y

A4
A4

(15)

III. METODOLOGIA
Inicialmente, foi efetuado o projeto de uma antena patch
retangular padrão com operação na faixa de 5,8 GHz utilizando
FR4 como substrato dielétrico. Em seguida, truncou-se seu
plano de terra para que seu comprimento ficasse com 12,4695

c) Antena 4.
Fig. 2. Antenas modificadas.

316

XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

mm, cujo limite coincide com a metade do comprimento do
patch. Como resultado do truncamento, a frequência de
ressonância da antena foi deslocada para 8,31 GHz e criou-se
outro modo ressoante em 12,615 GHz.
Em seguida, foram retiradas partes metálicas do patch, de
forma a criar uma região anelar fendida, cujas larguras e
distância às bordas do elemento foram alteradas igualitariamente
para verificar o comportamento de radiação nas antenas
resultantes, sendo inicialmente definidas com o valor de 2 mm.
Foram efetuadas modificações na largura do anel,
aumentando seu tamanho a cada 0,5 mm, e foram analisados os
resultados obtidos entre a antena padrão e suas devidas
alterações.

Fig. 3. S11 das antenas.

Foi desenvolvido um programa computacional utilizando
FORTRAN para calcular as dimensões da antena padrão e, com
os valores calculados por esse sofware, foi efetuada a simulação
da antena através do ANSYS HFSS® (High Frequency
Structural Simulator) [17].
O aspecto físico e as dimensões da antena são exibidas nas
Fig. 1, Fig. 2 e TABELA I, respectivamente. Nas figuras, o
substrato é representado pela cor azul, o patch está exibido na
cor verde e o plano de terra, na cor marrom.
TABELA I
DIMENSÕES DA ANTENA PADRÃO

Ws
Ls
Lt
W
L
W0
Y0
Wf
Lf

Descrição
Valor (mm)
Largura do substrato e Plano de terra
25,3390
Comprimento do substrato e do Plano de terra
21,3430
Comprimento do Plano de terra
12,4695
Largura do patch
15,7390
Comprimento do patch
11,7430
Largura do inset-feed
0,0868
Comprimento do inset-feed (Reentrância)
5,1589
Largura da linha de transmissão
3,0612
Comprimento da linha de transmissão
6,5980

Foram criadas 3 antenas adicionais, que se diferenciam da
antena padrão pela largura do anel e sua distância à borda do
patch, cujas dimensões são apresentadas na TABELA II.
TABELA II
LARGURAS DOS ANÉIS VAZADOS
Descrição
Antena 2
Antena 3
Antena 4

A2
A3
A4

IV.

Valor (mm)
2,0
2,5
3,0

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram avaliadas as características de radiação da antena
(Ganho), coeficiente de reflexão, impedância de entrada (Carta
de Smith) da antena padrão e feita a comparação com os
resultados obtidos pelas antenas modificadas com o anel
retangular fendido.
Inicialmente, foi efetuado o truncamento do plano de terra
em relação à antena padrão de 5,8 GHz, que apresentou
deslocamento de frequência e outros modos ressoantes.
A Fig. 3 exibe o gráfico com as perdas de retorno das
antenas.

Fig. 4. Diagrama de radiação das antenas.

A TABELA III exibe as informações de frequência de
ressonância, coeficiente de reflexão (S11) e largura de banda das
antenas em estudo.
TABELA III
FREQUÊNCIAS DE RESSONÂNCIA E LARGURA DE BANDA DAS ANTENAS
Antena
Antena1 (Padrão)
Antena1 (Padrão)
Antena2
Antena3
Antena3
Antena4

(GHz)

S11 (dB)

8,31
13,59
5,52
6,26
8,49
8,71

-22,3482
-16,1145
-23,3852
-28,6102
-14,7985
-27,2209

Largura de
banda (MHz)
650
2950
1170
1450
960
3110

Observa-se que, à medida que a largura do anel aumenta, a
frequência de ressonância é deslocada para a direita, a largura de
banda aumenta, com exceção da antena 3 na frequência de 8,49
GHz, e começam a ser apresentados outros modos ressoantes.
Pelo diagrama de co-polarização na frequência de 5,8 GHz
apresentado na Fig. 4, também é possível concluir que as antenas
exibiram comportamentos broadside, pois parte da radiação é
enviada para a face traseira da antena, onde está presente o plano
de terra truncado.
A frequência central das antenas 2 e 3 foi deslocada em
relação a 5,8 GHz mas, devido à sua largura de banda, podem
ser aplicadas nessa faixa de frequência. A antena 4 apresentou
frequência de operação similar ao primeiro modo ressonante da
antena padrão com plano de terra truncado, podendo ser
utilizada para outros serviços de radiocomunicação licenciáveis
junto à Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).
Na Fig. 5 são exibidas as cartas de Smith das quatro antenas.
As impedâncias de entrada das antenas na frequência de
ressonância estão representadas pelo marcador vermelho. Podese observar que a antena padrão e a antena 3 apresentaram 2
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faixas de frequência de operação, indicando que 2 modos
ressoantes surgiram nas antenas.

a) Densidade de corrente da antena 1 (Padrão).

a) Carta de Smith da antena 1 (padrão).

b) Densidade de corrente da antena2.

b) Carta de Smith da antena 2.

c) Densidade de corrente da antena3.

c) Carta de Smith da antena3.
d) Densidade de corrente da antena4.
Fig. 6. Densidade de corrente das antenas em análise

As densidades de corrente na superfície do patch em relação
ao substrato para a frequência de 5,8 GHz são apresentadas na
Fig. 6. Percebe-se que ocorrem alterações na distribuição de
densidade de corrente elétrica na superfície dos patches, sendo
as mesmas reduzidas, à medida em que se retira mais material
metálico do patch.
V.

d) Carta de Smith da antena4.
Fig. 5. Carta de Smith das antenas em análise

CONCLUSÕES

Com este artigo, puderam-se verificar as influências do
plano de terra e da retirada de material metálico em uma antena
patch retangular com anel fendido. Observou-se que, à medida
que o comprimento a largura do anel e da distância entre este e
a borda da antena tinha suas dimensões aumentadas, a
frequência de ressonância se deslocava para a direita, a largura
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de banda aumentou, com exceção da antena 3 na frequência de
8,49 GHz, e novos modos ressoantes eram exibidos pela antena.
Além disso, verificou-se que a antena assumiu um
comportamento mais broadside, de forma que parte dos campos
eletromagnéticos eram direcionados para o sentido do plano de
terra, devido ao truncamento no plano de terra. Foi observado
que a densidade de corrente era maior nas redondezas da parte
externa às fendas.
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Utilização da Lógica Fuzzy em Redes PON Definidas
por Software
Ricardo Girnis Tombi, Michael Prieto Hernández, Regina Melo Silveira

Resumo—As redes ópticas passivas (PON) são cada vez mais
utilizadas pelas operadoras de telecomunicações como redes de
acesso, e possuem mecanismos de controle de recursos bem
definidos para o tráfego downstream e upstream. Entretanto, a
integração de outras tecnologias como a lógica Fuzzy e as redes
definidas por software (SDN – Software Defined Network), podem
ser utilizadas como alternativa para otimizar ou aumentar o
desempenho destas redes de acesso. Este trabalho demonstra a
utilização da lógica Fuzzy para alocação de recursos em redes
PON, e apresenta como a mesma pode ser flexível e de simples
implementação em conjunto com uma arquitetura SDN
considerando tipos distintos de tráfego gerados por aplicações de
IoT (Internet of Things), voz e vídeo, que apresentam
necessidades específicas. Os resultados obtidos comprovam a
viabilidade da lógica Fuzzy para subsidiar o controle de alocação
de recursos, garantindo a qualidade de serviços em redes PON.

canal compartilhado e faz a interface entre a PON e o backbone
da rede; iii) Optical Distribution Network (ODN) é a
infraestrutura, composta pelas fibras ópticas e splitters, que
conecta as ONUs às OLTs nos provedores. A figura 1
apresenta a topologia de uma PON típica.

Palavras-Chave—PON, Redes Definidas por Software, Lógica
Fuzzy.
Abstract—Passive optical networks (PON) have been
increasingly used by telecom operators as access networks and
have well-defined resource control mechanisms for downstream
and upstream traffic. However, the integration of other
technologies such as Fuzzy logic and software defined networks
(SDN) can be used as an alternative to optimize or increase the
performance of these access networks. This work demonstrates
the use of Fuzzy logic for resource allocation in PON networks,
and presents how it can be flexible and simple implementation in
conjunction with an SDN architecture considering different types
of traffic generated by IoT (Internet of Things), voice and video
applications, which have specific needs. The results obtained
prove the feasibility of Fuzzy logic to subsidize the control of
resource allocation, guaranteeing the quality of services in PON.
Keywords—PON, Software Defined Networks, Fuzzy Logic.

I.

INTRODUÇÃO

As redes ópticas passivas (PON) são atualmente uma
alternativa importante para as operadoras de telecomunicações
como redes de acesso, pois podem oferecer grande capacidade
de recursos aos usuários da Internet cujo tráfego cresce cada
vez mais devido a aplicações como vídeos sob demanda e de
alta definição, IoT, jogos interativos e VoIP (Voice over
Internet Protocol). As arquiteturas de redes PON são definidas
através de um conjunto de padronizações em órgãos como
IEEE e ITU-T, e seus principais componentes são: i) Optical
Network Unit (ONU), que agrega o tráfego dos usuários
proporcionando o acesso dos mesmos à rede PON; ii) Optical
Line Terminal (OLT), que aloca recursos para as ONUs em um

Ricardo Girnis Tombi¸ Michael Prieto Hernández e Regina Melo
Silveira, Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais –
Escola Politécnica Universidade de São Paulo (USP) São Paulo, SP - Brasil,
E-mails: {rtombi, mhernandez, regina}@larc.usp.br

Fig. 1.

Rede PON

Entretanto a infraestrutura apresentada não possui a
flexibilidade necessária para promover inovações rápidas e
para provisionar novos recursos no tempo esperado que as
aplicações atuais demandam [1-3]. Apesar das evoluções
tecnológicas das redes PON, o atendimento aos parâmetros de
Qualidade de Serviço (QoS) ainda são um desafio [4-5]. A
estrutura destas redes é complexa e rígida, baseada em um
conjunto de protocolos e algoritmos distribuídos em
equipamentos proprietários, que não oferecem o dinamismo
que os usuários requerem, como já acontece em outros
ambientes virtualizados como os data centers. O trabalho de
Yang [6] exemplifica de que modo as redes PON atuais são
dependentes de configurações manuais e periódicas, gerando
custos de operação e manutenção, além de não garantir
completamente o atendimento de QoS das aplicações,
subutilizando recursos, pois os fluxos dos diferentes clientes
não podem ser atendidos através de um controle de alocação
inteligente, dinâmico e automático.
Dado este cenário, a proposta deste trabalho é apresentar
uma nova arquitetura para redes PON por meio de controle
SDN com algoritmo para alocação de banda baseado na
aplicação da teoria da lógica Fuzzy.
Este trabalho está estruturado da seguinte maneira: a seção
II apresenta como as redes PON podem se beneficiar do
paradigma das redes definidas por software, a seção III
relaciona trabalhos correlatos, a seção IV detalha a proposta do
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modelo do controlador baseado na lógica Fuzzy, a seção V
apresenta os resultados experimentais obtidos com a utilização
do controlador para alocação de recursos, e a seção VI
apresenta a conclusão e as considerações finais.
II.

REDES PON CONTROLADAS POR SOFTWARE

As redes PON podem se beneficiar do uso do paradigma de
uma rede SDN para melhorar sua flexibilidade e proporcionar a
dinâmica necessária exigida pelas mudanças de perfil de
tráfego das aplicações atuais. Por meio desta nova estrutura, os
equipamentos baseados em sistemas fechados e proprietários,
gerenciados por um provedor de acesso por meio de
configurações estáticas, darão lugar a um sistema com um
controle mais aberto e com visão mais abrangente dos
elementos da rede. Além da possibilidade de configurações
automáticas, é esperada redução de custos de operação e
manutenção de uma estrutura que atualmente opera de forma
descentralizada, com grande quantidade de dispositivos.
Usuários podem ter mais poder sobre suas aplicações
através da possibilidade de interagir com a rede por uma
interface usuário-rede, como um aplicativo intuitivo, que
fornece ao mesmo a escolha do serviço e respectiva qualidade
de experiência (QoE – Quality of Experience). Os usuários
também podem ser informados sobre os parâmetros de
execução de sua aplicação para, em seguida, ajustar as suas
escolhas mantendo um ciclo de realimentação com este
objetivo. Segundo Kerpez [3], há muitas funções de controle e
gerenciamento necessárias para o acesso em banda larga, que,
como em uma SDN, podem migrar de firmwares embutidos em
equipamentos de rede dedicados, para controladores de
software executados em hardware padrão de mercado, em uma
nuvem privada ou pública, economizando custos e aumentando
as capacidades.
III.

TRABALHOS RELACIONADOS

Há trabalhos desenvolvidos que apresentam algumas
formas de como redes PON podem ser inseridas em uma
arquitetura SDN. O trabalho realizado por Chitimalla [4]
propõe uma solução para o problema de como tratar de forma
diferenciada os fluxos de uma OLT para suas ONUs, de acordo
com as demandas dos usuários e aplicações. No mecanismo
proposto um controlador SDN é conectado entre as ONUs e a
OLT. Uma aplicação lê os buffers dos usuários e envia os
dados para o controlador SDN que executa o algoritmo
Application-Aware SDN-Enabled Resource Allocation
(AASRA) para alocar novos pesos para as filas da OLT. Desta
forma a OLT recebe a informação do controlador e implementa
os novos pesos para atendimento diferenciado das filas. O
trabalho realizado por Yang [6] desenvolve uma interface para
a OLT se comunicar com o controlador OpenFlow, o qual
também está conectado a uma interface para monitoração da
aplicação do usuário. No mecanismo proposto, após receber o
status do fluxo, o controlador decide como distribuir e ajustar a
largura de banda baseada em demandas de QoS de diferentes
prioridades, entretanto não é especificado no artigo as regras
utilizadas para esta decisão. Com relação à lógica Fuzzy os
autores de [7] propõe um algoritmo utilizando Fuzzy para
alocação de banda em redes PON de acordo com as
necessidades de QoS das aplicações, entretanto fora do
ambiente SDN. De acordo com a revisão da literatura não é do
nosso conhecimento um trabalho que utilize o paradigma SDN
com seu controlador baseado em lógica Fuzzy em redes PON,
sendo assim este trabalho deve cobrir esta lacuna.

IV.

MODELO PROPOSTO PARA O CONTROLADOR SDNFUZZY

Um controlador Fuzzy é baseado na lógica Fuzzy, uma
extensão da lógica booleana tradicional [8]. Esta lógica de
controle é adequada para sistemas não lineares e sistemas onde
conjuntos nebulosos podem ser utilizados no lugar dos
tradicionais [9], e onde os controles tradicionais utilizam
equações complexas e inflexíveis, não permitindo ajustes de
acordo com o dinamismo do fenômeno a ser controlado e a
percepção dos desenvolvedores e operadores.
A lógica Fuzzy é representada por números e conjuntos
Fuzzy, e operações matemáticas e lógicas com estes elementos
para se obter o controle de um sistema. O controlador Fuzzy
opera através de processos denominados fuzzificação,
inferência e defuzzificação. Na fuzzificação o valor de uma
variável de entrada do sistema é convertida em valores
linguísticos como alto, baixo, muito, pouco, e são
representados por conjuntos Fuzzy. Cada um destes conjuntos
Fuzzy são delineados em torno de certos limites e são definidos
através de funções de pertencimento que determinam quanto
uma variável de entrada pertence àquele conjunto. Quanto mais
se aproxima de 1 mais certo é que aquela variável pertença a
um determinado conjunto, e na aproximação de 0 o oposto
ocorre. Uma característica importante da lógica Fuzzy é sua
flexibilidade relacionada com o grau de pertencimento de uma
variável, que pode assumir valores de pertencimento em mais
de um conjunto, fazendo com que decisões mais adequadas
sejam tomadas pelo controlador. Para maiores detalhes sobre a
lógica Fuzzy o leitor é recomendado a verificar [8, 10-13].
O controlador proposto neste trabalho segue a arquitetura
da figura 2, e é composto por: uma interface de entrada que
recebe as variáveis de entrada do sistema; um processo de
fuzzificação, que transforma os termos linguísticos em
variáveis Fuzzy, por meio de conjuntos Fuzzy e funções de
pertinência; uma máquina de inferência que aplica as regras
Fuzzy e determina as ações que o controlador vai executar; um
processo de defuzzificação que vai gerar um valor de saída a
ser aplicado ao sistema, através da interface de saída.

Fig. 2.

Controlador Fuzzy

O grau de sensibilidade aos requisitos de QoS depende de
cada aplicação, desta forma os parâmetros definidos para esta
arquitetura são ajustados para garantir QoS de aplicações
sensíveis ao atraso como voz e vídeo interativos, cujos valores
de atraso não devem superar 150ms [14].
Os conjuntos Fuzzy são definidos por meio de funções de
pertinência relevantes ao ambiente. Importante destacar que
podem ser modificados de acordo com a situação e
conhecimento do ambiente, proporcionando flexibilidade ao
sistema. A tabela 1 apresenta as definições das variáveis de
entrada e saída do controlador.
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TABELA I.

DEFINIÇÕES DAS VARIÁVEIS DE ENTRADA E SAÍDA

Variável

Entrada

Saída

Descrição

Ocupação do buffer da
ONU

Alocação de banda da
ONU

Unidade

%

%

Símbolo

FTx
(T: termo linguístico;
x: id da ONU)

BTx
(T: termo linguístico;
x: id da ONU)

Universo de
Discurso

U(FTx) = [0, 100]

U(BTx) = [0, 100]

Termos
Linguísticos

T = {muito_baixa,
baixa, media, alta,
muito_alta}

T = {muito_baixa,
baixa, media, alta,
muito_alta}

Balta(x)

As variáveis de entrada e saída são definidas através dos
seus conjuntos Fuzzy demonstrados pelo teorema 1, que tem
como objetivo a manutenção do baixo nível de ocupação das
filas e a otimização do slot de transmissão das ONUs.
Teorema 1 (Conjuntos Fuzzy): Considere o sistema,

Fmuito_baixa(x) =

Fbaixa(x) =

Fmedia(x) =

1

, x ≤ 0,1

-10x+2

, 0,1 ≤ x ≤ 0,2

10x-1

, 0,1 ≤ x ≤ 0,2

-5x+2

, 0,2 ≤ x ≤ 0,4

5x-1

, 0,2 ≤ x ≤ 0,4

(1)

(2)

(3)

-1,67x+1,67 , 0,4 ≤ x ≤ 1

Falta(x)

=

1,67x–0,67

, 0,4 ≤ x ≤ 1

(4)

-0,11x+1,11 , 1 ≤ x ≤ 10

Fmuito_alta(x) =

Bmuito_baixa(x) =

Bbaixa(x)

=

0,07x–0,67

, 10 ≤ x ≤ 25

1

, x ≤ 25

1

, x ≤ 0,1

-0,5x+1,5

,1≤x≤3

0,5x-0,5

,1≤x≤3

=

Bmuito_alta(x) =

0,04x-1

, 25 ≤ x ≤ 50

-0.05x+3,5

, 50 ≤ x ≤ 70

0,05x-2,5

, 50 ≤ x ≤ 70

1

, x ≥ 70

(9)

(10)

No processo de inferência sobre os valores fuzzificados das
variáveis de entrada um conjunto de regras é aplicado seguindo
o modelo if-then, sendo importante destacar que devido à
característica dos distintos graus de pertencimento das
variáveis há a possibilidade do acionamento de várias regras de
forma simultânea pois uma variável pode pertencer a mais de
uma regra com seus devidos graus de pertencimento. Após a
aplicação das regras de inferências um conjunto de variáveis de
saída é obtido.
A variável de saída final é obtida através da agregação
(método min) do conjunto de saída, sendo que o gráfico
resultante é defuzzificado através do método COG (Center Of
Gravity). O método do centro de gravidade é o mais utilizado
em sistemas Fuzzy pois fornece como resposta o valor mais
adequado do gráfico de saída através da equação a seguir, onde
u é o valor da variável de saída e µ(u) o seu grau de pertinência
[10].
𝑈=

𝑚á𝑥
𝑢. 𝜇 𝑢 𝜕𝑢
𝑚í𝑛
𝑚á𝑥
𝜇 𝑢 𝜕𝑢
𝑚í𝑛

V.

(11)

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

O modelo proposto na seção anterior foi implementado
através de uma rede EPON simulada em código Java. O
algoritmo do controlador SDN baseado na lógica Fuzzy foi
desenvolvido com a utilização da biblioteca jFuzzyLogic [1516], e inserido na rede simulada para gerenciar os recursos no
canal compartilhado entre as ONUs e a OLT. A rede simulada
está demonstrada na figura 3, e parte do código é apresentado
no apêndice I.

(5)

(6)

(7)

-0.05x+1,14 , 3 ≤ x ≤ 25
Fig. 3.

Bmedia(x)

=

0,05x-0,14

, 3 ≤ x ≤ 25

-0,04x+2

, 25 ≤ x ≤ 50

(8)

Topologia da rede PON simulada

O canal compartilhado pelas ONUs (TOLT) é de 1Gbps e o
buffer de cada ONU é finito e possui 8MB de memória.
A figura 4 apresenta o atraso médio e máximo dos pacotes
nas ONUs, de acordo com o aumento da carga nas suas
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entradas. O tráfego gerado pelas ONUs (TONU) para ser enviado
à OLT segue distribuição de Pareto, e enquanto T OLT ≥ N x
TONU não haverá problema de sobrecarga do canal, pois o
mesmo não terá seu limite excedido.

Pode-se notar também que acima da capacidade de TOLT o
atraso máximo dos pacotes da ONU-A continua menor apesar
da diferença não sertão acentuada. Desta forma fica
demonstrada que a prioridade desejada foi obtida.

Conforme detalhado na descrição do modelo, o controlador
é ajustado para atender QoS de tráfegos sensíveis ao atraso, e
os resultados apresentados demonstram que os atrasos médios
não superam 4ms e os máximos estão abaixo de 11ms
(enquanto TOLT não é excedido - % ocupação TOLT < 1),
satisfazendo às necessidades exigidas.

A figura 6 apresenta as perdas de pacotes quando há
sobrecarga do tráfego no canal compartilhado excedendo a
capacidade de TOLT. A perda de pacotes na ONU-A é menor ao
se comparar com a ONU-B nesta situação crítica, atendendo às
expectativas de acordo com a prioridade de SLA dada para a
ONU-A neste cenário. A diferença vai de 7198 pacotes
perdidos a mais pela ONU-B quando a carga supera 20% de
TOLT e alcança 28696 pacotes perdidos a mais quando a carga
supera 80% do total de TOLT.

Fig. 4.

Atrasos médio e máximo de entrega dos pacotes

Variações deste desempenho podem ser obtidas quando são
modificadas as variáveis de entrada e os conjuntos Fuzzy,
demonstrando a flexibilidade do controlador. Com esta
característica, o controlador pode diferenciar as ONUs da rede
com prioridades distintas, de acordo com seu SLA (Service
Level Agreement). A prioridade pode ser realizada por meio da
configuração das variáveis e conjuntos Fuzzy específicos para
cada uma das ONUs adaptando-as à situações diversas.
Para demonstrar esta flexibilidade, outra simulação foi
realizada onde o controlador Fuzzy se adapta ao novo cenário,
e os resultados mais importantes são observados quando há
sobrecarga do canal compartilhado (TOLT ≤ N x TONU). Nesta
situação seriam esperados valores semelhantes dos tempos
médios e máximos de atraso, e das perdas de pacotes para as
ONUs. Entretanto os resultados mostram valores menores para
uma ONU com prioridade, onde um SLA é superior aos
demais.
De acordo com a figura 5 pode-se notar que a ONU-A
possui tempos nitidamente inferiores quando a carga oferecida
à rede está entre 50%e 100%.

Fig. 6.

Perda de pacotes com TOLT ≤ N x TONU

VI.

CONCLUSÕES

Neste trabalho foi desenvolvido um algoritmo para
alocação de banda em redes PON baseado na lógica Fuzzy e
apresentada a viabilidade de sua utilização através dos
resultados obtidos em termos de atrasos médio, máximo e
perda de pacotes, principalmente quando há aumento da carga
na rede. Fator importante é sua flexibilidade para a
manipulação de suas variáveis e simplicidade na construção,
características que facilitam sua adoção em redes PON
definidas por software, disponibilizando ao controlador da rede
a possibilidade de alteração dos parâmetros e resultados de
forma simples, através de sua característica linguística de
acordo com a dinâmica da rede, para atender demandas das
aplicações atuais. Esta característica foi demonstrada através da
simulação de prioridades para o atendimento das ONUs por
meio de SLAs distintos, resultando em desempenho superior
em situação de sobrecarga da rede.
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fb.evaluate();
transm_onu[0] = (int)
((fb.getVariable("onua").getValue() * 0.01) *
remaining_dba_size);
transm_onu[1] = (int)
((fb.getVariable("onub").getValue() * 0.01) *
remaining_dba_size);
for (int id = 0; id < EponSimulator.num_onus;
id++) {
report = report_array.getReport(id);
if (report != null) {
report.onu_tsize = transm_onu[id];
report_array.overall_tsize +=
report.onu_tsize;
} else {
report = new Report(idd, 0);
report.onu_tsize = EponSimulator.REPORT_SIZE;
report_array.addReport(report);
}
}
}

APÊNDICE I
Parte do código que implementa a lógica Fuzzy através da
biblioteca jFuzzyLogic, utilizada pelo simulador em Java.
import
import
import
import
import
import

java.util.ArrayList;
antlr.collections.List;
net.sourceforge.jFuzzyLogic.FIS;
net.sourceforge.jFuzzyLogic.FunctionBlock;
net.sourceforge.jFuzzyLogic.plot.JFuzzyChart;
net.sourceforge.jFuzzyLogic.rule.Variable;

public class FuzzyLogic {
public static void fuzzyAllocation(long dba_size,
ReportArray report_array) throws Exception {
// carrega o código que executa a lógica Fuzzy
int fuzzy = 0;
String filename = "olt_fuzzy.fcl";
FIS fis = FIS.load(filename, true);
// carrega bloco de funções padrão Fuzzy
FunctionBlock fb = fis.getFunctionBlock(null);
// Configura as entradas do algoritmo
double fila_onu[] = new double
[EponSimulator.num_onus];
double utilizacao_fila_onu[] = new double
[EponSimulator.num_onus];
int transm_onu[] = new int
[EponSimulator.num_onus];
long remaining_dba_size = dba_size (EponSimulator.num_onus report_array.num_active_onus) *
EponSimulator.REPORT_SIZE;
Report report;
for (int id = 0;id < EponSimulator.num_onus;id++){
report = report_array.getReport(id);
if (report != null) {
fila_onu[id] = report.onu_qsize;
}
}
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Proposta de Rede Totalmente Óptica para o Estado do
Amazonas
Valdenir S. Silva, Rodrigo C. de Freitas
comportamentos experimentais ou fundamentais
conhecidos de dispositivos de redes ópticas.

Resumo— Neste artigo é proposta uma topologia de rede
totalmente óptica para o Estado do Amazonas, bem como é
feita uma análise de sua robustez, por meio da avaliação da
métrica de probabilidade de bloqueio e das penalidades físicas
e degradações impostas ao sinal óptico, a partir de simulação
computacional considerando o algoritmo de menor distância.

bem

O restante deste artigo está organizado da seguinte
maneira: na Seção II são apresentados conceitos
fundamentais e principais desafios em redes totalmente
ópticas. Na Seção III é introduzida a nova topologia de rede
óptica, denominada Amazonas. Na Seção IV são
apresentados os resultados parciais. Na Seção V são
apresentadas as conclusões parciais.

Palavras-Chave—Sobrevivência, Redes Ópticas, Amazonas.
Abstract— In this paper we propose an all-optical network
topology for the Amazonas State, as well as an analysis of its
robustness through the evaluation of the block probability
probability and the physical impairments and degradations
imposed on the optical signal, from computational simulation
taking into account the shortest path algorithm.

II.

REDES TOTALMENTE ÓPTICAS E SEUS PRINCIPAIS
DESAFIOS

Uma rede totalmente óptica é tida como solução ideal
para obtenção de altas taxas de transmissão. Entretanto, um
desafio importante se apresenta: escolher um algoritmo que
consiga escolher obter um caminho óptico (roteamento +
comprimento de onda) com qualidade de transmissão
aceitável.

Keywords—Survivability, Optical Networks, Amazon.

I.
INTRODUÇÃO
Seguindo uma tendência global de comunicação – de
extrema conectividade – a Região Amazônica, de modo
particular o Estado do Amazonas, está cada vez mais
exigente e dependente dos serviços oriundos da Internet.
Entretanto, em razão de sua dimensão continental, de suas
distâncias geográficas dos principais centros econômicos e
tecnológicos do país e de suas características de relevo
(floresta densa e muitos rios), o nível de acesso à
comunicação de alta capacidade é um dos piores do Brasil.
Segundo pesquisa divulgada em 2015, pela Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Estado do
Amazonas possui a quinta pior taxa de transmissão de dados,
dentre os estados brasileiros. Serviços considerados triviais,
como o envio / recepção de uma mensagem eletrônica e o
acesso a uma página web são impraticáveis em determinadas
localidades do Estado [1, 2, 3].

A. Roteamento
O roteamento visa estabelecer um conjunto de enlaces
pertencentes à uma topologia de rede, constituindo uma rota
que interconecte dois nós – um origem e um destino – que
necessitam estabelecer uma comunicação. Além disso, para
esta escolha, devem ser avaliados determinados custos, como
por exemplo: a rota mais curta, ou a rota com menor
congestionamento, ou
a rota com menor quantidade de
saltos entres nós, dentre outros. Na Figura 1 é exemplificada
a situação em que a rota para estabelecimento da
comunicação entre o nó-origem “s” e o nó-destino “d” é
obtida considerando o custo de menor congestionamento e
não o curso de menor distância [5].

Neste estudo é proposta uma topologia de rede
totalmente óptica que interconecta municípios do Estado do
Amazonas. A avaliação de sua robustez é realizada a partir
da obtenção da métrica de probabilidade de bloqueio,
considerando penalidades da camada física para obtenção de
um caminho óptico que apresente uma relação sinal-ruído
óptico aceitável. O modelo analítico utilizado considera os
efeitos de saturação de ganho e emissão espontânea
amplificada (amplified spontaneous emission – ASE) dos
amplificadores, crosstalk coerente em switches ópticos,
mistura de quatro ondas (four wave mixing – FWM),
dispersão por modo de polarização (polarization mode
dispersion – PMD) e dispersão residual em fibras ópticas,
representando as penalidades físicas que causam degradação
da QoT nos sinais ópticos [4]. Esses efeitos são considerados
todos juntos e usam equações analíticas simples obtidas de

Fig. 1.
O nó “s” estabelece comunicação com o nó “d” a partir de uma
rota com menor congestionamento e não pelo menor caminho.

B. Atribuição de comprimento de onda
Como visto na subseção anterior, quando uma
comunicação é solicitada à rede óptica, deve-se estabelecer
uma rota entre os nós origem e destino. Porém, em uma rede

Valdenir S. Silva e Rodrigo C. Freitas, Universidade do Estado do
Amazonas (UEA), Manaus-AM, Brasil, e-mails: {vassi.mat,
rcfreitas}@uea.edu.br.
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WDM1 é indispensável a definição de um comprimento de
onda (canal) para que a chamada seja efetivamente
estabelecida. O algoritmo que define qual comprimento de
onda será utilizado é chamado de algoritmo de atribuição de
comprimento de onda. Dentre os principais, listam-se:
atribuição aleatória, first fit, comprimento de onda menos
usado e comprimento de onda mais usado [5].
III.

cargas entre 10 e 25 erlang, a PB é da ordem de 10-5
chamadas. Para cargas entre 30 e 40 erlang, a PB é da
ordem de 10-4 chamadas. Para cargas entre 45 e 60 erlang, a
PB é da ordem de 10-3 chamadas. Para cargas entre 65 e 85
erlang, a PB é da ordem de 10-2 chamadas. Para cargas entre
90 e 100 erlang, a PB é da ordem de 10-1 chamadas.

PROPOSTA DE TOPOLOGIA DE REDE ÓPTICA PARA O
ESTADO DO AMAZONAS

Neste estudo é proposta uma topologia de rede óptica que
interliga os seguintes municípios do Estado do Amazonas:
Manaus, Itacoatiara, Parintins, Barcelos, São Gabriel da
Cachoeira, Coari, Tefé, São Paulo de Olivença, Benjamin
Constant, Jutaí, Manicoré e Humaitá.
Para a escolha destes municípios foram consideradas
duas características: 1) que o município estivesse ao longo
da calha de algum rio navegável; 2) que a distância fluvial
entre um município e outro não ultrapassasse mil
quilômetros.
Como já mencionado, a avaliação de robustez da
topologia proposta é realizada pela métrica de probabilidade
de bloqueio, considerando as seguintes penalidades da
camada física: ASE, crosstalk, FWM, PMD e dispersão
residual em fibras ópticas, representando as penalidades
físicas que causam degradação da QoT nos sinais ópticos
[4].
Na Figura 2 é apresentada a topologia proposta neste
estudo, denominada Amazonas.

Fig. 3.
Avaliação de robustez da topologia Amazonas considerando a
métrica de probabilidade de bloqueio versus carga da rede.

V.

CONCLUSÕES PARCIAIS

Pelos resultados de bloqueio de chamadas apresentados
neste trabalho, é possível concluir que a proposta de
topologia apresentada é viável, alcançando resultados
equivalentes aos de infraestruturas reais. Entretanto, devese, ainda, avaliar sua robustez considerando outros
algoritmos de roteamento, bem como sua capacidade de
resiliência quanto à ocorrência de falhas.
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cada um carregando uma informação diferente.
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Acompanhamento de microestrutura paramagnética
fragilizante usando análise harmônica da tensão
induzida
Edgard de Macedo Silva, Rayssa Sousa de Andrade Toscano Lins, Arthuci Francis Pereira Lima, Alysson
Marques Rufino Paula Leite, Bruno Ribeiro de Araújo, Michelline Nery Azevedo Lima e Cássio Ramon
Moura Lima

Resumo— Um ensaio eletromagnético para acompanhamento
de formação de fase paramagnética em um material ferromagnético
foi estudado pela aplicação de ondas com frequências de 50 Hz e
100 Hz, com diferentes amplitudes e medição da tensão induzida
numa segunda bobina posicionada do lado oposto do material de
estudo. Os sinais obtidos foram passados para o domínio da
frequência pela aplicação da transformada rápida de Fourier e
analisados as intensidades do primeiro harmônico. A amplitude
desses foi utilizada para acompanhar a formação de uma fase
fragilizante formada em um aço inoxidável duplex. As medidas
obtidas pelo ensaio eletromagnético foram correlacionadas com o
endurecimento do material e sua capacidade de absorver energia
por impacto. Os valores de amplitudes tiveram redução com
tendência à estabilização devido ao efeito de ancoragem dos
precipitados formados sobre a movimentação das paredes dos
domínios
magnéticos,
bem
como
o
paramagnetismo,
acompanhando assim a formação da fase.
Palavras-chaves— Permeabilidade, ensaios, análise harmônica.
Abstract— An electromagnetic test to follow paramagnetic
phase formation in a ferromagnetic material was studied for the
application of waves with frequencies of 50 Hz and 100 Hz and
different amplitudes and measurement of the voltage induced in a
second coil positioned on the opposite side of the study material.
The obtained signals were passed to the frequency domain by the
application of fast Fourier transform and analyzed the intensities of
the first harmonic. The amplitude of these was used to accompany
the formation of a embrittlement phase formed in a duplex stainless
steel. The measurements obtained by the electromagnetic test were
correlated with the hardening of the material and its capacity to
absorb energy by impact. The amplitude measurements were able to
follow the formation of the formed phase. The values had a
reduction with a tendency to stabilization due to the anchoring
effect of the precipitates formed on the movement of the magnetic
domains walls, as well as the paramagnetism of this phase.

distorcida da indução magnética contém componentes nas
frequências harmônicas do campo magnético aplicado [1]–[4].
O estudo das amplitudes dos harmônicos tem sido realizado
para análise de tensões tratativas e compressivas em aços,
degradação de materiais através de processos de corrosão,
caracterização de falhas, sendo correlacionados com
propriedades mecânicas e de corrosão, e indicados como
parâmetro de ensaio não destrutivo [1]-[4].
As propriedades magnéticas dependem de várias
características dos materiais, como composição química,
microestrutura, dureza, estados de tensões, deformações e
tratamentos térmicos [5]–[9]. Para aplicar a análise harmônica
ao estudo da formação de fase, é necessário escolher um
material em que a única transformação na temperatura de
estudo seja a formação de uma única fase precipitada. Um aço
inoxidável duplex foi escolhido para este estudo. O Aço SAF
2205 na temperatura de 475 oC caracteriza-se por ter suas
propriedades mecânicas e de resistência à corrosão
comprometidas, devido à formação de uma fase nanométrica
denominada de α` e o seu diagrama de precipitação pode ser
observado na Figura 1 [10]–[14]. Deste modo, toda variação no
sinal será devido a essa.

Keywords—Permeability, test, harmonic analysis.

I. INTRODUÇÃO
Quando um campo magnético é aplicado a um material
ferromagnético, a indução magnética resultante tem forma
distorcida devido à histerese magnética e a não linearidade da
permeabilidade do material, ou seja, uma onda de forma
senoidal aplicada, induz uma não senoidal. Esta forma de onda

Fig. 1. Diagrama temperatura, tempo e precipitação do aço SAF 2205 [14].

No presente trabalho foi realizado um estudo das
características da onda necessária a ser aplicada, para induzir
uma outra, capaz de acompanhar a formação de fase em um
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material, através de medidas da amplitude do primeiro
harmônico da onda induzida.
II. METODOLOGIA
Este trabalho propõe utilizar medidas do primeiro
harmônico para acompanhar a formação de precipitados finos,
da ordem nanométrica, em um material. Um aço inoxidável
duplex que possui esta formação na temperatura de 475 oC foi
escolhido. Amostras com dimensões 29,30 x 8,05 x 19,75 mm
foram submetidas a tratamento nesta temperatura, com tempos
de 1, 4, 8, 12, 39 e 100 h, seguidos de resfriamento ao ar. As
amostras foram envelhecidas em um forno elétrico a
resistência, previamente calibrado. O forno utilizado foi do
tipo mufla, da Jung, com capacidade de aquecimento até 1200
ºC, contendo programador de temperatura digital
microprocessado. Para realização do ensaio eletromagnético
utilizou-se uma bancada experimental, constituída de dois
módulos: um de emissão e outro de aquisição. A bancada foi
desenvolvida no Laboratório do Grupo de Simulação de
Comportamento de Materiais do Instituto Federal da Paraíba.
O módulo de emissão é composto por um gerador de
função VICTOR®, modelo VC2002, e uma bobina emissora.
O gerador de função transmite para a bobina emissora uma
onda de formato triangular. A bobina emissora tem por função
induzir um campo magnético na amostra de aço inoxidável
duplex.
O módulo de aquisição integra a bobina receptora, um
osciloscópio e um computador. A bobina denominada de
receptora, foi posicionada no lado oposto da peça com a
finalidade de detectar o campo induzido gerado pela bobina
emissora e transmitir o sinal a um osciloscópio Agilent
Technologies, modelo DSO-X 2012A. O computador faz
conexão com o osciloscópio via cabo USB e realiza a
aquisição automática dos dados utilizando os programas
Agilent IntuiLink Data Capture e Auto Click Extreme.
Foram utilizadas bobinas idênticas, com 19,5 mm de
comprimento, 6000 espiras de fios de cobre esmaltado n° 38,
envoltas sobre um núcleo de aço AISI 4140.
Utilizou-se uma gaiola de Faraday e cabos blindados a fim
de diminuir a interferência de sinais provenientes do meio. O
esquema da bancada experimental pode ser visualizado na
Figura 2.

Fig. 2. Bancada experimental: Gerador de sinais (1); Cabos Blindados (2);
Bobina de indução (3); Amostra (4); Bobina de detecção (5); Gaiola de
Faraday (6); Osciloscópio (7) e Computador (8).

Foram aplicadas na bobina emissora, através do gerador de
sinais, ondas de formato triangular com frequências de 50 e
100 Hz e amplitudes de 1, 3, 5, 7 e 9 V. A forma da onda foi
escolhida entre a forma senoidal e triangular usadas na
literatura. A forma triangular, por ter uma variação mais
abrupta foi escolhida, por admitir ser crítica na ancoragem das
paredes dos domínios magnéticos devido a presença dos
precipitados finos. Cada sinal foi adquirido 5 vezes, com
20.000 pontos cada e tempo de aquisição de 2 s. Os sinais
medidos não são lineares e são variantes no tempo. Estes
foram passados para o domínio da frequência através da
aplicação da FFT. Foi determinada a amplitude do primeiro
harmônico, os resultados apresentam uma distribuição normal
e foi obtida a média com um intervalo de confiança de 95%. A
aquisição de 5 medidas foi suficiente para obtenção de uma
pequena faixa de erro conforme é apresentada nos resultados.
Parâmetros de análises como raiz média quadrática (RMS),
espectro de potência e a curtose não fizeram parte desse artigo
visto que o objetivo era somente verificar a potencialidade da
técnica com as medidas das amplitudes dos harmônicos.
Contudo, o estudo desses está sendo realizados e farão parte
de trabalhos futuros.
As ondas com frequência de 100 Hz e amplitudes de 1, 5 e
9 V foram escolhidas para o acompanhamento da formação da
fase α`. As amostras tratadas na temperatura de 475 oC por
tempos de 0, 1, 4, 8, 12, 39 e 100 h foram submetidas a
aplicação dessas ondas. Foram adquiridos 5 sinais de cada
condição, com 20.000 pontos cada e tempo de 20 s. O tempo
de aquisição foi aumentado de modo a obter-se uma
quantidade maior de picos para medição.
Os resultados dos sinais foram correlacionados com
medidas de dureza Rockwell C e energia absorvida por
impacto, a fim de correlacionarmos com ensaios consolidados.
Cinco medidas de dureza foram realizadas em cada amostra
tratada e três corpos de prova para cada tempo de tratamento
foram submetidos à ensaio por impacto. Todas as medidas
foram realizadas com um intervalo de confiança de 95%.
III. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 3 apresenta a variação das medidas da amplitude
do primeiro harmônico, para ondas com frequências de 50 e
100 Hz e amplitudes de 1, 3, 5, 7, e 9 V aplicadas em amostra
com e sem precipitados. Nota-se da Figura 3, uma subida nos
valores de amplitudes até 3 V, seguida de uma tendência de
estabilização até 9 V. Este comportamento é observado tanto
para amostras com e sem precipitados e frequências de 50 e
100 Hz. Ondas com amplitude de 1 V e frequência de 100 Hz,
indicam serem capazes de detectar diferença entre as amostras
com e sem precipitados. Contudo, para valores a partir de 3 V,
a estabilização nas medidas de amplitude mostra uma
tendência das amplitudes dos harmônicos ficarem
independentes da amplitude da onda emissora, ou seja, essas já
são suficientes para captarem a presença de precipitados no
interior do material, independente da amplitude da onda
aplicada.
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A Figura 5 mostra a variação das medidas de dureza
Rockwell C em função do tempo de envelhecimento das
amostras. As medidas de dureza na Figura 5 apresentam uma
taxa de endurecimento rápida até tempos em torno de 12 h,
seguida de uma redução dessa taxa até 100 h. A fase α` tem
sua formação praticamente até 12 h de tratamento e após este
tempo apenas a consolidação da formação. Esta fase tem
tamanho manométrico e dificulta o deslizamento de plano,
endurecendo o material. A Figura 5 também mostra as
medidas da amplitude do primeiro harmônico em função do
tempo de envelhecimento. Estas amplitudes são proporcionais
a permeabilidade do material. As medidas da amplitude do
primeiro harmônico decrescem até tempos em torno de 12 h e
tendem a estabilizar até 100 h. Isto se deve a queda de
permeabilidade do material com a formação da fase α` que é
paramagnética. Ensaios não destrutivos para acompanhamento
da fragilização a 475 oC mostraram comportamento
semelhante [10]–[13].

38

0,0250

Amplitude do primeiro harmônico
Dureza Rockwell C

0,0245

36

0,0240
0,0235

34

0,0230
32

0,0225
0,0220

30

0,0215
0,0210

Dureza Rockwell C

As medidas nas amostras com e sem precipitados para a
frequência de 100 Hz resultaram em retas paralelas, indicando
que a única diferença no comportamento foi devido à presença
de precipitados. Estes são paramagnéticos e a sua formação
decresce os valores da amplitude dos harmônicos [8]-[10].
Todavia, as ondas com frequência de 50 Hz apesar de também
apresentarem o mesmo comportamento, ou seja, crescimento
com estabilização dos valores, não apresentaram diferença
entre as condições com e sem precipitados. A onda com
frequência de 50 Hz não teve sensibilidade para detectar a
presença do precipitado.
A Figura 4 mostra a variação da amplitude do primeiro
harmônico em função do tempo de tratamento na temperatura
de 475 oC, para ondas emitidas de frequência de 100Hz e
amplitudes de 1 , 5 e 9 V. Pode-se observar que as curvas para
5 e 9 V possuem o mesmo comportamento, ou seja, queda
com a tendência de estabilização; enquanto que não houve
variação sensível para a condição de 1 V. Nesta temperatura
tem-se a formação da fase paramagnética α`, a partir da
decomposição da fase ferromagnética α. A redução nos
valores das medidas da amplitude do primeiro harmônico
deve-se a mudança da permeabilidade do material com a
formação da nova fase [9], [10].
Observa-se da Figura 4 que as medidas realizadas com as
ondas de 9 V apresentam maiores valores de amplitude e
variação de medidas em relação a de 5 V. Contudo, as
medidas com a amplitude de 9 V apresentaram maior
dispersão nos resultados, sendo deste modo, escolhida as
medidas realizadas com a onda de amplitude de 5 V para
correlação com os resultados de medidas de dureza e energia
absorvida por impacto.

Fig. 4. Variação da amplitude do primeiro harmônico em função do tempo de
tratamento na temperatura de 475 oC, para ondas emitidas de frequência de
100Hz e amplitudes de 1 V, 5 V e 9 V.

Amplitude do primeiro harmônico (V)

Fig. 3. Variação das medidas da amplitude do primeiro harmônico, para
ondas com frequências de 50 e 100 Hz e amplitudes de 1, 3, 5, 7, e 9 V
aplicadas em amostra com e sem precipitados.
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Fig. 5. Medidas de dureza Rockwell C e de amplitude do primeiro harmônico
em função do tempo de envelhecimento para amostras tratadas na temperatura
de 475 oC.
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A Figura 6 mostra a variação das medidas de amplitude do
primeiro harmônico e das energias absorvidas por impacto em
função do tempo de formação da fase fragilizante α` [9], [10].
Esta fase se forma finamente dispersa no interior da matriz
ferrita. Esta formação dificulta o deslizamento de planos
atômicos e reduz a capacidade de absorver energia por
impacto. Assim, à medida que a fase é formada, as medidas de
energia caem até se estabilizar com a total formação dessa.
As medidas de amplitude do primeiro harmônico tiveram o
mesmo comportamento da energia absorvida por impacto, ou
seja, queda com tendência a estabilização. A formação de
precipitados finos tem a capacidade de ancorar o movimento
das paredes dos domínios magnéticos e reduzir os valores de
tensão. Além disso, esses valores são influenciados pela
redução da permeabilidade do material [5], [9], [10], [13].
As medidas realizadas com a amplitude do primeiro
harmônico foram capazes de acompanhar a formação da fase
fragilizante do aço inoxidável estudado. Esse material é muito
empregado no setor de petróleo e gás e seu monitoramento
depende de ensaios não destrutivos para a manutenção
preditiva de tubulações. O presente trabalho mostrou que o
parâmetro estudado pode ser aplicado em uma técnica não
destrutiva para este tipo de fragilização.

iii.
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IV. CONCLUSÕES
O presente trabalho consistiu na análise harmônica dos
sinais induzidos numa bobina leitora, provenientes da indução
provocada por ondas geradas em um gerador de funções e
aplicadas em um solenoide emissor, chegando às seguintes
conclusões:
i.

Ondas com frequências de 50 e 100 Hz foram
sensíveis à microestrutura do aço inoxidável duplex.
Contudo, ondas com frequências de 100 Hz foram
eficazes na detecção da presença de precipitados
finos no material.

Ondas com amplitudes de 3 a 9 V mostraram serem
capaz de acompanhar a formação de precipitados
independentes dos valores dessas.
A onda com frequência de 100 Hz e amplitude de 3 V
foi capaz de acompanhar tanto o endurecimento do
material estudado quanto a sua capacidade de
absorver energia por impacto, apontando para um
parâmetro a ser usado na manutenção preditiva de
tubulações com esse tipo de formação de fase.
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Resumo—Este artigo propõe uma estratégia de otimização para
um algoritmo de roteamento baseado em lógica nebulosa com
aplicação em redes ópticas elásticas. O algoritmo de roteamento
nebuloso que foi utilizado no estudo seleciona as rotas de forma
dinâmica baseado em um critério de menor custo. Para o cálculo
do custo da rota são consideradas métricas da camada física e de
rede. A técnica de defuzzificação utilizada por esse algoritmo
é a Takagi-Sugeno. Para configurar o algoritmo nebuloso se
faz necessário definir os pesos das regras utilizadas no método
Takagi-Sugeno e os valores dos intervalos das funções de pertinência. Essas definições são feitas, comumente, por um especialista no problema abordado. Porém, no presente trabalho, foi
utilizado um algoritmo de otimização por enxames de partículas
(PSO) para selecionar uma configuração otimizada baseada em
simulações com as topologias escolhidas. Os resultados obtidos
foram promissores em termos de probabilidade de bloqueio,
demonstrando a eficácia da abordagem de otimização.

I. I NTRODUÇÃO
Nos últimos anos, os estudos para o desenvolvimento das
redes que utilizam tecnologia óptica estão cada vez mais
intensificados. Esse investimento na área é consequência do
aumento populacional e da chegada de novas tecnologias e
aplicações que exigem uma maior taxa de transmissão. A
utilização de redes ópticas tenta, nesse sentido, suprir essas
demandas do mercado utilizando estratégias que visam reduzir
o custo financeiro de sua aplicação [1]. Nas últimas décadas,
a tecnologia de redes ópticas mais comumente implantada
segue o modelo WDM (Wavelength Division Multiplexing),
que utiliza canais com faixa de espectro fixo para a transmissão
dos dados [2].
Com o objetivo de apresentar uma solução em eficiência
espectral, as redes ópticas elásticas (EONs) apresentam uma
solução promissora. Esse paradigma de rede possui canais
com largura de banda flexível e transmitem dados com diferentes taxas de transmissão [3]. Essa flexibilidade espectral
permite a utilização de técnicas que consideram o estado
atual da camada de rede e os serviços requisitados pelos
clientes [4]. Em comparação com as redes WDM, as redes
elásticas conseguem utilizar de forma mais eficiente a banda
espectral. Isso acontece porque nas EONs são utilizados slots

de frequência que ocupam uma faixa de espectro reduzida
em comparação com canais WDM. Na etapa de atribuição de
espectro dos lightpaths, um ou mais slots podem ser utilizados
para alocar a demanda, fazendo com que a quantidade de banda
desperdiçada seja minimizada [5].
Algumas restrições são comuns na gestão de espectro numa
EON. Dentre essas restrições temos a continuidade e a contiguidade dos slots. A continuidade implica na utilização dos
mesmos slots de frequência em todos os links que compõem
a rota candidata. Já a restrição de contiguidade impõe que os
slots utilizados sejam adjacentes no espectro óptico (nos casos
em que é necessário utilizar mais de um slot) [6]. Para as redes
elásticas, os algoritmos de roteamento e atribuição de espectro
são chamados de RSA (Routing and Spectrum Assignment).
Esses algoritmos são responsáveis por encontrar uma rota
entre um par de nós origem e destino da rede e selecionar a
quantidade necessária de slots contínuos e contíguos ao longo
dos links da rota encontrada [7].
O problema de roteamento em redes elásticas é NP-difícil
e vários elementos podem influenciar na seleção das rotas.
Na literatura existem vários algoritmos que propõem soluções
para o problema de roteamento de serviços em redes elásticas
[5] [8]. Dentre esses algoritmos existe uma técnica publicada
por Figueirôa [6] que utiliza lógica nebulosa no processo
de decisão. Nesta técnica, o algoritmo seleciona a melhor
rota levando em consideração três características: a ocupação
dos slots de frequência do link, a ocupação dos slots
contíguos na rota e a distância física dos links ópticos.
Essas métricas são utilizadas no processo de roteamento para
promover uma melhor distribuição do tráfego ao longo da rede
e, ao mesmo tempo, selecionar uma rota que possua qualidade
de transmissão (QoT - Quality of Transmission) suficiente para
atender o serviço.
Na lógica nebulosa existem duas etapas importantes chamadas de fuzzificação e defuzzificação. Na fuzzificação, as
entradas numéricas são mapeadas em valores nebulosos, já na
defuzzificação é realizado o processo contrário, em que valores
nebulosos são convertidos em valores reais. O processo de
defuzzificação do algoritmo de roteamento nebuloso utiliza a
abordagem de Takagi-Sugeno [9]. Neste caso, são determi-
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nadas funções de pertinências e regras de decisão que irão
compor o modelo responsável por selecionar a melhor rota de
acordo com a situação atual da rede. Um especialista utiliza
seus conhecimentos sobre o problema para definir os intervalos
das funções de pertinência. Isso implica que o desempenho do
algoritmo depende diretamente da experiência que o especialista tem com o problema. Além disso, as regras de decisão
podem ser ponderadas, porém no algoritmo apresentado por
Figueirôa [6] foram utilizados pesos unitários fixos.
A necessidade de um agente humano configurar determinados parâmetros do algoritmo faz com que o seu desempenho
fique dependente da experiência de um especialista. Pensando
nisso, este artigo propõe a utilização de uma técnica inteligente
para a seleção de uma solução que maximize o desempenho da
abordagem de roteamento nebuloso, utilizando para otimização
o algoritmo Particle Sworm Optimization (PSO). Com esta
abordagem, o sistema nebuloso é configurado sem a necessidade de um especialista, pois os parâmetros de configuração
são assimilados através do processo inteligente. Os intervalos
de todas as funções de pertinência e os pesos das regras foram
otimizados de forma simultânea durante o processo proposto.
As demais partes deste artigo estão organizadas da seguinte
forma: na Seção II é apresentada uma visão geral sobre o
algoritmo nebuloso; na Seção III é apresentada a abordagem
de otimização dos parâmetros; na Seção IV são fornecidos
os detalhes sobre o arranjo experimental; na Seção V são
discutidos e apresentados os resultados dos experimentos ; e
na Seção VI são apresentadas as conclusões do trabalho.
II.

A LGORITMO N EBULOSO

Nesta seção será abordado o algoritmo baseado em lógica
nebulosa utilizado para solucionar o problema de roteamento
em redes ópticas elásticas. Resumidamente o algoritmo funciona da seguinte maneira: é encontrado um número k de rotas
possíveis entre o par origem/destino da demanda utilizando o
algoritmo de Yen [10]. Com o conjunto de rotas encontrado,
o custo de cada rota é avaliado de forma individual por meio
das regras de decisão definidas no algoritmo. O custo total é
calculado a partir da Equação 1.
CT R = αCOSCR + βCOM SR + γCDN R ,

(1)

em que CT R é o custo total da rota, COSCR define o custo
de ocupação dos slots contíguos da rota, COM SR é o custo
médio de ocupação dos slots na rota e CDN R é o custo da
distância física normalizada da rota. Já as variáveis α, β e γ
são calculadas a partir da combinação do conjunto de regras
que são utilizadas no processo de defuzzificação de TakagiSugeno.
O cálculo da variável COSCR é realizado por meio da
Equação 2.
COSCR =

λoT
,
λT

(2)

em que λoT representa a quantidade de slots de frequência
contíguos ocupados na rota e λt é o número total de slots de
frequência disponíveis por fibra.

A definição algébrica de COM SR pode ser vista na Equação 3.
PN λoi
1

λt
,
(3)
N
em que λoi e λt representam, respectivamente, o número de
slots de frequência ocupados na rota i e o número total de slots
de frequência por fibra na rota. Já N representa a quantidade
de fibras que compõem a rota.
O valor da variável CDN R é calculado a partir da Equação 4.

COM SR =

CDN R =

dk
dmax

,

(4)

em que dk é a distância física total da rota atual k e dmax é a
distância física total da rota mais longa encontrada pelo Yen.
Na fase de fuzzificação, são definidos termos linguísticos
para cada métrica de entrada considerada no algoritmo nebuloso. No artigo publicado por Figueirôa [6] foi utilizado o
modelo Takagi-Sugeno, no qual as métricas podem assumir
valores de pertinência dentro do estado em que são classificadas. Esses valores são utilizados nos cálculos das regras,
que devolvem como resultado um valor real que pode ser
ponderado de forma individual.
As funções de pertinência para as variáveis COSCR ,
COM SR , CDN R podem ser definidas de forma manual por um
especialista, que foi a abordagem utilizada por Figueirôa [6],
porém esses valores podem ser otimizados por meio de simulações utilizando algoritmos inteligentes, como por exemplo,
o PSO. Neste trabalho foram otimizados os intervalos das
funções de pertinência e os pesos atribuídos a cada regra de
decisão.
No artigo publicado por Figueirôa [6], foram utilizadas sete
regras de decisão para o processo defuzzificação. Para este
trabalho as regras foram mantidas. Os valores resultantes de
cada regra são calculados a partir de combinações das métricas
de entrada. Posteriormente, os valores resultantes do cálculo
de cada regra são combinados para definir as variáveis α, β e
γ. O cálculo de α, β e γ são apresentados nas equações 5, 6
e 7, respectivamente.
P3
(wi · yk )
α = k=1
,
(5)
P3
k=1 wi
P5
(wi · yk )
β = k=4
,
(6)
P3
k=1 wi
P7
(wi · yk )
,
(7)
γ = k=6
P3
k=1 wi
III. E STRATÉGIA DE OTIMIZAÇÃO UTILIZANDO PSO
O Particle Sworm Optimization (PSO) é um algoritmo
que utiliza a ideia do comportamento social de um bando de
pássaros para resolver problemas complexos. Esse método foi
proposto por Eberhart e Kennedy em 1995 [11]. O objetivo
desse algoritmo é utilizar uma população de indivíduos simulada que, por meio da troca de informações, consiga encontrar
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uma solução ótima em um espaço de busca. As experiências
individuais e coletivas das soluções candidatas são utilizadas
para definir a trajetória e a posição da partícula no espaço de
busca.
As partículas do PSO são os indivíduos da população que
fazem analogia aos pássaros que compõem um bando. Essas
partículas exploram a região de busca e o desempenho de cada
uma é avaliado por meio de uma função objetivo (fitness). A
posição de cada partícula representa uma possível solução para
o problema e é modificada a cada iteração do algoritmo [11]. A
velocidade de movimentação da partícula também é atualizada.
Essa atualização é feita por uma combinação do conhecimento
individual da partícula e da experiência coletiva da população.
Durante a execução do algoritmo, a melhor posição que a
partícula já esteve é chamada de pbest (personal best), enquanto a melhor posição dentre todas as partículas é chamada
de gbest (global best). Ao atingir o critério de parada o gbest
é considerada a melhor solução encontrada pelo enxame.
Neste trabalho, como já foi citado em seções anteriores, o
objetivo foi utilizar o PSO para a otimização dos intervalos das
três funções de pertinência utilizadas pelo algoritmo nebuloso
e, junto a elas, otimizar os pesos das regras de decisão. Cada
função de pertinência possui oito valores de intervalos que a
definem. Como está apresentado na Figura 1, cada um desses
valores foi nomeado por uma letra que vai de A até H. Com
isso, cada função de pertinência pode ser representada por uma
vetor de oito posições.

Figura 1: Representação dos intervalos de uma função de
pertinência.

Na configuração apresentada por Figueirôa [6], os pesos
das regras eram todos unitários, o que as deixavam sempre
com o mesmo poder de decisão. Neste trabalho a otimização
desses pesos tem como objetivo quantificar a importância que
cada regra possui no processo de decisão. Em consequência,
a configuração otimizada resultará na escolha de possíveis
melhores rotas. Como foram definidas sete regras de decisão,
a modelagem desses pesos no PSO é feita por um vetor de
sete posições. Por fim, a Figura 2 apresenta a modelagem
final do vetor de posição de cada partícula do PSO utilizada
nesta abordagem. Como o vetor conta com três funções de
pertinência e os pesos das sete regras de decisão, a dimensão
total da posição da partícula é 31.

Figura 2: Modelagem da partícula para o PSO.

IV.

A RRANJO E XPERIMENTAL

A proposta deste trabalho foi verificada com base em experimentos computacionais que simulam uma rede óptica elástica
em operação. O simulador utilizado para os experimentos
foi o SIMTON [12], que foi modificado para dar suporte às
características do problema. Ele foi usado no processo de busca
do PSO para a avaliação do fitness de cada partícula e também
durante os testes individuais das configurações obtidas, em
que foi verificada a probabilidade de bloqueio em função
da carga da rede. Para cada simulação foram realizadas 105
chamadas. Os pares fonte-destino de cada chamada foram
gerados de forma pseudo-aleatória, de acordo com uma função
de distribuição uniforme. As requisições de chamadas são
caracterizadas como um processo de Poison, já o tempo de
duração para cada chamada é caracterizado por um processo
exponencial. Para cada cenário de testes foram realizadas 30
execuções independentes e foi aplicado o teste estatístico de
Wilcoxon para validar os resultados obtidos.
No processo de otimização do PSO foram utilizadas populações com 20 partículas, execuções com 100 iterações e espaços
de busca de 0 à 1 para as posições. Esses parâmetros utilizados
foram definidos de forma empírica baseado no tempo de
convergência do algoritmo. Foi realizado um processo de busca
para cada topologia de forma individual, pois as características
físicas da rede influenciam diretamente na solução encontrada.
Para o treinamento e testes de configurações foram utilizadas
três topologias: a NSFNet, a Pacific Bell e a Finlândia. As
Figuras 3, 4 e 5 apresentam as três topologias, respectivamente. As cargas utilizadas nas simulações para cada topologia
foram obtidas a partir de uma análise em que o valor da
probabilidade de bloqueio atingisse valores menores que 1%
com um algoritmo simples de menor caminho. Todos os
links das redes são considerados bidirecionais. Nas simulações
foram consideradas penalidades físicas(apenas lineares) e de
rede. A probabilidade de bloqueio foi calculada como a razão
entre as chamadas bloqueadas e o número total de chamadas.
Ao final da otimização foram encontrados os vetores solução
para cada topologia. Essas informações foram transformadas
em funções de pertinência e nos pesos necessários para a
configuração do algoritmo nebuloso.
As simulações foram executadas em um computador com
processador Intel i7 com 2,5Ghz e 6GB de RAM.
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Figura 3: Topologia NSFNet.

Figura 6: Função de pertinência OMSR.

Figura 4: Topologia PacificBell.

Figura 7: Comparação entre a configuração do especialista X
PSO para a NSFNet.

Figura 5: Topologia Finlândia.

V.

R ESULTADOS

Nesta seção, são apresentadas as soluções obtidas por meio
da otimização do PSO e é feita uma comparação de desempenho em termos de probabilidade de bloqueio com a versão
do algoritmo configurada pelo especialista. A Figura 6 mostra
um exemplo de função de pertinência extraída do resultado do
PSO para carga de 220 erlangs.
Com as soluções advindas do PSO, foram feitas as configurações do algoritmo nebuloso e o resultado dos testes foram
comparados com os resultados obtidos pelo algoritmo regulado
por um especialista. As Figuras 7, 8 e 9, mostram uma
comparação entre o algoritmo configurado pelo especialista e
pelo PSO. Nota-se que para todas as topologias a configuração
obtida pelo PSO obteve taxas de probabilidade de bloqueio
menores ou iguais para todas as cargas analisadas. Já a
Figura 10 apresenta um comparativo entre as configurações
do algoritmo em cada topologia considerando a carga em que
a diferença de probabilidade de bloqueio foi maior.
Ao observar os gráficos comparativos, pode-se perceber que

Figura 8: Comparação entre a configuração do especialista X
PSO para a Pacific Bell.

o algoritmo conseguiu em todos os casos alguma melhora,
porém a diferença não foi tão discrepante. Isso pode ter
acontecido pelo fato de alguma métrica utilizada no algoritmo
nebuloso não possuir tanta significância para o resultado do
processo. Um estudo sobre as métricas pode ser realizado
posteriormente para validar esta hipótese.
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Figura 9: Comparação entre a configuração do especialista X
PSO para a topologia Finlândia.

redes elásticas. Para isso, foi utilizado o Particle Sworm Optimization (PSO), que foi modelado para buscar uma solução
ótima para os intervalos das funções de pertinência e os pesos
das regras de decisão. O processo de otimização foi aplicado
em todas as topologias e o PSO conseguiu obter soluções
coerentes.
A utilização da nossa proposta se mostrou promissora, pois
em todos os cenários analisados os resultados foram melhores
ou iguais quando comparados com a versão padrão do algoritmo. Foi observado também, que mesmo com a otimização
os resultados não foram tão expressivos. Por esse motivo, em
trabalhos futuros pode-se fazer um estudo sobre o impacto
que cada métrica causa no processo de seleção das rotas.
Com isso, algumas métricas de maior importância poderiam
ser adicionadas e outras menos significativas poderiam ser
removidas.
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Avaliação de fadiga muscular localizada em sinais
eletromiográficos utilizando taxa de amostragem
variável no tempo
Jean Kevyn Correia Pessoa, Pedro Henrique Melgaço de Oliveira Martins e Thiago Raposo Milhomem de
Carvalho

Resumo — Este trabalho objetiva avaliar os padrões
espectrais de sinais eletromiográficos obtidos durante indução de
fadiga muscular aplicando-se sensoriamento compressivo com
taxa de amostragem variável no tempo, propondo-se uma técnica
de subamostragem sem uso de transformadas, próprias para
sinais de contrações dinâmicas cíclicas. Assim, avaliaram-se os
efeitos dessa técnica sobre os valores de frequência média dos
ciclos de contração (parâmetro indicador da fadiga). A
adequação da proposta foi avaliada pelo coeficiente de correlação
(𝝆) entre os valores de frequência média obtidos com e sem a
técnica, obtendo-se 𝝆 ≅ 𝟎, 𝟗 para uma taxa média de 250 Hz
(75% inferior à de Nyquist).
Palavras-Chave
—
Eletromiografia
de
superfície,
Sensoriamento compressivo, Fadiga muscular localizada.
Abstract — This study evaluates the spectral patterns of
electromyography signals obtained during fatigue induction with
compressive sensing on a time variant sampling rate. It proposes
a subsampling technique without the use of transforms, designed
for cyclical dynamic contraction signals. The effects of the
proposed technique were evaluated on the mean frequency values
of the dynamic contraction cycles (fatigue indication parameter).
The proposed methodology was evaluated through the
correlation coefficient (ρ) between the mean frequency values
obtained with and without the technique, obtaining 𝝆 ≅ 𝟎. 𝟗 for
an average rate of 250 Hz (75% inferior to the Nyquist rate).
Keywords — Surface electromyography, compressive sensing,
Localized muscle fatigue.

I.

INTRODUÇÃO

A avaliação das funções musculares e a aferição objetiva
dos fenômenos envolvidos na contração muscular constituem
etapas essenciais ao entendimento do movimento humano e
dos processos fisiológicos que ele envolve. Neste sentido, a
eletromiografia é uma técnica importante para a monitoração
das atividades musculares, realizada por meio da medição dos
sinais elétricos emanados pelo músculo [1].
Como modalidade não invasiva de aferição da atividade
mioelétrica tem-se a eletromiografia de superfície (EMG-S),
técnica já difundida em aplicações clínicas e científicas [1, 2].
O uso da EMG-S é especialmente interessante quando o sinal
eletromiográfico é obtido durante contrações musculares em
protocolos experimentais que envolvem a indução da fadiga
muscular localizada, como, por exemplo, na atividade de
ciclismo [1, 2, 3]. Nessas situações em que ocorre a fadiga

muscular, avaliam-se, tradicionalmente, o comportamento dos
parâmetros de amplitude e espectrais do sinal de EMG-S ao
longo do tempo. Um dos parâmetros espectrais clássicos –
utilizado também neste artigo – para avaliação da fadiga
muscular é a frequência média (MNF), que, como parâmetro
indicador da fadiga muscular, deve apresentar comportamento
decrescente ao longo do tempo, realizando-se sua estimativa
em janelas de comprimento adequadamente escolhido – e.g.
via Transformada de Fourier de Tempo Curto (STFT) –, a
depender da modalidade de contração [2, 3].
Em comparação a outros tipos de sinais – como voz,
imagem, vídeo etc. –, na literatura científica disponível
encontram-se relativamente poucos trabalhos dedicados
especificamente a propostas de técnicas de compressão de
sinais eletromiográficos. Em [9], [10] e [11], os autores
descrevem técnicas para compressão de sinais de EMG-S –
quando obtidos em contrações cíclicas dinâmicas – em duas
dimensões, explorando correlação bidimensional. Entretanto,
para a exploração da correlação bidimensional no processo de
compressão, conforme se descreve nesses trabalhos, há a
necessidade de se ter o sinal eletromiográfico completo
previamente adquirido. Em [12], os autores propõem um
algoritmo de compressão utilizando decomposição em
wavelets e alocação dinâmica de bits em sub-bandas. Em
comum, todos esses trabalhos citados fazem uso de
transformadas ortogonais – e da representação esparsa obtida
no domínio transformado – no processo de compressão. No
presente trabalho, faz-se uma abordagem diferente,
formulando-se uma técnica implementada inteiramente no
domínio do tempo. Além disso, a técnica proposta é formulada
de forma que possa ser posteriormente implementada em
tempo real – durante a aquisição do sinal de EMG-S.
Assim, neste trabalho são abordados sinais de EMG-S
obtidos de ciclistas durante contrações dinâmicas cíclicas com
indução da fadiga muscular localizada, propondo-se uma
técnica de sensoriamento compressivo com taxa de
amostragem variável no tempo sem o uso de transformadas,
objetivando-se obter uma nova taxa média de amostragem
inferior à de Nyquist – próxima a 1 kHz, para eletromiografia
[4] –, de forma que a avaliação da fadiga muscular localizada
via MNF não seja significativamente afetada. Assim, a técnica
proposta descreve uma modalidade de sensoriamento
compressivo para armazenamento do sinal de EMG-S que
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preserve as características espectrais do sinal de que depende a
aferição objetiva da fadiga.
Desta maneira, a técnica proposta representa uma
abordagem – no domínio do tempo e compatível com sua
aplicação em tempo real – para a otimização dos recursos
computacionais dedicados aos sinais eletromiográficos que,
não raramente, apresentam longa duração [3].
A metodologia utilizada compreende o protocolo
experimental para aquisição dos sinais com ciclistas
voluntários, a instrumentação dedicada utilizada, as técnicas
de subamostragem – via taxa variável no tempo – proposta no
trabalho e de avaliação da fadiga (respectivamente, nas seções
II-A, II-B, II-C e II-D).
II.

eletromiográfico correspondente a 5 ciclos de pedalada, a
correspondente ativação do trigger (A) e espectro desse trecho
de sinal de EMG-S considerado (B). O espectro foi calculado
via transformada rápida de Fourier sobre trechos de 1024
amostras – com duração correspondente de 427 ms, o
suficiente para considerar um ciclo completo de contração.

MATERIAIS E MÉTODOS

A. Protocolo Experimental
O procedimento experimental com os ciclistas voluntários
foi realizado num protocolo de duas etapas. Na primeira etapa,
após assinar termo de esclarecimento e consentimento do
protocolo experimental, o voluntário realizava aquecimento no
cicloergômetro sem resistência por 3 minutos. Imediatamente
após o aquecimento, ele realizava um teste com velocidade fixa
de 35 km/h. A potência de resistência à pedalada do
cicloergômetro iniciava a 150 W – potência razoavelmente leve
para ciclistas amadores – e era incrementada em 50 W a cada
minuto, até a ocorrência da exaustão. Após 48 h, na segunda
etapa, o ciclista pedalava a 70% da potência máxima atingida
na primeira etapa com velocidade constante de 35 km/h,
também até a exaustão. Este protocolo experimental foi
previamente proposto e utilizado por [2] e [6], sendo
justificado pelos autores. Neste trabalho foram utilizados sinais
coletados de 3 indivíduos do sexo masculino (26,3 ± 4,0 anos,
77,0 ± 6,5 kg e 176,5 ± 6,3 cm de altura). O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ciências da
Saúde da Universidade de Brasília (parecer nº 069/10).
B. Instrumentação para aquisição dos sinais
Foi utilizado um cicloergômetro vertical da marca ErgoFit,
onde foram acoplados pedais propostos em [5], com
adaptações. Para o encaixe e fixação da sapatilha utilizou-se
uma base de pedal disponível no mercado e, para a
identificação dos ciclos de pedalada do ciclista, um trigger
(sensor magnético) foi fixado no cicloergômetro de forma a ser
ativado quando cada pedalada se completasse. Como a
velocidade do teste foi aproximadamente constante e a ação
conjunta das pernas funciona como um volante, considera-se o
ângulo do pedivela num instante qualquer como sendo
proporcional à quantidade de amostras capturadas neste
intervalo de tempo [6].
O sinal de EMG-S foi captado do músculo vasto lateral
utilizando um eletromiógrafo da marca Delsys, modelo
Bagnoli-2. Esse equipamento possui eletrodos com préamplificação e filtro passa-faixa (20 Hz – 400 Hz) com ganho
total de 60 dB. Observaram-se as recomendações de assepsia e
posicionamento de eletrodos do SENIAM [4]. Os sinais de
trigger e de EMG-S foram digitalizados à taxa de 2,4 kHz com
um conversor A/D de 12 bits da marca National Instruments,
modelo PCI 6024E (Austin-TX, USA). O processamento dos
sinais foi realizado em ambiente MATLAB (versão 7.1),
utilizando-se sua toolbox de processamento de sinais. Antes do
processamento dos sinais de EMG-S, estes foram filtrados com
um filtro passa-faixa de Butterworth de 4ª ordem, entre 20 Hz e
500 Hz para a redução dos artefatos de movimentação de
eletrodo e demais ruídos. A figura 1 mostra um trecho do sinal

Fig. 1. (A) ciclos do sinal de EMG-S (vermelho) e sinal de trigger utilizado
como referência (azul); (B) correspondente espectro de amplitude do sinal de
EMG-S.

C. Subamostragem do sinal de EMG-S
O sensoriamento compressivo via taxa de amostragem
variável no tempo foi realizado calculando-se a energia local
do sinal de EMG-S. Desta maneira, o método proposto toma a
taxa de amostragem instantânea – a ser utilizada na
subamostragem – com valor proporcional à amplitude local. A
estimativa da amplitude local 𝐴[𝑘] em torno da k-ésima
amostra do sinal eletromiográfico foi definida como
1
𝐴[𝑘] = √
𝑁𝑔

𝑘

|𝑥[𝑛]𝑔[𝑘 − 𝑛]𝑢[𝑘 − 𝑛]|2

∑

(1)

𝑛=𝑘−𝑁𝑔 +1

em que 𝑢[𝑛] é a sequência degrau unitário e 𝑔[𝑛] representa
uma gaussiana em torno da origem com 𝑁𝑔 coeficientes, dada
por
𝑔[𝑛] = 𝑒

1 𝑛 2
− ( )
2 𝜎0 𝑢[−𝑛

+ 𝑁𝑔 ]

(2)

𝑁𝑔 −1

onde 𝜎0 =
, sendo tomado o valor padrão 𝛼 = 2,5.
2𝛼
Assim, a subamostragem instantânea após a k-ésima amostra
do sinal de EMG-S original é proporcional a 𝐴[𝑘]. Desta
forma, a próxima amostra do sinal de EMG-S a ser tomada,
após 𝑥[𝑘], é 𝑥[𝑘 + 𝑓(𝐴[𝑘])], em que 𝑓(𝐴[𝑘]) é uma função
de amplitude local 𝐴[𝑘], dada por:
𝑓(𝐴[𝑘]) =

𝐴𝑚á𝑥
𝐴[𝑘]

(3)

onde 𝐴𝑚á𝑥 é uma estimativa para a amplitude local máxima
que o sinal de EMG-S assume, tomada como a raiz da média
quadrática (RMS) em torno do pico de amplitude do primeiro
ciclo do sinal. Caso 𝑓(𝐴[𝑘]) não resulte num inteiro, toma-se
o inteiro mais próximo. Assim, o método impõe um atraso
correspondente a um ciclo de pedalada (aproximadamente 0,5
s). A duração desse trecho para a estimativa de 𝐴𝑚á𝑥 – em
torno do pico de amplitude – foi tomado com a mesma
duração da gaussiana 𝑔[𝑛], isto é, 𝑁𝑔 amostras. O valor RMS
de um trecho qualquer 𝑠[𝑛] de 𝑁 amostras é dado por
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𝑁

1
𝑠𝑅𝑀𝑆 = √ ∑|𝑠[𝑛]|2
𝑁

(4)

𝑛=1

Assim, obtém-se uma taxa variável após a subamostragem,
de forma que esta taxa seja maior em torno das regiões de
maior amplitude do eletromiograma e menor nos trechos de
menor amplitude e em que, portanto, não há ativação muscular
significativa, contendo pouca informação. Desta maneira,
obtém-se relação sinal-distorção (SDR) local maior onde há
informação significativa no sinal, de forma que a SDR global
não seja significativamente afetada após o processo de
subamostragem com taxa variável. O cálculo da SDR (dB)
para uma sequência qualquer 𝑠[𝑛] corrompida com ruído
aditivo 𝑟[𝑛] e comprimento de 𝑁 amostras se dá pela
expressão

𝑆𝐷𝑅dB

1 𝑁−1
∑𝑛=0 |𝑠[𝑛]|2
𝑁
= 10 log10 (
)
1 𝑁−1
∑𝑛=0 |𝑟[𝑛]|2
𝑁

(5)

Após a subamostragem, o sinal é reconstruído utilizando
interpolação de primeira ordem – por eficiência e simplicidade
– seguida da aplicação de um filtro passa-baixa para
suavização do sinal. Esse filtro passa-baixa consiste de uma
janela gaussiana de duração igual à utilizada no método para a
estimativa da amplitude local 𝐴[𝑘].
Assim, ao aplicar o método descrito ao sinal de EMG-S
original 𝑥[𝑛], de comprimento igual a 𝑁𝑥 amostras obtém-se o
sinal 𝑥̅ [𝑛], reconstruído a partir das 𝑁𝑥̅ amostras tomadas nos
trechos de significativa energia. Como a taxa de amostragem
inicial utilizada para a simulação do método foi 𝑓𝑠 = 2,4 kHz,
tem-se uma nova taxa média 𝑓̅𝑠 dada pela relação

𝑓̅𝑠 =

𝑁𝑥̅
𝑓
𝑁𝑥 𝑠

amostragem 𝑓𝑠 , obtém-se a frequência média 𝑓média em Hertz.
Em contrações musculares em que há indução de fadiga e
realizadas até a exaustão, espera-se obter uma sequência
decrescente de valores para 𝑓média , quando calculados sobre os
ciclos do sinal de EMG-S [2]. A fadiga muscular foi estimada,
por meio da MNF, sobre: (1) o sinal de EMG-S original e (2)
sobre o sinal obtido após a aplicação da técnica descrita de
subamostragem; obtendo-se, assim, duas sequências de
valores de MNF que descrevem o processo da fadiga muscular
(i.e. com e sem aplicação da técnica de subamostragem).
Como figura de mérito, de modo a avaliar a fidelidade da
avaliação da fadiga após o processo de subamostragem, foi
calculado o coeficiente de correlação normalizado 𝜌 entre
ambas as sequências de valores de MNF, com e sem a
aplicação da técnica de subamostragem, por meio da relação
𝑁

1
𝑓𝑚é𝑑𝑖𝑎 [𝑖] − 𝜇 ̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑓média [𝑖] − 𝜇̅
𝜌=
∑(
)(
)
𝑁−1
𝜎
𝜎̅

(8)

𝑖=1

em que 𝑓𝑚é𝑑𝑖𝑎 [𝑖] é o valor de MNF calculado sobre o i-ésimo
ciclo do sinal de EMG-S original e ̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑓média [𝑖] é o
correspondente valor calculado sobre o sinal de EMG-S após a
técnica de subamostragem proposta; 𝑁 é a quantidade de
ciclos de contração realizados no experimento até que
ocorresse a exaustão; 𝜇 e 𝜎 são a média e o desvio padrão da
𝑓𝑚é𝑑𝑖𝑎 [𝑖] e 𝜇̅ e 𝜎̅ são a média e o desvio padrão de ̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑓média [𝑖]
(𝑖 = 1, 2, … , 𝑁).
Uma síntese do procedimento descrito neste trabalho é
ilustrada no diagrama da figura 2. Nesse diagrama tem-se
como entrada o sinal de EMG-S coletado do ciclista
voluntário, mostrando-se as etapas até a avaliação da fadiga
sobre os sinais com e sem a técnica de subamostragem
proposta e os respectivos parâmetros utilizados para avaliar o
método – SDR obtida na reconstrução após subamostragem,
coeficiente de correlação entre as sequências indicadoras de
fadiga (valores de MNF) e a nova taxa média resultante, que
indica o fator de compressão obtido.

(6)

A SDR obtida com a aplicação do método é calculada via
equação 5, tomando 𝑠[𝑛] = 𝑥[𝑛] e 𝑟[𝑛] = 𝑥[𝑛] − 𝑥̅ [𝑛].
D. Avaliação da fadiga
Para a avaliação da fadiga foi tomado como indicador o
valor de frequência média (MNF) calculado sobre cada ciclo
do sinal de EMG-S, conforme proposto em [2], explorando a
característica aproximadamente ciclo-estacionária do sinal de
EMG-S dinâmico durante contrações cíclicas realizadas a uma
cadência constante [2, 7, 8]. Para uma sequência qualquer 𝑠[𝑛]
de 2𝑀 amostras, o índice da transformada discreta de Fourier
(DFT) correspondente à MNF é dado pela relação
𝑀−1

𝑀−1

𝑘𝑀𝑁𝐹 = ∑ 𝑘|𝑆[𝑘]|2 ⁄ ∑ |𝑆[𝑘]|2
𝑘=0

(7)

𝑘=0

Fig. 2.

Diagrama de blocos ilustrando a abordagem geral proposta.

III.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A indução da fadiga muscular localizada foi confirmada
pelos valores de MNF obtidos. A figura 3 a seguir exemplifica
o padrão típico de MNF ao longo do exercício, com o gráfico
para a sequência 𝑓𝑚é𝑑𝑖𝑎 [𝑖] obtido para um dos ciclistas
voluntários (em azul) e respectiva reta de ajuste linear para a
sequência.

em que 𝑆[𝑘] é o 𝑘-ésimo coeficiente da DFT de 𝑠[𝑛] e 𝑘𝑀𝑁𝐹 é
o índice correspondente à MNF. A partir da taxa de
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Fig. 5. Ciclo do sinal de EMG-S (azul) e sinal interpolado após
subamostragem (preto).

Fig. 3.

Frequência média (azul) e reta de ajuste linear (vermelho).

A figura 6 ilustra um trecho do sinal de EMG-S (azul) em
que a amplitude local apresenta aumento, ocasionando o
aumento da taxa instantânea no processo de subamostragem
(em vermelho).

A ocorrência da fadiga muscular é confirmada por meio do
coeficiente negativo obtido no ajuste linear, que é descrito,
após a regressão de primeira ordem, por uma equação da
forma:
(9)

𝐹(𝑋) = a𝑋 + b

Assim, 𝑎 < 0 deve indicar o comportamento decrescente
da MNF ao longo do tempo, sugerindo a indução da fadiga no
exercício. Comumente toma-se como índice de fadiga a razão
𝑎
, isto é, o decréscimo médio (indicado por 𝑎) normalizado
𝑏
pelo valor inicial de frequência média, indicando-se uma
diminuição percentual média da MNF. Tal razão, para os três
voluntários em cujos sinais de EMG-S a técnica proposta foi
aplicada, é mostrada na tabela 1.
TABELA I.

Sinal
(voluntário)
Índice
𝑎
( × 10−4 )

ÍNDICES DE FADIGAS OBTIDOS.

S1

S2

S3

-2,4

-2,5

-11,0

𝑏

As figuras 4 e 5 mostram, em azul, um trecho do sinal de
EMG-S obtido de um dos voluntários, de um ciclo de
contração (pedalada) e os correspondentes instantes de tempo
(em vermelho) em que são selecionadas as amostras no
processo de subamostragem proposto. Note-se que, nas
regiões de maior amplitude do sinal, há maior densidade de
amostras consideradas, tendo-se nessas regiões, portanto,
maior taxa instantânea na subamostragem (figura 4). Na figura
5, tem-se exemplo de trecho do sinal de EMG-S –
correspondente a um ciclo de contração – antes (em azul) e
após (em preto) a reconstrução utilizando o método proposto.
A análise conjunta dos gráficos contidos nas figuras 4 e 5
permitem perceber que, assim, os trechos do sinal que
contribuem com a SDR de forma mais significativa não são
significativamente degradados.

Fig. 4.

Ciclo do sinal de EMG-S (azul) e amostras tomadas na
subamostragem (vermelho);

Fig. 6.

Amostras tomadas num trecho do sinal de EMG-S com o método
proposto.

A figura 7-A apresenta os valores obtidos para o
coeficiente de correlação 𝜌 entre ̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑓média [𝑖] e 𝑓𝑚é𝑑𝑖𝑎 [𝑖] em
função da duração (quantidade 𝑁𝑔 de amostras) da janela
utilizada na estimativa da amplitude local do eletromiograma.
Nota-se que os valores de correlação mais próximos da
unidade foram obtidos com janelas de 400 a 800 amostras,
aproximadamente,
com
durações
aproximadas
correspondentes entre 170 ms e 330 ms. A figura 7-B mostra
esses valores de correlação obtidos em função da taxa média
𝑓̅𝑠 resultante da subamostragem. Verifica-se que, para taxas
resultantes entre 250 Hz e 450 Hz – taxas inferiores à metade
da de Nyquist –, os parâmetros espectrais não foram
significativamente alterados (𝜌 ≅ 1).

Fig. 7.
(A) Coeficiente de correlação (𝜌) em função da duração de janela
(𝑁𝑔 ); (B) Coeficiente de correlação em função da nova taxa média (𝑓̅𝑠 ) obtida
após a subamostragem.

A figura 8 mostra, também em função da duração 𝑁𝑔 da
janela para estimativa da amplitude local e da nova taxa média
𝑓̅𝑠 obtida com a subamostragem, os valores de SDR (dB)
obtidos na reconstrução do sinal de EMG-S a partir de suas
amostras mantidas no processo de subamostragem.
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Fig. 8.
(A) SDR em função da duração de janela (𝑁𝑔 ); (B) SDR em
função da Nova taxa média (𝑓̅𝑠 ) obtida após subamostragem.

Confirma-se que os melhores resultados foram obtidos
para 400 ≤ 𝑁𝑔 ≤ 800 (cujas durações correspondentes são
170 ms e 330 ms, aproximadamente) e para 𝑓̅𝑠 entre 250 Hz e
450 Hz.
Possíveis razões para esses resultados residem no fato de
que, ao utilizar janela 𝑔[𝑛] de duração muito menor do que
400 amostras para a 𝑘-ésima estimativa de amplitude local,
𝐴[𝑘], tem-se uma estimativa excessivamente sensível às
variações locais devidas a não estacionariedades rápidas, que
podem corresponder, por exemplo, à variação da posição do
eletrodo para aquisição da EMG-S, que altera a forma local do
sinal mioelétrico [1, 2]. Além disso, o uso da janela 𝑔[𝑛] com
duração demasiadamente pequena pode causar problemas em
torno de picos mais elevados no sinal de EMG-S ocorridos
durante o recrutamento de novas unidades motoras – o que
ocorre no processo de fadiga muscular localizada [1, 3] – e em
torno de cruzamentos no zero dentro do trecho de ativação
muscular dos ciclos do sinal de EMG-S. Por outro lado,
durações muito grandes para 𝑔[𝑛] devem ocasionar excessiva
demora na atualização da taxa de amostragem. Neste caso, terse-ia um aumento demasiadamente lento na taxa de
amostragem instantânea no início da ativação muscular –
trecho do sinal de EMG-S em que a taxa deve ser aumentada –
e uma diminuição também excessivamente lenta após o final
da ativação muscular – onde a taxa deve ser diminuída – nos
ciclos de contração. Tais fatores, resultantes de escolhas de
valores muito grandes para 𝑁𝑔 , implicam, respectivamente: 1)
no aumento do erro de reconstrução do sinal logo que se inicia
a ativação muscular, e 2) no desnecessário uso de maiores
taxas de amostragem instantâneas após cessar a ativação.
Assim, empiricamente, verificam-se melhores resultados para
400 ≤ 𝑁𝑔 ≤ 800.
Desta maneira, obtêm-se os melhores resultados com as
correspondentes novas taxas médias 𝑓̅𝑠 entre os valores citados
de 250 Hz e 450 Hz, às quais correspondem os fatores de
compressão iguais a, aproximadamente, 89,6% e 81,3%.
IV.

CONCLUSÕES

Neste trabalho foi proposto um método de sensoriamento
compressivo utilizando taxa de amostragem variável no tempo
sem o uso de transformadas, de forma que tal sensoriamento
compressivo possa ser realizado a taxas inferiores à de
Nyquist sem significativa degradação dos parâmetros
espectrais que indicam a fadiga muscular localizada no sinal
de EMG-S.
Os resultados obtidos indicam que foi possível a redução
taxa de maneira a possibilitar fatores de compressão de até,
aproximadamente, 10 vezes, considerando-se a taxa de

amostragem original de aquisição utilizada de 2,4 kHz,
mantendo-se a relativa integridade dos valores de MNF do
eletromiograma.
Assim, o método proposto consiste numa abordagem
direcionada à otimização dos recursos computacionais
dedicados ao tratamento de sinais de EMG-S, que, em função
do protocolo experimental, podem apresentar durações
excessivamente longas.
Ainda, o método, aplicável em tempo real a sinais de EMGS obtido durante contrações cíclicas, explora este aspecto e
apresenta relativa simplicidade por seu tratamento no domínio
do tempo, evitando-se a busca de domínios de representação
esparsa para o sinal, como já tradicionalmente feito nas
técnicas de sensoriamento compressivo em geral.
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Satélites e sua relação com o lixo espacial
Wagner Machado Costa e Thiago Antônio Sidônio Coqueiro

Resumo— O presente artigo trata dos diferentes tipos de
satélites, com ênfase nos satélites de comunicação de modo geral e
os satélites de uso militar. As órbitas em que estão posicionados e
como ponto principal de pesquisa, aborda a questão do lixo
espacial, as preocupações dos cientistas quanto ao perigo que
estes apresentam às comunicações no planeta, aos habitantes da
terra e por fim, mostra as possíveis soluções em estudo
apresentadas por grupos de cientistas no mundo.
Palavras-Chave— Satélite de comunicação, satélite de uso militar,
órbita geoestacionária, lixo espacial.

No século seguinte diversos escritores de ficção científica
propuseram novos conceitos, ideias ou imaginações sobre
satélites, até que no século XX os cientistas e governos
perceberam a real possibilidade e utilidade de tais aparelhos em
órbita. Com base em diversos estudos e testes, foi lançado
pelos soviéticos em 1957, o primeiro satélite artificial da
história, o Sputnik 1, o que, em tempos de Guerra Fria, marcou

Abstract— This article deals with the different types of
satellites, with an emphasizing on communication satellites in
general and satellites for military use. The orbits in which they
are positioned and the space junk as the main research point.
The scientists concern about danger they offer to the Earth
population and our planet communication. And finally shows the
possible research solutions presented for scientist groups around
the world.

o início da corrida espacial. Desde então foram lançados

Keywords— Communications satellites, emphasizing military,
geostationary orbit, space junk.

tradução livre, significa Equipamento de Retransmissão do

I.

INTRODUÇÃO

milhares de satélites de diversos tipos [1].
Após o lançamento do Sputnik, começou a considerarem-se
os benefícios e lucros possíveis com o uso de satélites para
comunicação. Em 1958, o satélite americano SCORE (que, em

Sinal de Comunicação) foi o primeiro a transmitir uma
mensagem de volta para a Terra, que foi um discurso de "Paz

A construção do artigo se dá por meio de pesquisas

na Terra, benevolência para o homem" por causa das

bibliográficas em materiais ligados ao tema, tendo como

comemorações de Natal daquele ano. Neste mesmo ano,

objetivo na construção do mesmo, o entendimento dos leitores

inclusive, foi criada a NASA - Administração Nacional da

que não possuem conhecimento nas áreas da engenharia e

Aeronáutica e do Espaço. A NASA criava projetos de satélites

também da física. No artigo é feito um breve resumo sobre a

que somente retransmitiriam, sem amplificação, os sinais de

história dos satélites, além de discutir um pouco sobre os tipos

comunicação, enquanto o departamento de defesa do país era

de órbitas dos satélites e o lixo especial [1].

responsável por criar satélites ativos, que amplificariam o sinal

Satélites artificiais são construídos pelo homem e
permanecem na órbita da Terra a muitos quilômetros da

recebido, o que daria muito mais qualidade nas comunicações
[2].

superfície e por longos períodos. Eles começaram a ser

Existem vários tipos de satélites artificiais, tais como: os

construídos e lançados na década de 1950, quando americanos

satélites de comunicação, em maior número; os satélites

e soviéticos iniciaram seus programas espaciais, numa

científicos; os satélites militares; os satélites meteorológicos e

competição acirrada, conhecida como Corrida Espacial. Assim,

os de sensoriamento remoto. Hoje os satélites são fundamentais

a partir de 1957 os satélites artificiais foram colocados em

para diversos tipos de estudos e ações sobre o meio ambiente,

órbita ao redor da Terra, sendo que o primeiro deles (o Sputnik

como também permitem outras ações em benefício da saúde,

I) foi enviado ao espaço pelos então soviéticos. As primeiras

das telecomunicações, da defesa do território nacional, entre

ideias ou imaginações sobre satélites surgiram no século XVIII

outras.

com as teorias sobre gravitação de Isaac Newton [1].
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A seguir será feito uma descrição de algumas características

satélites, pois possibilita manter sua antena apontada sempre

dos satélites, como por exemplo, as bandas em que estes

para uma mesma região da Terra e assim captar e transmitir

operam, órbitas em que estão posicionados, os resíduos que

dados com altas taxas de frequência e de extensas áreas. Estes

estes equipamentos geram quando entram em desuso,

satélites proporcionam a transmissão de milhões de chamadas

chamados de lixo espacial e as possíveis soluções apresentadas

telefônicas, mensagens e informações pela internet em tempo

até agora pela comunidade científica.

real para todas as partes do planeta. A União Internacional de

Este trabalho foi organizado da seguinte forma: a Seção II
apresenta o desenvolvimento da proposta, descrevendo sobre
os principais tipos de satélites, as suas características, a questão
do lixo espacial e as principais propostas de solução do
problema. A Seção III descreve as considerações finais deste

Telecomunicações (UIT) dividiu o espaço geoestacionário em
180 posições orbitais, uma separada da outra com um ângulo
de 2°. O Brasil pleiteou posições orbitais junto à UIT, que se
encontram designadas para uso dos operadores detentores do
direito de exploração de satélite brasileiro. Só possível realizar
a comunicação entre as estações de telecomunicações

trabalho.

localizadas em dois pontos distintos do planeta, se ambas as
II.

DESENVOLVIMENTO

O foco principal desta pesquisa se dá pelo estudo
aprofundado de dois tipos de satélites específicos: os satélites
de comunicação, que são aqueles que operam nas bandas de
frequência Ka e Ku e são colocados na órbita da terra com a
missão de fazer o transporte dos repetidores de sinais de
telecomunicações, e os satélites militares ou de defesa, que são
satélites que operam em banda X e são lançados com a missão
de promover comunicação entre tropas de defesa, base militar e
unidades móveis de monitoramento e controle aéreo, terrestre
ou naval. Também se contempla nesta pesquisa os diferentes
tipos de órbitas em que os satélites estão posicionados e

estações estiverem visadas diretamente para o satélite como
mostra a Figura 1, onde temos uma rede de dados representada
composta de três componentes básicos: estações remotas
(terminais VSAT), uma estação master opcional (HUB) e o
satélite de retransmissão. Os terminais VSAT são utilizados
para integrar unidades separadas por longas distâncias. A
referência do nome se dar a qualquer terminal fixo utilizado
para prover comunicações interativas, ou recepção apenas,
sempre passando pelo satélite qualquer transmissão terrestre
até chegar ao receptor. O HUB faz o gerenciamento da rede
num determinado tipo de topologia e tem como finalidade
controlar o acesso através do provedor de serviço [5].

também a questão do lixo espacial que é gerado pelo uso dessa
tecnologia [3]-[5].
Os satélites de comunicação e os satélites de uso
militar são colocados em órbita por meio de foguetes ou no
compartimento de carga de um ônibus espacial. Diversos
países e empresas possuem recursos para o lançamento de
foguetes e satélites que chegam a pesar várias toneladas e
entram em órbita com segurança e são posicionados na órbita
geoestacionária, que é a órbita mais comum entre as
existentes. A seguir, para melhor entendimento do assunto,
será feito um detalhamento de cada tópico abordado nesta
pesquisa.

a) Satélites de comunicação giram em órbitas
geoestacionárias, muito distantes da Terra, a cerca de 36.000
quilômetros de altitude. Esse tipo de órbita é ideal para esses

Fig.

1. Comunicação entre estações.

b) Satélites de uso militar operam na chamada banda
X, esta possibilita a transmissão de informações relacionadas
exclusivamente à área de defesa e governamental. Esse tipo
de satélite é um aliado importantíssimo das instituições de
defesa, pois este é equipado com câmeras que funcionam no
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infravermelho, o que possibilita a identificação de alvos no

apresentado pelos destroços gerados pelos equipamentos em

escuro ou camuflado e conseguem fotografar territórios com

desuso, se dá pelo fato, de que estes podem se chocar com

grande precisão, ajudando assim na proteção e na segurança

satélites ou outros destroços causando assim dois problemas

dos territórios pertencentes ao Estado e que estão sob a

muito graves. Um desses problemas, é que com a colisão, os

responsabilidade das forças armadas [6].

equipamentos que estão em atividade, podem ser danificados,
comprometendo a comunicação deste com a terra. Outro

c)

O tipo

de órbita na qual

um satélite

é

ponto negativo deste problema, é que com as colisões, os

colocado é definido principalmente em função da sua

destroços se multiplicam, assim o volume de lixo só aumenta.

inclinação e do seu período de revolução (tempo de um giro

Estes destroços podem ter pesos em gramas ou chegam a

completo em torno da Terra), o qual está diretamente

pesar até toneladas, que é o caso de um satélite inativo. A

relacionado com a sua altitude. Além de baixas ou altas, as

tecnologia ainda não conseguiu produzir um equipamento

órbitas podem ser de dois tipos básicos: polar e equatorial.

capaz de recolher o lixo espacial, porém cientistas de várias

Existem, no entanto, vários satélites com órbitas inclinadas

partes do mundo, propuseram possíveis soluções para

entre os polos e o equador. A órbita polar, paralela ao eixo da

amenizar o problema, estas ainda estão em fase de estudo e

Terra, tem uma inclinação de 90 graus que permite a

dependem de investimentos para que possam seguir adiante, e

passagem do satélite sobre todo o planeta e de forma

tentar resolver o problema. As soluções propostas, vão desde

sincronizada com o movimento da Terra em torno do Sol. Por

o uso de redes gigantes para capturar os destroços até

isso, é chamada também de sol-síncrona. Nessa órbita o

estações com lasers para destruir estes equipamentos que

satélite cruza o equador sempre na mesma hora local. A

circulam no espaço. Contudo, única solução plausível até o

órbita equatorial, com uma inclinação de 0 (zero) grau,

momento, para o caso de satélites inativos é direcioná-los

coincide com o plano do equador. Ela é chamada de

para as chamadas órbitas-cemitério, o que seria basicamente

geossíncrona quando a sua altitude é de cerca de 36.000

programar um satélite para seguir uma rota orbital distante da

quilômetros, o que permite ao satélite completar um giro em

Terra, assim que seu tempo útil de vida se esgotasse [7].

torno da Terra em 24 horas, aproximadamente o mesmo
período de rotação do planeta. Nesse caso, também recebe o

Não se tem dados exatos da quantidade de satélites que já

nome de geoestacionária, porque nessa órbita o satélite está

foram construídos e lançados ao espaço, mas estima-se que em

sempre na mesma posição em relação à Terra. Os satélites que

média o número chegue a 4.800 satélites, porém algumas

se deslocam nesse tipo de órbita não cobrem as regiões

fontes de informações apontam que em media ainda estejam

polares [6].

em

funcionamento

cerca

de

500

unidades

desses

equipamentos. Esses números ajudam a entender e tentar
d) Lixo especial é qualquer objeto lançado no espaço

dimensionar a quantidade de equipamentos inativos existentes

orbital da Terra que não tenha mais utilidade, tais como

no espaço. Alguns desses objetos que compõem o lixo

satélites desativados, fragmentos de satélite ou de foguetes, e

espacial têm em média o tamanho de uma bola de tênis, outros

até

por

milhões de detritos chegam a ter tamanhos superiores a

astronautas durante missões espaciais. O lixo espacial

1milímetro. De acordo com a NASA (Agência Espacial

representa mais perigo para satélites ativos e naves espaciais

Americana) e ESA (Agência Espacial Europeia) existe uma

tripuladas no espaço (e futuras expedições espaciais) do que

estimativa em números da quantidade de detritos no espaço,

propriamente aos habitantes da Terra, pois ao entrar em

como mostra a Tabela 1[8].

mesmo

instrumentos

e

ferramentas

perdidos

contato com a atmosfera, grande parte dos destroços é
queimada e destruída. Os que conseguem atravessar essa
barreira geralmente caem nos oceanos, já que estes
representam 75%

do

volume

do

planeta.

O

perigo
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TABELA I.

LIXO ESPACIAL EM NÚMEROS

Os estudos feitos pelos cientistas aguardam por mais

Quantidade

Tamanho dos detritos

apoio e empenho das autoridades dos países atuantes nas áreas

21.000

< 10 cm

500.000

1 cm até 10 cm

100.000.000

> 1 cm

de estudo espaciais, para que os investimentos na construção e
aplicação das tecnologias para a resolução do problema.
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Aplicação do Teste de Aderência de
Kolmogorov-Smirnov à Estimação de SNR em um
Modelo de Sinal Recebido sob Desvanecimento
Nakagami
Júlio César Cândido Vieira, Wamberto J. L. Queiroz e Hugerles Sales Silva

Resumo— Neste artigo é apresentada uma análise matemática,
corroborada por simulação, de um processo de estimação de
SNR (Signal-to-Noise Ratio) por meio do teste de aderência de
Kolmogorov-Smirnov. O modelo de amostras de sinal recebido
em tempo discreto na saı́da de um filtro casado no receptor
é composto por um termo referente ao sinal de informação
afetado por desvanecimento Nakagami e por um termo composto
por ruı́do gaussiano branco aditivo. É verificado, por meio da
avaliação do erro médio ao quadrado normalizado e da média
das estimativas, que o método discutido é uma boa opção às
técnicas de estimação de SNR quando se quer obter estimativas
a partir de volumes reduzidos de amostras observadas.
Palavras-Chave— Estimação de SNR, desvanecimento Nakagami, Kolmogorov-Smirnov
Abstract— In this article is presented a mathematical analysis,
corroborated by simulation, of a SNR estimation process using
the Kolmogorov-Smirnov goodness of fit test. The model of
discrete-time signal samples observed at the output of a matched
filter at the receiver is composed of a term referring to the
information signal affected by Nakagami fading and a term
composed of additive Gaussian white noise. It is verified, by
means of the normalized mean square error and the mean of the
estimates that the method discussed is a good option for SNR
estimation techniques when reduced amount of observed samples
is desired.
Keywords— SNR estimation, Nakagami fading, KolmogorovSmirnov test

I. I NTRODUÇ ÃO
Nos atuais sistemas de comunicações, nos quais os recursos
espectrais são muito solicitados e as condições de propagação
das ondas eletromagnéticas são cada vez mais dificultadas pela
densidade espacial de edificações e outros aparelhos urbanos e
naturais, faz-se necessário desenvolver sistemas de transmissão
que sejam capazes de poupar esses escassos recursos. Justificase assim o estudo de mecanismos de processamento de sinais
que permitam aperfeiçoar a caracterização do enlace para que
os receptores possam se adaptar melhor ao seu comportamento
variável. Um dos parâmetros mais usados para classificar
a qualidade do canal de comunicação é a Relação Sinal
Ruı́do (SNR -Signal-to-Noise Ratio), que engloba variações
das caracterı́sticas fı́sicas do enlace.
Júlio César Cândido Vieira¸ Wamberto J. L. Queiroz e Hugerles Sales
Silva. Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal
de Campina Grande, Campina Grande-PB, E-mails: wamberto@dee.ufcg.br,
julio.vieira@ee.ufcg.br, hugerles.silva@ee.ufcg.edu.br. Os autores agradecem
ao CNPq e Capes pelo suporte ao trabalho.

Em sistemas de comunicações sem fio, quando é necessário
conhecer o parâmetro SNR do canal, é preciso antes caracterizar estatisticamente o desvanecimento que afeta o sinal
recebido nesse canal. Há então a necessidade de estimar os
parâmetros da Função Densidade de Probabilidade (FDP) da
distribuição mais adequada para modelar o desvanecimento.
Depois que o desvanecimento do canal é caracterizado por
meio de parâmetros adequados, pode-se aplicá-los a um estimador de SNR para o tipo estatı́stico de desvanecimento
verificado [1]. Nos sistemas de comunicações digitais, a SNR
é um parâmetro de entrada importante para uma variedade de
algoritmos de equalização e muitos trabalhos importantes têm
sido publicados sobre esse problema [2].
Desde o inı́cio dos anos 2000, a publicação de estudos
acerca da estimativa da SNR para sinais com modulação digital
vem sendo intensificada. Em [3], por exemplo, é apresentado
um estudo da estimação tanto da potência do ruı́do quanto
da SNR para sistemas de comunicações sem fio baseados na
Modulação por Divisão em Frequência com Portadoras Ortogonais (OFDM -Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
Nesse estudo é levado em consideração tanto a Densidade Espectral de Potência (DEP) quanto as variações das estatı́sticas
do ruı́do sobre as subportadoras OFDM. Ao invés de avaliar
as estimativas das amostras de ruı́do instantâneo sobre todas
as subportadoras OFDM, é proposta a divisão do número
total de subportadoras em vários subgrupos e a avaliação das
subportadoras separadamente nos vários subgrupos.
Em [4] a estimação da SNR é apresentada a partir das
estimativas de máxima verossimilhança (ML -Maximum Likelihood) da amplitude do sinal recebido e da potência do
ruı́do. As estimativas ML da amplitude do sinal recebido e
da potência do canal são fornecidas com o auxı́lio de uma
sequência piloto de treinamento de N sı́mbolos e alcançam
um erro médio ao quadrado praticamente igual ao estabelecido pelo limitante de Cramer-Rao. Também são apresentadas
estimativas da SNR para os esquemas de modulação (BPSK
-Binary Phase Shift Keying), (QPSK -Quadrature Phase Shift
Keying) e (MQAM -M-ary Quadrature Amplitude Modulation).
Em [5] a estimação da SNR é analisada em sinais com
esquemas de modulação QPSK e em modelos de canais com
desvanecimento variante no tempo. São analisadas tanto a
estimação com auxı́lio de sequências de treinamento (denotada
na lı́ngua inglesa de data-aided estimation - DA) quanto sem
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auxı́lio de sequências de treinamento (non-data-aided - NDA).
O canal com desvanecimento é modelado por uma função
polinomial do tempo. As limitações de precisão do estimador
são avaliadas por meio do limitante de Cramer-Rao. Em [6]
é proposto o uso de momentos estatı́sticos das amostras do
envelope do sinal captado no receptor. Esse método é baseado
em uma combinação linear da razão de certos momentos
estatı́sticos de ordem par e permite a derivação de estimadores
sem sequências de treinamento.
Em [7] é proposto pela primeira vez o uso do Teste de
Aderência de Kolmogorov-Smirnov (K-S) para a estimação de
SNR em um canal com ruı́do gaussiano branco aditivo. Nesse
processo, um vetor de amostras do sinal recebido é usado
na estimativa de uma Função Cumulativa de Probabilidade
Empı́rica - FCPE e essa FCPE é então comparada com FCPs
armazenadas em um dicionário do estimador, geradas para
diferentes configurações de parâmetros e valores de SNR.
Neste artigo, o método proposto em [7] é analisado em
modelo de sinal recebido composto por um termo afetado por
desvanecimento modelado pela distribuição de Nakagami e
um componente de ruı́do gaussiano branco aditivo. A análise
matemática é desenvolvida tanto para sı́mbolos MQAM quanto
para sinais OFDM e a avaliação do estimador é feita por meio
do Erro Médio ao Quadrado Normalizado (Normalized Mean
Square Error - NMSE). A principal vantagem desse método é
a quantidade reduzida de amostras necessárias para obter uma
estimativa de SNR e a desvantagem é a necessidade de montar
um dicionário com amostras da FCP teórica para diferentes
valores de m e de SNR.
As principais contribuições do artigo são:
1) Expressões exatas para a FDP do módulo das amostras
de sinal recebido r[n].
2) Expressões exatas e aproximadas para a FCP do módulo
das amostras de sinal recebido r[n].
3) Aplicação do teste de aderência de K-S a um modelo de
sinal recebido sob desvanecimento Nakagami.
Além da introdução, na Seção II é apresentado o desenvolvimento matemático e a descrição do teste de K-S, na Seção
III é apresentada a análise dos resultados e na Seção IV são
apresentadas as conclusões.
II. D ESENVOLVIMENTO
Considere que em um enlace de comunicações sem fio, o
modelo matemático do sinal observado na saı́da de um filtro
casado no receptor, representado em tempo discreto por r[n],
pode ser escrito como
r[n] = g[n]s[n] + w[n],

(1)

em que g[n] representa uma variável aleatória complexa que
caracteriza o desvanecimento que afeta o sinal de informação,
s[n] representa os sı́mbolos de informação de um esquema de
modulação como MQAM ou amostras de um sinal OFDM e
w[n] representa amostras de ruı́do branco aditivo gaussiano
2
complexo de média nula e variância σw
por componente.
A SNR deste modelo de sinal recebido pode ser escrita
como
Psinal
,
(2)
SN R =
Pruı́do

em que
i
i h
i
h
h
Psinal = E |g[n]|2 |s[n]|2 = E |g[n]|2 E |s[n]|2 ,
h
i
Pruı́do = E |w[n]|2 ,

de modo que a SNR pode ser reescrita como
h
i h
i
M
E |g[n]|2 E |s[n]|2
σg2 X
i
h
SN R =
= 2
pi |Ai |2 ,
2σw i
E |w[n]|2

(3)

(4)

2
em que pi e |Ai | são parâmetros da constelação MQAM e σw
é a potência média do ruı́do.
Se as amostras g[n], s[n] e w[n] forem consideradas independentes e igualmente distribuı́das, então pode-se escrever a
FDP de |r[n]|, dado |g[n]| e |s[n]|, como


|r[n]||g[n]||s[n]|
|r[n]|
f|r[n]|(|r[n]|||g[n]|,|s[n]|) = 2 I0
2
σ
σw
 w

2
|r[n]| + |g[n]|2 |s[n]|2
× exp −
,
2
2σw
(5)

em que I0 (x) representa a Função Modificada de Bessel de
primeira espécie e ordem zero. Para proceder com a estimação
da SNR, é necessário calcular a FCP de |r[n]| e isso pode ser
alcançado calculando a média da FDP condicionada obtida
em (5) pelas distribuições de probabilidade da envoltória do
desvanecimento e dos sı́mbolos s[n]. Na seção seguinte esse
cálculo é realizado para os sinais MQAM e OFDM.
A. Cálculo da FCP de |r[n]| para o sinal OFDM
Considerando que s[n] seja um sinal OFDM formado por
N subportadoras ortogonais moduladas em amplitude por
sı́mbolos x[l], então s[n] pode ser escrito como


N −1
1 X
j2πnl
√
.
(6)
x[l] exp
s[n] =
N
N l=0
A distribuição de probabilidade de s[n], para N elevado,
pode então ser aproximada, de acordo com o Teorema Central
do Limite, por uma distribuição gaussiana complexa de média
nula e variância 1/2 por componente. Esse resultado pode
ser verificado considerando que os sı́mbolos que modulam as
portadoras ortogonais OFDM são sı́mbolos equiprováveis do
esquema de modulação MQAM e têm energia normalizada
de modo que a energia média da constelação MQAM seja
unitária. É direto também verificar, por meio da teoria de
transformações de variáveis aleatórias de duas dimensões, que
a variável |s[n]| tem distribuição de probabilidade caracterizada pela FDP de Rayleigh,

2
2xe−x , x ≥ 0
f|s[n]| (x) =
(7)
0,
caso contrário.
Dessa forma, usando a FDP de |s[n]| apresentada em (7), podese escrever a FDP condicionada f (|r[n]| | |g[n]|) como


|r[n]
|r[n]|2
f (|r[n]| | |g[n]|) = 2 exp −
σ
2σ 2

 w

 w
√ 
Z ∞
2
|r[n]||g[n]| x
|g[n]|
I
dx.
×
exp −x 1 +
0
2
2
2σw
σw
0
(8)
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Tomando a média da FDP condicionada em (8) pela FDP condicionada f|r[n]|(|r[n]| | |g[n]|, |s[n]|) pela distribuição de
probabilidade de |s[n]| e pela FDP de |g[n]|. Nesta seção é
de Nakagami da envoltória de g[n], dada por
 m


considerada
a constelação MQAM normalizada com sı́mbolos
2
m
|g[n]|2
2m−1
equiprováveis.
Após considerar os sı́mbolos MQAM de
f|g[n]| (|g[n]|) =
,
|g[n]|
exp
−m
|Γ(m)| σg2
σg2
módulo |Ai | e probabilidade pi e a FDP da distribuição de
(9)
Nakagami, pode-se escrever a FDP f|r[n]| (|r[n]|), depois de
em que m é um parâmetro de formatação da FDP e σg2
algumas simplificações, como
representa a potência média do desvanecimento, pode-se obter
 m


M
a FDP de |r[n]| em termos de uma integral imprópria de zero
m
1 X |r[n]|
|r[n]|2
pi 2 exp −
a infinito. Devido à complexidade dos expoentes das funções f|r[n]| (|r[n]|) = σ 2
2
Γ(m) i=1
σw
2σw
g
exponenciais em (8), não é possı́vel obter uma solução exata


Z ∞
|r[n]| |Ai | √
para essa integral e a FCP de |r[n]| em função de um valor
v
×
v m−1 I0
2
σw
|r[k]| pode então ser obtida por meio de uma segunda integral
0
 

m
|Ai |2
de zero a |r[k]|. Dessa forma, após algumas mudanças de
× exp −v
dv.
+
2
variáveis e procedimentos de simplificação algébrica, pode-se
σg2
2σw
escrever a FCP de |r[n]| como
(14)
Z ∞
1
Usando a Expressão 6.643 da Tábua de Integrais [9]
F|r[n]| (|r[k]|) =
exp(−x)xm−1 dx


Z ∞
Γ(m) 0
2
√ 
1
1


µ−
−αx
−1 β
Z ∞
2
2α α−µ
2
e
I
2β
x
dx
=
Γ
µ
+
x
β
e
0
1
−|r[k]|
2
0
−
.
exp(−x)xm−1 exp


 2
2 (1 + (xγ/2m))
Γ(m) 0
2σw
1
β
, Re µ +
>0
× M−µ,0
(10)
α
2
(15)
A primeira integral em (10) representa a função Gamma,
 2
enquanto a segunda integral não possui, de acordo com o
β
conhecimento dos autores, uma expressão exata. Essa integral e escrevendo a função de Whittaker M−µ,0 α em termos da
pode, entretanto, ser aproximada pelo método da quadratura função Hypergeométrica Confluente de Kummer 1 F1 (a; b; z)
[9], pode-se escrever, após algumas simplificações algébricas
de Gauss-Laguerre [8]. Nesse método


Z ∞
M
1
|r[n]|2
X
f|r[n]| (|r[n]|) =
|r[n]| exp −
2
2
xβ exp(−x)f (x)dx =
wn f (xn ) + EM ,
(11)
M σw
2σw
0
n=1


M
−m
X
γ|Ai |2
em que
1+
×
(16)
2m
xn Γ(M+β+1)
i=1
;
• wn =


M!(M+1)2 [Lβ
(X )]
M +1

n

LβM+1 (x) representa um polinômio generalizado de Laguerre de ordem M+1;
M!Γ(M+β+1)f (2M ) (ξ)
• EM =
, para um ξ qualquer em
(2M)!
[0, ∞], representa o erro de aproximação;
• xn representa a n-ésima raiz do polinômio de Laguerre
de ordem M, LβM (x).
Para a integral na expressão de F|r[n]| (|r[k]|), em (10),
•

wn =

xn Γ(M + m)
.
2
M !(M + 1)2 [Lm−1
M+1 (xn )]

(12)

Desse modo, conclui-se que a FCP de |r[n]|, para o modelo de desvanecimento Nakagami, usando a aproximação do
método de quadratura de Gauss-Laguerre, pode ser escrita
como


M
1 X
−|r[k]|
.
wn exp
F|r[n]| (|r[k]|) ≃ 1−
2 (1 + (x γ/2m)
Γ(m) n=1
2σw
n
(13)

× 1 F1 m, 1;

1
|r[n]|2

 .
2
2m
2σw
1 + γ|A
2
i|

Segue então, do conceito de FCP de uma variável aleatória
contı́nua positiva, que a FCP F|r[n]| (|r[k]|) pode ser escrita
como
−m
M 
γ|Ai |2
1 X
1+
F|r[n]| (|r[k]|) =
M i=1
2m


2
Z |r[k]|
2
2σw
x
  dx.
×
e−x 1 F1 m, 1; 
2m
0
1 + γ|A
2
i|
(17)
Dado então que a FCP analı́tica de |r[n]| tenha sido obtida
considerando-se sinais MQAM e OFDM, pode-se usar as expressões analı́ticas na implementação do teste de KolmogorovSmirnov por meio de uma simulação.
C. Implementação do Teste de Kolmogorov-Smirnov

B. Cálculo da FCP de |r[n]| para Sı́mbolos MQAM

Dado que os sı́mbolos s[n] no modelo do sinal verificado na saı́da do filtro casado do receptor, conforme (1),
sejam sı́mbolos equiprováveis da constelação MQAM, a FCP
de |r[n]| pode ser calculada a partir da média da FDP

O teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov é um procedimento estatı́stico que permite avaliar a qualidade da aderência
de um conjunto amostras à curva que define a função cumulativa de probabilidade de uma variável aleatória contı́nua. O
procedimento é implementado calculando-se a distância entre
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d) Para o ı́ndice k obtido no Passo 4-c, escolha no
conjunto Γ do Passo 1 o valor de SNR estimado
correspondente, ou seja,

pontos da FCP empı́rica das amostras observadas e pontos
selecionados da FCP analı́tica para diferentes configurações
de parâmetros.
O teste é estabelecido pela avaliação de duas hipóteses,
•

γ̂ = γk .

H0 : Os dados aderem à distribuição suposta
H1 : Os dados não aderem à distribuição suposta,

1) Estabeleça um conjunto de K valores de SNR Γ quantizados e uma resolução de quantização apropriada ∆γ,
de modo que o conjunto de valores de SNR possa ser
escrito como


(18)
Γ = γ1 , γ2 , · · · , γk , · · · , γK ,

em que γk = γ1 + (k − 1)∆γ.
2) Para um determinado valor m da ditribuição de Nakagami, forme um dicionário de K vetores linha de No
amostras.
3) Calcule a FCP empı́rica, F̂r[n] (|r[k]|) a partir de uma
sequência de N amostras observadas do valor absoluto
do sinal recebido r[n],


r[0], r[1], r[2], · · · , r[N ] .
(19)
4) Realize o teste de Kolmogorov-Smirnov
a) Calcule a distância ponto a ponto entre No
amostras da FCP empı́rica e No amostras de cada
um dos K vetores linha de amostras da FCP
analı́tica obtidos para os K valores de SNR do
Passo 1.
b) Reserve, do Passo 4-a, o k-ésimo valor de distância
máxima, de modo que
D̂k = max F̂|r[n]| (|r[k]|) − F|r[n]| (|r[k]|) ,

(22)

III. A N ÁLISE DOS R ESULTADOS

e é concluı́do pela avaliação do valor absoluto da distância
vertical Ψ entre as curvas da FCP empı́rica das amostras observadas e a FCP analı́tica do modelo estatı́stico das amostras
observadas. O valor crı́tico estabelecido para essa distância Ψ
permite então que se opte pela hipótese H0 se o valor de Ψ
for menor que o limiar estabelecido e pela hipótese H1 se o
valor de Ψ for maior que o limiar estabelecido.
No contexto do problema proposto neste artigo, o teste de
Kolmogorov-Smirnov foi implementado para que se possa
saber qual das FCPs teóricas armazenadas no dicionário de
amostras do estimador, para diferentes valores de SNR, é
mais próxima, pelo critério da da menor distância absoluta,
da FCP empı́rica obtida a partir das amostras de sinal
recebido observadas na saı́da do filtro casado do receptor. A
implementação do teste pode então ser realizada seguindo os
seguintes passos:

(20)

1 ≤ k ≤ No .
c) Escolha em seguida a menor das estimativas de
distância D̂k entre as distâncias máximas do Passo
4-b e atribua-a a um ı́ndice k,
 
(21)
k = min D̂k , 1 ≤ k ≤ K.

O desempenho do estimador proposto foi avaliado por
meio da média das estimativas e do MSE normalizado, pelo
método de Monte Carlo. Para essa simulação foram estabelecidos os seguintes parâmetros: Número N de amostras
geradas(observadas) de |r[n]| igual a 1000. Número No de
amostras da FCP empı́rica e da FCP analı́tica iguais a 100.
Número de vezes que o loop principal da simulação foi
executado igual 20. Potência média σg2 do desvanecimento
Nakagami igual a 1.0. Número de coeficientes da expansão
para a implementação da quadratura de Gauss-Laguerre igual
a 32. Faixa de valores da SNR de -5 a 20 dB. Resolução de
quantização ∆γ iguala 0.1 dB. Sinal OFDM modelado por
uma variável aleatória gaussiana complexa de média nula e
variância 1/2 por componente.
A partir desse conjunto de parâmetros e da FCP analı́tica
do modelo de sinal recebido apresentado em (13), pôde-se
implementar o teste de Kolmogorov-Smirnov e obter a Fig.
1, que mostra o comportamento do MSE normalizado para
diferentes valores do parâmetro m, e a Fig. 2, que mostra a
média da estimativa em função da SNR comparada com os
valores exatos representados na linha reta vermelha.
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Fig. 1: MSE da estimativa da SNR para diferentes valores de m e
modulação OFDM

Percebe-se por Fig. 1 que o MSE normalizado decresce
consideravelmente na faixa de valores de SNR entre -5 e
15 dB e que apresenta oscilação na faixa entre 10 e 15 dB.
Essa alteração de comportamento do MSE entre 10 e 15 dB
é possivelmente causada pela integração numérica da função
hipergeométrica. Em Fig. 2, por outro lado, é mostrado o
comportamento da média da estimativa da SNR comparada
com a SNR exata ilustrada pela linha reta vermelha. Percebese que embora o MSE diminua com o aumento de SNR acima
de 15 dB, a média da estimativa não acompanha o valor exato
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da FCP analı́tica, amostras igualmente espaçadas de FCPs
empı́ricas para diferentes valores de parâmetros do desvanecimento e de SNR. Esse caso é útil quando o cálculo da FCP
analı́tica não é matematicamente tratável.

20

SNR Estimada (dB)

15

10

IV. C ONCLUS ÕES
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Fig. 2: Média da estimativa da SNR para diferentes valores de m
e modulação OFDM. A linha vermelha corresponde ao valor exato
desejado.

desejado, mostrando que na faixa de SNR acima de 15 dB o
estimador não apresenta um bom desempenho.
Em Fig. 3 é apresentado um conjunto de curvas do MSE
normalizado para o esquema de modulação 16QAM. As curvas
foram obtidas por simulação, a partir do setup de parâmetros
apresentado no inı́cio desta seção. Foi utilizada a expressão
da FCP de |r[n]| para a modulação MQAM, apresentada em
(17), para a implementação do teste de Smirnov-Kolmogorov.
O comportamento da curva na região entre 10 e 15 dB precisa
ser melhor investigado para que se possa afirmar se foi devido
a alguma imprecisão numérica envolvendo o cálculo da função
hipergeométrica ou não. Uma possibilidade é considerar um
conjunto Ω de valores de SNR no Passo 1 da implementação
do teste de Kolmogorv-Smirnov não uniforme.
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Fig. 3: MSE da estimativa da SNR para diferentes valores de m e

Neste artigo é apresentado um estudo da aplicação do
teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov ao problema de
estimação de SNR em um modelo de sinal recebido, observado
na saı́da de um filtro casado, composto por sinal informação
afetado por desvanecimento Nakagami e um componente de
ruı́do gaussiano branco aditivo. O desempenho do estimador,
considerando os esquemas de modulação MQAM e OFDM,
foi avaliado por meio do MSE normalizado e do valor médio
das estimativas obtidas. A principal vantagem desse estimador,
em relação, por exemplo, ao método dos momentos, é que
ele requer uma quantidade reduzida de amostras observadas
para a estimação da FCP empı́rica necessária ao teste de
Smirnov-Kolmogorov. Na simulação realizada para este artigo,
foram utilizadas apenas 1000 amostras, o que implica em
uma redução do tempo de processamento. Por outro lado, o
método requer espaço de memória para armazenar as amostras
da FCP analı́tica para diferentes configurações de parâmetros
do desvanecimento e diferentes valores de SNR, o que pode
comprometer sua implementação em processadores de pouca
capacidade de memória. Em relação ao método da máxima
verossimilhança, a vantagem que pode ser apontada é a
menor complexidade do cálculo da FCP teórica em relação ao
procedimento de maximização da função de verossimilhança.
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modulação 16QAM.

Nos dois casos considerados nas subseções anteriores, para
OFDM e MQAM, foram empregadas as expressões das FCPs
de |r[n]| para a implementação do teste. Poder-se-ia usar,
entretanto, ao invés de amostras tomadas igualmente espaçadas
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT 2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

Esquemas de Seleção de Relay para Redes
Cooperativas-Cognitivas Full Duplex sob o
Protocolo Decodifica-e-Encaminha
Daniel de Paiva Mucin, Edgar Eduardo Benitez Olivo e Diana Pamela Moya Osorio

Resumo— Neste artigo, o desempenho de diferentes esquemas
de seleção de relay é avaliado em termos da probabilidade de outage para uma rede cooperativa-cognitiva com compartilhamento
espectral do tipo underlay, que consiste de múltiplos relays do
tipo decodifica-e-encaminha operando em modo de retransmissão
full duplex. Para tanto, quatro critérios de seleção de relay
são considerados, a saber: (i) critério de seleção ótimo, que
requer conhecimento global do estado de todos os enlaces da
rede; e três critérios de seleção subótimos, os quais requerem
conhecimento parcial dos estados de canal da rede, considerando
(ii) os enlaces de auto interferência residual nos relays, (iii) os
enlaces fonte-relay e (iv) os enlaces relay-destino. Considera-se
ainda um esquema arbitrário de alocação de potência entre a
fonte e o relay escolhido. Para esse cenário, o efeito combinado da
temperatura de interferência no receptor primário, da potência
máxima disponı́vel nos nós secundários e da auto interferência
nos relays é avaliado através de simulações exaustivas de Monte
Carlo.
Palavras-Chave— Decodifica-e-encaminha, diversidade cooperativa, full duplex, probabilidade de outage, seleção de relay.
Abstract— In this paper, the performance of different relay
selection schemes is assessed in terms of the outage probability
for a cognitive relaying network with underlay spectral sharing,
which consists of multiple decode-and-forward relays operating
in full-duplex mode. Four relay selection criteria are considered,
namely: (i) optimal selection criterion, which requires global
knowledge of the channel state information in the network;
and three suboptimal selection criteria, which require partial
knowledge of the channel state information, considering (ii) the
self-interference links at the relays, (iii) the source-relay links,
and (iv) the relay-destination links. An arbitrary power allocation
between the source and the selected relay is also considered. For
this scenario, the joint effect of the interference temperature at
the primary receiver, the maximum power available at the secondary nodes, and the self-interference at the relays is evaluated
through exhaustive Monte Carlo simulations.
Keywords— Decode-and-Forward, cooperative diversity, fullduplex, outage probability, relay selection.

I. I NTRODUÇ ÃO
As redes móveis celulares têm experimentado uma evolução
gradual e constante até chegar às redes de quarta geração
(4G), baseadas principalmente no padrão LTE (Long Term
Evolution) [1]. Todavia, a proliferação crescente de dispositivos conectados impõe uma carga significativa nas redes
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celulares atuais [2]. Nesse contexto, o desenvolvimento de
novas tecnologias é de primordial importância para o advento
da próxima geração de sistemas de comunicação móvel, mais
especificamente, as redes de quinta geração (5G), as quais
preveem fornecer suporte a um número massivo de usuários,
taxas de dados mais elevadas e latências extremamente baixas,
constituindo assim uma melhora significativa na qualidade de
serviço experimentada pelos usuários [3], [4].
Adicionalmente, a escassez de espectro figura como um dos
principais problemas a serem superados para que as redes 5G
se tornem uma realidade. Neste cenário, as técnicas de rádio
cognitivo se destacam como uma solução promissora para o
uso eficiente dos recursos do espectro radioelétrico. O conceito
de rádio cognitivo permite que os nós de uma rede sem fio
sejam capazes de obter conhecimento do entorno radioelétrico
e adaptar seus parâmetros e configurações para acessar de
maneira dinâmica às bandas de frequência licenciadas [5]. No
âmbito das técnicas de rádio cognitivo, o compartilhamento
espectral do tipo underlay mostra-se promissor para mitigar
o problema da escassez de espectro, uma vez que possui
baixa complexidade de implementação e flexibilidade em
comparação aos esquemas overlay e interweave [6]. A técnica
underlay permite que os usuários não licenciados, chamados
de usuários secundários, obtenham acesso a uma banda licenciada, concedida aos usuários primários, contanto que um
certo nı́vel de interferência sobre a rede primária, denominado
como temperatura de interferência, não seja excedido [6].
Por outro lado, o conceito de comunicações cooperativas
tem-se destacado pelo potencial de atingir ganhos significativos de desempenho em termos de confiabilidade e extensão
de cobertura [7], [8]. Esse conceito possibilita aos diferentes
nós de uma rede sem fio, que normalmente possuem uma
única antena, transmitir, além da sua própria informação,
aquela oriunda de outros nós da rede, emulando um arranjo
virtual de antenas, obtendo-se diferentes réplicas do sinal de
interesse, originadas a partir dos diversos nós retransmissores
espacialmente distribuı́dos.
Os principais protocolos de retransmissão que regem os
esquemas de cooperação são: amplifica-e-encaminha (AF,
amplify-and-forward) e decodifica-e-encaminha (DF, decodeand-forward) [9]. Em geral, o protocolo DF apresenta melhor
desempenho ao longo de todo o intervalo de valores de
relação sinal-ruı́do (SNR), já que o relay detecta, decodifica
a informação vinda do nó fonte e a codifica novamente antes
de retransmiti-la ao nó destino. Além disso, os relays podem
operar em dois modos de retransmissão: half duplex (HD)
e full duplex (FD). O modo FD possui melhor eficiência
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espectral, pois o relay é capaz de receber e retransmitir a
informação de maneira simultânea e na mesma banda de
frequência, o que permite recuperar a perda de eficiência espectral inerente ao modo HD, que requer de canais ortogonais
para a transmissão e recepção de informação [10]. Porém, o
ganho em eficiência espectral do modo FD é obtido à custa
da auto interferência sofrida na antena receptora do relay, a
partir de sua própria antena transmissora, consequência da
retransmissão simultânea.
Em vista disso, as redes cooperativas-cognitivas têm recebido especial atenção da comunidade cientı́fica, pois o uso
combinado das técnicas de compartilhamento de espectro e
de comunicações cooperativas possibilita melhorar simultaneamente a eficiência espectral e a confiabilidade da rede [11],
[12]. Em particular, em [11], uma rede cooperativa-cognitiva
full duplex sob o protocolo amplifica-e-encaminha com compartilhamento espectral do tipo underlay, foi avaliada em
termos da probabilidade de outage, para três esquemas de
seleção de relay; no entanto, nesse trabalho foi desconsiderado o impacto do enlace direto no desempenho do sistema, cuja presença permite alcançar ganhos significativos
de diversidade [12]. Por outro lado, em [12], uma rede
cooperativa-cognitiva, que considera um esquema adaptativo
de retransmissão sob o protocolo decodifica-e-encaminha, foi
analisada em termos da probabilidade de outage, considerando
a presença do enlace direto, porém, sem avaliar o ganho obtido
a partir de esquemas de seleção de relay. Nesse contexto, este
trabalho pretende contribuir no estudo de redes cooperativascognitivas, avaliando os efeitos do enlace direto e de diferentes
esquemas de seleção de relay sobre o desempenho em termos
da probabilidade de outage de uma rede cooperativa-cognitiva
full duplex sob o protocolo decodifica-e-encaminha.
II. M ODELO DO S ISTEMA
Considere uma rede cooperativa-cognitiva com compartilhamento espectral do tipo underlay, como mostrado na Fig. 1,
consistindo de uma fonte S, um cluster de relays Rn , para
n = 1, . . . , N , e um destino D, os quais operam sob a presença
de um receptor primário P, respectivamente. Assume-se que
todos os nós da rede possuem uma antena, com exceção
dos relays, que são equipados com duas antenas (uma para
transmissão e outra para recepção), a fim de viabilizar o modo
de retransmissão full duplex. Denota-se por hSRn , hRn D e
hSD os coeficientes de canal do n-ésimo primeiro salto, do
n-ésimo segundo salto e do enlace direto na rede secundária,
respectivamente; hSIn , para n = 1, . . . , N , o coeficiente do
canal de auto interferência residual no n-ésimo relay, obtido
após um processo de cancelamento (imperfeito) de interferência; e hSP e hRn P os coeficientes de canal dos enlaces
de interferência de S para P e de Rn para P. Assumese que todos os enlaces experimentam desvanecimento do
tipo Rayleigh e que os coeficientes de canal respectivos
são independentes e identicamente distribuı́dos (i.i.d.). Portanto, os ganhos de canal correspondentes, definidos como
gA = |hA |2 , para A∈{SRn , Rn D, SD, SIn , SP, Rn P}, seguem
distribuições exponenciais com valor médio ΩA = E{|hA |2 }.
Além disso, denota-se por I a temperatura de interferência

P

hSP
hSD
S

hSI1

hRn∗ P

hSRn∗

D
hRn∗ D

R1
..
.

hSIn∗
Rn∗
..
.

hSIN
RN

Fig. 1.
Modelo do sistema (sinal de interesse: linha sólida; sinal de
interferência: linha tracejada).

máxima tolerada pelo receptor primário P, causada simultaneamente por S e R. Logo, as potências transmitidas da fonte e
do relay, PS e PRn , devem satisfazer a seguinte restrição:
gSP PS + gRn P PRn ≤ I,

(1)

em que


I
PS = α1 min Pt ,
,
gSP


I
,
PRn = α2 min Pt ,
gRn P

(2)
(3)

sendo Pt a potência transmitida máxima disponı́vel em S
e Rn , 0 ≤ α1 ≤ 1 um fator de alocação de potência
arbitrário entre S e Rn , e α2 = 1 − α1 , a fim de satisfazer a
restrição dada em (1). Assim, as SNRs recebidas instantâneas
no n-ésimo primeiro salto, n-ésimo segundo salto, enlace
direto e n-ésimo enlace de auto interferência podem ser
expressas como γSRn = gSRn PS /N0 , γRn D = gRn D PRn /N0 ,
γSD = gSD PS /N0 e γSIn = gSIn PRn /N0 , respectivamente, em
que PS e PRn são dadas em (2) e (3), e N0 é a potência
do ruı́do AWGN (additive white Gaussian noise), presente no
∆
receptor dos terminais da rede. Definindo γP = Pt /N0 como
∆
a SNR transmitida máxima dos nós secundários e γI = I/N0
como a relação interferência-ruı́do máxima suportada pelo
receptor primário, segue que γSRn , γRn D , γSD , e γSIn podem
ser expressas, respectivamente, como


γI
gSRn ,
(4)
γSRn = α1 min γP ,
gSP


γI
γRn D = α2 min γP ,
gRn D ,
(5)
gRn P


γI
γSD = α1 min γP ,
gSD ,
(6)
gSP


γI
gSIn .
(7)
γSIn = α2 min γP ,
gRn P
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III. P ROBABILIDADE DE O UTAGE E C RIT ÉRIOS
S ELEÇ ÃO DE R ELAY

D. Seleção Parcial Baseada nos Enlaces do Segundo Salto

DE

Para os critérios supracitados, o desempenho do sistema é
avaliado em termos da probabilidade de outage, definida como
a probabilidade da SNR fim-a-fim recebida, γ, estar abaixo de
um dado limiar τ , isto é [13]
Pout = Pr ( γ < τ ).

(8)

Para o sistema sob análise, que considera uma rede
cooperativa-cognitiva do tipo FD-DF, assume-se que os sinais
provenientes de S e Rn∗ são combinados em D, usando a
técnica JD (joint decoding) [12], tal que a SNR do sinal
resultante é dada pela soma das SNRs dos sinais a ser
combinados. Portanto, a SNR fim-a-fim recebida instantânea
é dada por


γSRn∗
γ = min
(9)
, γRn∗ D + γSD ,
1 + γSIn∗
em que o ı́ndice n∗ refere-se ao relay selecionado de acordo
com um dos quatro critérios de seleção de relay apresentados
em seguida.

A. Seleção Oportunista de Relay
Trata-se do critério de seleção ótimo, aqui denotado como
ORS (opportunistic relay selection), já que requer conhecimento global da informação de estado de canal (CSI, channel
state information) de todos os enlaces da rede. Neste critério,
o relay escolhido Rn∗ é aquele que maximiza a SNR fim-a-fim
recebida instantânea em D. Portanto, tem-se que



γSRn
∗
.
(10)
, γRn D + γSD
n = arg max min
n
1 + γSIn

B. Seleção Parcial Baseada nos Enlaces de Auto Interferência
Trata-se de um critério subótimo, aqui denotado como PRSSI (partial relay selection based on self-interference links), em
que o relay escolhido Rn∗ é aquele que possui a menor SNR
recebida no enlace de auto interferência residual, γSIn , a fim
de minizar o impacto da mesma no processo de retransmissão
de informação no relay. Portanto, segue que
n∗ = arg min{γSIn }.
n

(11)

C. Seleção Parcial Baseada nos Enlaces do Primeiro Salto
Neste critério, aqui denotado como PRS-1H (partial relay
selection based on first-hop links), o relay escolhido Rn∗ é
aquele que maximiza a relação sinal-ruı́do-mais-interferência
(SINR) recebida instantânea no primeiro salto, sendo assim
um critério subótimo, em que


γSRn
∗
.
(12)
n = arg max
n
1 + γSIn

Trata-se de um critério subótimo, aqui denotado como PRS2H (partial relay selection based on second-hop links), em que
o relay escolhido é aquele que maximiza a soma das SNRs
recebidas instantâneas provenientes do enlace direto (comum
a todos os relays) e do segundo salto, ou seja
n∗ = arg max {γSD + γRn D } .
n

IV. R ESULTADOS

E

(13)

D ISCUSS ÕES

Nesta seção, o desempenho de outage para os critérios de
seleção de relay expostos na Seção III é avaliado por meio de
simulações de Monte Carlo, considerando diferentes cenários
ilustrativos. Considera-se uma topologia de rede bidimensional
com distâncias normalizadas, em que a fonte, o cluster de
relays e o destino da rede secundária estão localizados nas
coordenadas (0; 0), (0,5; 0) e (1; 0), respectivamente, e o
receptor primário está localizado na coordenada (0,25; 1).
Assume-se que o ganho médio do canal entre um dado par
de nós é ΩA = d−η
A , para A∈{SRn , Rn D, SD, SP, Rn P}, onde
dA é a distância entre os nós, e η é o expoente de perda de
percurso. Estabelece-se η = 4 e o limiar alvo de SNR recebida
instantânea τ = 0 dB.
Na Fig. 2, o desempenho de outage versus a SNR transmitida do sistema, γP , é apresentado para os quatro critérios de
seleção avaliados, considerando um número diferente de relays
N = 1, 2, 3. Assumiu-se que ΩSIn = −10 dB, γI = 20 dB e
α1 = 0,5 (ou seja, alocação igual de potência entre S e Rn∗ ).
Note que, para N = 1, todos os critérios apresentam o
mesmo desempenho, como esperado. Note ainda que, o critério
oportunista possui um desempenho superior em relação aos
critérios de seleção parcial, visto que explora o conhecimento
global dos estados de canal da rede. No entanto, para a
região de alta SNR, o critério PRS-1H, que é baseado na
CSI do primeiro salto, apresenta mesmo desempenho que o
critério oportunista. Portanto, a fim de diminuir o feedback
overhead da rede, o uso do critério PRS-1H mostra ser mais
eficiente. Por outro lado, observe que o critério PRS-SI apresenta um desempenho melhor comparado ao critério PRS-2H,
que, interessantemente, apresenta degradação no desempenho
conforme N aumenta. Isto se deve ao fato de que ao maximizar
a SNR recebida do segundo salto de acordo com (13), o
relay escolhido apresenta a SINR correspondente ao primeiro
salto altamente comprometida também pela auto interferência,
sendo o gargalo da comunicação, e esse efeito se acentua com
o aumento de N .
A Fig. 3 ilustra o efeito da auto interferência dos relays no
desempenho de outage do sistema para os critérios de seleção
sob estudo, considerando dois valores de ganho médio do canal
de auto interferência, ΩSIn = −5 e −10 dB, e um número fixo
de relays, N = 3. Assumiu-se que γI = 20 dB e α1 = 0,5. Note
que as curvas de desempenho apresentam patamares em alta
SNR, causado por dois fatores principais: a auto interferência
presente no relay e a restrição de temperatura de interferência
no receptor primário. Para baixos valores do ganho médio do
canal de auto interferência (por exemplo, ΩSIn = −10 dB), a
probabilidade de outage é majoritariamente governada pela
353
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Fig. 2. Probabilidade de outage vs. SNR transmitida, para os quatro critérios
de seleção de relay, considerando um número diferente de relays N = 1, 2, 3;
ΩSIn = −10 dB; γI = 20 dB e α1 = 0,5.
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Fig. 3. Probabilidade de outage vs. SNR transmitida, para os quatro critérios
de seleção de relay, considerando um número de relays N = 3; ΩSIn = −5
e −10 dB; γI = 20 dB e α1 = 0,5.

restrição de temperatura de interferência, γI . Neste caso,
observe que patamares são obtidos para um valor de SNR
transmitida aproximadamente igual ao valor de γI , isto é,
γP ≈ γI = 20 dB. Por outro lado, conforme o ganho médio
do canal de auto interferência aumenta, o desempenho de
outage é deteriorado, como esperado, o que resulta em um
aumento do nı́vel do patamar nas curvas. Note ainda que, para
valores diferentes de ΩSIn , o comportamento das curvas de
desempenho é similar ao caso da Fig. 2. Isto é, o critério PRSSI apresenta melhor desempenho em relação ao critério PRS2H, enquanto que o desempenho do critério PRS-1H converge
àquele apresentado pelo critério ótimo ORS em alta SNR.
A Fig. 4 apresenta o desempenho de outage do sistema
para dois valores de restrição de temperatura de interferência
no receptor primário, γI = 10 e 20 dB. Neste caso, usou-se

Fig. 4.
Probabilidade de outage vs. SNR transmitida, para os quatro
critérios de seleção de relay, considerando um número de relays N = 3;
γI = 10 e 20 dB; ΩSIn = −10 dB e α1 = 0,5.

ΩSIn = −10 dB e α1 = 0,5, assumindo uma rede com um
número de relays N = 3. Note que, para valores elevados
de γI (por exemplo, γI = 20 dB), o desempenho de outage
de todos os critérios de seleção considerados é melhorado, o
que se reflete também na diminuição do nı́vel dos patamares
de outage. Neste caso, as curvas de desempenho são regidas
majoritariamente pelo estado do enlace de auto interferência
no relay, pois conforme a SNR transmitida aumenta, a SINR
recebida do primeiro salto diminui, já que o efeito da auto
interferência no relay é acentuado, constituindo-se no gargalo
da comunicação entre S e D. Observa-se que, para o caso
em que γI = 10 dB, o desempenho dos critérios PRS-1H e
ORS não convergem no regime de alta SNR, como nos casos
avaliados anteriormente. Portanto, para valores baixos de γI ,
a superioridade do critério de seleção ótimo (ORS) tornase evidente. Já para valores elevados de γI (por exemplo,
γI = 20 dB), ambos critérios convergem em alta SNR.
A Fig. 5 apresenta o impacto do fator de alocação de
potência entre fonte e relay na probabilidade de outage do
sistema. Para esse propósito, assumiu-se que γI = 20 dB,
ΩSIn = −10 dB e γP = 10 dB. Observa-se que para todos os
critérios avaliados, o desempenho de outage melhora com o
aumento da potência alocada à fonte (aumento de α1 ). Isto
ocorre dado que, para um valor fixo de ΩSIn , o efeito da auto
interferência é menos deletério a medida que a potência transmitida do relay diminui. Por outro lado, conforme o número
de relays aumenta, observe que o ganho de desempenho dos
critérios PRS-SI e PRS-2H é desprezı́vel, enquanto que o
ganho do critério ORS é sempre significativo.
A Fig. 6 mostra o desempenho de outage do sistema em
função da distância normalizada entre a fonte e o cluster de
relays, dSRn , tal que 0 < dSRn < 1 e dSRn + dRn D = 1. Além
disso, a fim de manter simetria com respeito a S e Rn , o receptor primário é localizado na coordenada (dSRn /2, 1). Para
este caso, usou-se γI = 20 dB, ΩSIn = −10 dB e γP = 10 dB.
Note que, para o critério ORS, há um ganho significativo
de desempenho em dSRn ≈ 0,4, conforme N aumenta. Note
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Fig. 5. Probabilidade de outage vs. fator de alocação de potência entre fonte
e relay, para os quatro critérios de seleção de relay, considerando um número
diferente de relays N = 1, 2, 3; γI = 20 dB; ΩSIn = −10 dB e γP = 10 dB.

Fig. 6. Probabilidade de outage vs. distância normalizada entre fonte e
relay, para os quatro critérios de seleção de relay, considerando um número
diferente de relays N = 1, 2, 3; γI = 20 dB; ΩSIn = −10 dB; γP = 10 dB
e α1 = 0,5.

ainda que, para o critério PRS-2H, o desempenho se deteriora
rapidamente a medida que Rn se aproxima de D, já que ao
maximizar a SNR recebida do segundo salto (vide (13)), esse
critério não explora a diversidade espacial do enlace entre
S e Rn , que possui um ganho médio do canal degradado
para posições do relay próximas do destino, tornando-o o
gargalo do sistema. Já para o critério PRS-1H, a partir de
dSRn ≈ 0,5, observa-se um ganho de desempenho conforme
N aumenta, dado que o ganho médio do canal no primeiro
salto é enfraquecido para essas posições do relay. No entanto,
ao explorar a diversidade espacial deste enlace, o critério
PRS-1H melhora o desempenho do sistema. Note também
que os critérios PRS-1H e ORS apresentam convergência de
desempenho a partir de dSRn ≈ 0,6, enquanto que os critérios
PRS-2H e ORS apresentam convergência para posições muito
próximas de S. Por sua vez, o critério parcial PRS-SI praticamente não apresenta ganho de desempenho, já que o enlace
de auto interferência não depende da distância entre S e Rn .

do segundo salto. Finalmente, determinou-se que patamares
de desempenho são provocados por dois fatores: a auto interferência presente no relay e a restrição de temperatura de
interferência no receptor primário.

V. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho, a probabilidade de outage de uma rede
cooperativa-cognitiva baseada em relays do tipo FD-DF foi
avaliada para diferentes parâmetros-chave do sistema, considerando quatro critérios de seleção de relay. Constatouse que a auto interferência presente nos relays do tipo FD
pode degradar significativamente o desempenho do sistema.
Constatou-se também que o critério de seleção oportunista
apresentou o melhor desempenho, como esperado. Entretanto,
na região de alta SNR, o critério PRS-1H, que considera
a CSI do primeiro salto, atingiu o mesmo desempenho do
critério de seleção oportunista. Assim, o uso do critério PRS1H resulta ser mais eficiente para essa região em termos do
feedback overhead requerido. Observou-se ainda que o critério
de seleção PRS-SI, que considera apenas a CSI dos enlaces de
auto interferência, apresentou melhor desempenho em relação
ao critério PRS-2H, que é baseado principalmente na CSI
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Máscaras de densidade de fluxo de potência para a
proteção de redes do Serviço Fixo por Satélite
Rainel Sánchez Pino e José Mauro Pedro Fortes

Resumo— Neste trabalho é desenvolvida uma metodologia para
a determinação de máscaras limitantes para a densidade de fluxo
de potência equivalente (epf d↓ ) produzida pelos lances de descida
de sistemas de satélites não-GEO. Estas máscaras são usualmente
utilizadas na proteção de estações terrenas contra interferências
geradas pelos sistemas não-GEO. A metodologia desenvolvida
foi utilizada na obtenção de duas máscaras de epf d↓ . Uma
análise comparativa destas máscaras foi feita considerando-se,
individualmente, a interferência produzida por cinco constelações
de satélites não-GEO do tipo Walker Delta.
Palavras-Chave— Serviço Fixo por Satélite; interferência; sistemas não-geostacionários; densidade de fluxo de potência.
Abstract— In this work, a methodology for developing limiting
masks for the equivalent power-flux density (epf d↓ ) produced
by the down-links of non-GSO satellite systems. These masks
are usually used to protect earth stations from the interference
generated by non-GSO satellite systems. The proposed methodology was used to generate two epf d↓ masks. A comparative
analysis of these masks was made considering, individually, the
interference produced by five Walker Delta type non-GSO satellite
constellations.
Keywords— Fixed-Satélite
Service;
interference;
geostationary satellite systems; power flux density.

non-

a necessidade de uma revisão dos valores dos limites de epf d
que constam atualmente do Artigo 22 do RR-ITU para a faixa
3,7-4,2 GHz, a ser feita pela conferência de 2019 - WRC-19.
A Resolução 157 ressalta ainda que esta revisão deve levar em
consideração as caracterı́sticas dos novos sistemas submetidos.
Os desenvolvimentos e analises neste trabalho visam fornecer subsı́dios técnicos para a revisão do Artigo 22 do RRITU. A modelagem matemática, que inclui a caracterização
estatı́stica da epf d↓ , é apresentada no Seção II. Esta modelagem é utilizada no desenvolvimento da metodologia apresentada na Seção III para a obtenção de máscaras de epf d↓ .
Duas máscaras foram obtidas com esta metodologia. A qualidade das máscaras foi avaliada com base num conjunto de
constelações não-GEO adequadamente escolhido, sendo os
resultados obtidos apresentados na Seção IV. Na análise, o
método analı́tico proposto em [3] foi utilizado na determinação
do comportamento estatı́stico das interferências. Conforme
ressaltado em [3], este método analı́tico é mais eficiente e
preciso do que os métodos de simulação usualmente utilizados,
que podem requerer um tempo de computação proibitivo [4]
para fornecer resultados confiáveis. Finalmente as conclusões
do trabalho são apresentadas na Seção V.

I. I NTRODUÇ ÃO
Os sistemas de comunicação via satélite permitem a transmissão de informação entre pontos da superfı́cie terrestre, de
forma barata e eficiente, independentemente da distância entre
eles. A operação de sistemas de comunicações por satélites
se faz por um processo complexo que requer coordenação e
planejamento, em nı́vel internacional, para que os diversos
sistemas que compartilham a mesma faixa de frequências
estejam suficientemente protegidos das interferências geradas
por eles.
Em vista das recentes evoluções tecnológicas e da ampliação
das faixas de frequência a serem utilizadas por sistemas
de comunicações que utilizam satélites não-geoestacionários
(não-GEO), a Resolução 157 [1], aprovada pela Conferência
Mundial de Radio-comunicações de 2015 (WRC-15), aponta a
necessidade de estudos sobre os problemas técnicos e operacionais envolvendo sistemas não geoestacionários operando na
faixa de frequência de 3,7-4,2 GHz [1]. Foi observado que os
limites de epf d no Artigo 22 do RR-ITU [2] na banda 3,7-4,2
GHz, determinados na WRC-03, foram definidos para sistemas
de satélites com orbitas altamente elı́pticas (HEO), sendo ainda
necessário determinar limites de epf d para sistemas não-GEO
com outros tipos de órbita. Assim, a conferência reconheceu

II. M ODELAGEM M ATEM ÁTICA
Na geometria da Figura 1, o j-ésimo satélite de uma
constelação não-GEO, localizado na posição sj , interfere no
receptor de uma estação terrena localizada na posição p com
antena receptora apontada na direção de um satélite GEO
(caracterizada pelo vetor a). Os ângulos ψj e γj representam,
respectivamente, o ângulo de chegada do sinal interferente e
o ângulo entre o apontamento da antena receptora da estação
terrena vı́tima e a direção do satélite não-GEO interferente.
Além disso, δj representa o ângulo entre o apontamento da
antena transmissora do satélite interferente (no caso particular
considerado, o ponto sub-satélite) e a direção da estação
terrena vı́tima. A densidade de fluxo de potência produzida
pelo satélite j da constelação não GEO na estação terrena
vı́tima é dada por
Pj

ej = 10 10

Gt (δj ) Gr (γj )
4π d2j Gr,max

(1)

onde Pj é a potência de transmissão na entrada da antena
transmissora do satélite j do sistema não-GEO expressa em
dBW, numa banda de referência Bref , e Gt (δj ) é o ganho da
antena transmissora do Satélite j na direção da estação terrena
vı́tima do sistema GEO. Ainda em (1), dj é a distância, entre
Rainel Sánchez Pino e José Mauro Pedro Fortes¸ Centro de Estudos
o satélite interferente j e a estação terrena vı́tima e Gr (γj ) é o
em Telecomunicações-CETUC, Pontifı́cia Universidade Católica do Rio
ganho da antena receptora da estação terrena vı́tima na direção
de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ, Brasil, E-mails: rainel@cetuc.puc-rio.br,
jmfortes@cetuc.puc-rio.br.
do satélite interferente j, sendo Gr,max o seu ganho máximo.
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de todos os outros satélites podem ser determinadas. Assim,
sendo s0 a posição do satélite de referência, tem-se que

{

sj = Fj (s0 ) ,

d

j = 1, · · · , N

(10)

com as funções {Fj (s0 ), j = 1, . . . , N } definidas pela estrutura da constelação Walker Delta. Considerando-se (10), (3)
pode ser reescrita como
e↓ (s0 , u) =

N
X

ej (Fj (s0 ) , u)

(11)

j=1

Fig. 1.

Satélite não-GEO interfere numa antena receptora do FSS.

Note que, fixada a posição da estação terrena receptora vı́tima
p, o ângulo δj e a distância dj dependem do vetor sj . Alem
disso, o ângulo γj depende dos vetores sj e u. Explicitando-se
estas dependências, (1) se escreve
Pj

ej (sj , u) = 10 10

Gt (δj (sj )) Gr (γj (sj , u))
4π d2j (sj )
Gr,max

(2)

A densidade de fluxo de potência equivalente no lance de
descida e↓ , na banda de referência Bref , produzida por todos
os satélite da constelação não-GEO na estação terrena vı́tima,
expressa em W/m2 , é então escrita como
e↓ (s, u) =

N
X

Neste artigo, a posição s0 do satélite de referência do sistema
não-GEO e a posição orbital u do satélite GEO são modeladas
como vetores aleatórios. Consequentemente, a densidade de
fluxo de potência equivalente no lance de decida, e↓ , é também
uma variável aleatória. Neste caso, é possı́vel escrever a
função distribuição de probabilidade complementar da variável
aleatória e↓ como
Z
Ce↓ (E) =
pu (U) Ce↓ |u=U (E) dU
(12)
Ωu

É mostrado em [6] que com a função distribuição de probabilidade complementar condicional Ce↓ |u=U (E), da variável
aleatória e↓ , pode ser escrita como
Z
Ce↓ |u=U (E) =
u (E (S, U) − E) ps0 (S) dS
(13)
Ωs

ej (sj , u)

(3)

j=1

onde s é o vetor que contem as posições de todos os satélites
do sistema não-GEO. Em dB(W/m2 ) tem-se
epf d↓ (s, u) = 10 log (e↓ (s, u))

(4)

Uma expressão que relaciona os valores de epf d↓ aos valores
correspondentes de ∆T /T , ou (I/N )Bref , torna-se bastante
útil na avaliação quantitativa de nı́veis de epf d↓ , uma vez que
operadores de sistemas de comunicação por satélite se sentem
mais confortáveis em discutir e aceitar valores de ∆T /T ou
(I/N )Bref . Este relacionamento é dado por [6]
 
epf d↓
Gr,max
∆T
I
=
=
10 10
(5)
T
N Bref
G1m2 k T Bref
onde G1m2 é o ganho de 1 m2 , T é a temperatura de ruı́do do
receptor da estação do sistema de satélites GEO e k representa
a constante de Boltzman (1, 38054×10−23 J/K). Expressa em
dB (5) é dada por
(∆T /T ) = (I/N ) = K + epf d↓

(6)

onde u( ) denota a função degrau unitário e E(S,U) é dado
por (3) e (2) com sj = Fj (S) e u = U. Ainda em (13) ps0 (S)
é a função densidade de probabilidade da posição do satélite
de referência, cuja expressão analı́tica pode ser obtida em [3].
Note que o relacionamento em (4) permite escrever
 E
(14)
Cepf d↓ |u=U (E) = Ce↓ |u=U 10 10
A função distribuição de probabilidade complementar (não
condicional) da variável aleatória epf d↓ , é dada por
Z
Cepf d↓ (E) =
pu (U) Cepf d↓ |u=U (E) dU
(15)
Ωu

A partir de (6), tem-se para ∆T /T e I/N
C∆T /T (η) = CI/N (η) = Cepf d↓ (η − K)

(16)

onde K e Cepf d↓ ( ), são dados por (9) e (15), respectivamente.
A função distribuição de probabilidade complementar condicional em (13), foi determinada utilizando-se o Método
Analı́tico em [3], uma vez que ele produz resultados bastante precisos na região de muito baixa probabilidade de
Ce↓ |u=U (E).
III. M ÁSCARAS DE epf d↓

com
(∆T /T ) = 10 log(∆T /T )
(I/N ) = 10 log (I/N )Bref

(7)
(8)

K = 10 log(Gr,max ) − 10 log(G1m2 kT Bref ) (9)
No caso de sistemas não-GEO com constelação de satélites
do tipo Walker Delta [5], se a posição de um os satélites da
constelação é conhecida (satélite de referência) as posições

A. Máscara de epf d↓ baseada na Recomendação ITU-R
S.1323
A Recomendação ITU-R S.1323 [7] estabelece que a interferência causada pelas redes de satélites que operam na
mesma faixa de frequências, deve ser responsável por, no
máximo, 10% do tempo permitido para as Taxas de Erro de Bit
(BER) especificadas nas metas de desempenho. Essas metas
especificam que a taxa de erro de bit b não pode exceder o
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

nı́vel BERj com uma probabilidade maior do que pj . Isto
significa que as variações da taxa de erro de bit devidas
somente a interferências devem satisfazer à condição do tipo
P (b > BERj ) ≤ 0, 1pj ; j = 1, . . . , m

(17)

A dependência da Taxa de Erro de Bit (BER) com a razão
Eb /N0 (Energia por bit/Nı́vel espectral de ruı́do térmico),
usualmente conhecida é aqui representada pela função
b = f (e)

(18)

onde b é a taxa de erro de bit e e a razão Eb /N0 (expressa
em dB). Utilizando-se o relacionamento em (18), as metas
de desempenho em (17) podem, alternativamente, ser escritas
como [6]


P e < (Eb /N0 )j ≤ 0, 1pj ; j = 1, . . . , m
(19)
onde
(Eb /N0 )j = f −1 (BERj ) ; j = 1, . . . , m

(20)

Finalmente uma máscara de epf d↓ pode ser obtida
considerando-se (26) e (16), resultando



E+K
(27)
Mepf d↓ (E) = My 10 log 1 + 10 10
com K dado por (9).
Utilizando-se a metodologia apresentada em [8] e o relacionamento em (27), e considerando-se os valores apresentados
na Tabela I, além de Ymin = 0 dB, Ymax = 33 dB e m = 3,
chega-se aos limites de epf d↓ da Tabela II, válidos para
antenas de diâmetro 4,5 metro, que correspondem a amostras
da máscara Mepf d↓ (E), ou seja, valores do par (M` , p` ),
` = 1, . . . , K, que devem satisfazer à relação
Mepf d↓ (M` ) = p`

Cy (Yj ) = P (y > Yj ) ≤ 0, 1pj ; j = 1, . . . , m

TABELA I
PAR ÂMETROS UTILIZADOS NA OBTENÇ ÃO DE

(21)

onde (Eb /N0 )CS denota a razão Eb /N0 em céu claro.
Considerando-se (21), as restrições em (19) podem ser também
escritas como
(22)

Cy (Y ) ≤ My (Y ), ∀

Y ∈ [Ymin , Ymax ]

(24)

É possı́vel mostrar [6] que adegradação y da razão Eb /N0 ,
devida a interferências externas, expressa em dB, se relaciona
à razão interferência-ruı́do pela relação


I/N
y = 10 log 1 + 10 10
(25)
onde I/N denota a razão interferência-ruı́do, também expressa em dB. A partir deste relacionamento, mostra-se facilmente que



η
MI/N (η) = My 10 log 1 + 10 10
(26)

BERj

(Eb /N0 )j [dB]

Yj [dB]

pj

1 × 10−6
1 × 10−8
1 × 10−9

6,5
7,6
8,7

10,3
11,4
12,5

0,0004
0,006
0,04

epf d↓
Percentagem de tempo
Banda
Diâmetro da antena
(dB(W/m2 )) durante o qual a epf d↓ de referência
de referencia
não pode ser excedida
(kHz)
(m)

(23)

Obviamente, existe uma infinidade de curvas de Cy (Y ) que
satisfazem às restrições em (22). Em [8] é apresentada uma
metodologia que, considerando os valores mı́nimo Ymin e
máximo Ymax da variável aleatória y (valores que ocorrem
com probabilidade diferente de zero) determina, através da
solução de um problema de otimização com restrições, uma
função densidade de probabilidade para a variável aleatória y,
tal que a P (y ∈ (Ymin , Ymax )) seja máxima. O Artigo propõe
ainda que a função distribuição de probabilidade complementar associada à função densidade de probabilidade obtida seja
utilizada como uma máscara My (Y ) para o comportamento
estatı́stico da degradação y devida às interferências externas
que afetam o enlace de um sistema vı́tima (e.g. o receptor
de uma estação terrena). Isto significa que o comportamento
estatı́stico da variável aleatória y deve satisfazer à condição

Mepf d↓ (E).

TABELA II
L IMITES DE epf d↓ , BASEADOS NA R ECOMENDAÇ ÃO ITU-R S.1323.

onde
Yj = (Eb /N0 )CS − (Eb /N0 )j ; j = 1, . . . , m

(28)

Máscaras correspondentes a outros tamanhos de antena podem
ser encontradas em [6]. Note que a Tabela II é apresentada no
mesmo formato das Tabelas do Artigo 22 do Regulamento de
Radiocomunicações.

Na presença de interferências externas, a degradação da razão
Eb /N0 , expressa em dB, se escreve
y = (Eb /N0 )CS − e

` = 1, 2, ..., K.

-198,5
-174,2
-169,1
-166,9
-165,2
-144,9
-143,7
-143,6

0
80
99
99,9
99,99
99,9997
99,99996
100

4

2,4

B. Máscara de epf d↓ baseada na Recomendação ITU-R
F.1495
A Recomendação ITU-R F.1495 [9] estabelece um critério
para a proteção de receptores do FS contra as interferências
variantes no tempo, produzidas por outros sistemas, na faixa
de 17,7-19,3 GHz. Como atualmente não existe nenhum
critério para a proteção de estações terrenas do FSS contra
as interferências variantes no tempo produzidas por outros
sistemas na faixa de 4 GHz e, além disso, acreditamos que se
fosse desenvolvido um critério com este objetivo, ele não seria
muito diferente do critério definido em [9], ele será utilizado
neste trabalho como base para a obtenção de máscaras de
epf d↓ . Mais especificamente, o critério em [9], em termos
de probabilidade, se escreve
P ((I/N ) > (I/N )j ) ≤ pj ; j = 1, . . . , m

(29)

Um critério de proteção equivalente, aplicável à degradação
devida a interferências y, pode ser obtido considerando-se
(25), resultando
P (y > Yj ) ≤ pj ; j = 1, . . . , m
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epf d↓
Percentagem de tempo
Banda
Diâmetro da antena
(dB(W/m2 )) durante o qual a epf d↓ de referência
de referencia
não pode ser excedida
(kHz)
(m)
4

Sejam {E` , ` = 1, 2, ..., K} os valores de epf d↓ excedidos
com probabilidade p` , ou seja, valores que satisfazem à
condição {Cepf d↓ (E` ) = p` ; ` = 1, 2, ..., K}. Estes valores
estão ilustrados na Figura 2. Para que o comportamento estatı́stico da epf d↓ satisfaça às restrições impostas pela máscara
de densidade de fluxo de potência equivalente no lance de
descida, definida pelos pares {(M` , p` ); ` = 1, . . . , K}, as
condições
; ` = 1, . . . , K

(32)

sejam satisfeitas. Considerando-se epf d↓ uma variável
aleatória contı́nua, verifica-se facilmente que as condições em
(32) são equivalentes a
E ` ≤ M`

; ` = 1, . . . , K

(33)

Sejam então {µ` , ` = 1, . . . , K} as margens com as quais
as condições em (33) são satisfeitas, ou seja,
µ` = M` − E`

; ` = 1, ..., K.

m2

.
.
.

*

.

pK

mK

M1

E2

M2 EK

*

MK

E [dB]

a posição geográfica da estação terrena vı́tima, as margens
{µ` , ` = 1, . . . , K} definidas em (34) dependem da longitude
φs do satélite GEO. Explicitando-se esta dependência em (34),
tem-se
µ` (φs ) = M` − E` (φs )
(35)
Em [6], é mostrado que, considerando-se φs uma variável
aleatória uniforme no intervalo [Φ1 , Φ2 ], a função distribuição
de probabilidade da margem µ` se escreve
Z Φ2
1
Fµ` (M) =
u(M−(M` −E` (Φ))) dΦ (36)
(Φ2 − Φ1 ) Φ1

2,4

C. Margens da densidade de fluxo de potência equivalente no
lance de descida epf d↓

Cepf d↓ (M` ) ≤ p`

.

{

ITU-R F.1495.
pj
0,2
10−4
3 × 10−6

TABELA IV
L IMITES DE epf d↓ , BASEADOS NA R ECOMENDAÇ ÃO ITU-R S.1495.

0
80
99
99,9
99,99
99,9997
99,99996
100

*

Fig. 2. Margens µ` que satisfazem o critério de proteção para uma estação
terrena vı́tima do FSS.

PAR ÂMETROS DEFINIDOS COM BASE NA

Yj [dB]
0,4139
14,17
18,07

m1

p2

E1

TABELA III

-187,4
-186,5
-168,6
-164,8
-162,5
-158,5
-143,7
-143,6

.

{

Novamente, utilizando-se a metodologia apresentada em [8]
e o relacionamento em (27), e considerando-se os valores apresentados na Tabela III, além de Ymin = 0 dB, Ymax = 33 dB
e m = 3, chega-se aos limites de epf d↓ da Tabela IV, válidos
para antenas de diâmetro 4,5 metro. Máscaras correspondentes
a outros tamanhos de antena podem ser encontradas em [6].

(I/N )j [dB]
-10
14
18

1
p1

(31)

{



(I/N )j
10
Yj = 10 log 1 + 10

Cepfd (E )

com

(34)

Estas margens encontram-se ilustradas na Figura 2.
Note que, fixada a posição (θ, φ) da estação terrena receptora vı́tima, diferentes curvas para a função distribuição de
probabilidade complementar da variável aleatória epf d↓ são
obtidas para diferentes posições u do satélite GEO. Como
os nı́veis {E` , ` = 1, 2, ..., K} são escolhidos com base na
Cepf d↓ |u=U (E) e nas probabilidades p` , esses nı́veis são
também dependentes de u. Por se tratar de um satélite na órbita
de satélites geoestacionários, sua posição u é caracterizada
apenas pela longitude φs de sua posição orbital. Assim, dada

com u( ) denotando a função degrau unitário e E` (Φ)
calculado pela condição Cepf d↓ (E` (Φ)) = p` .
IV. R ESULTADOS N UM ÉRICOS
Na análise comparativa das duas máscaras de epf d↓ obtidas
nas seções III-A e III-B foram consideradas cinco estruturas de
constelação de satélite não-GEO, todas do tipo Walker Delta,
conforme indicado na Tabela V. Para cada uma delas, foram
obtidas as funções distribuição de probabilidade das margens
µ` associadas a cada uma das máscaras consideradas. Em
TABELA V
S ISTEMAS DE SAT ÉLITES N ÃO -GEO CONSIDERADOS
Sistema
A
B
C
D
E
Altura [km]
10352 1414 1400 1375 1200
Inclinação do plano orbital [grau]
55
52
52
84,7 87,4
Número de planos orbitais
4
8
12
12
18
Número de Satélites por plano
5
6
10
24
40
∆M entre planos adjacentes [grau]
0
7,5
3
1,25 4,5
Espaçamento entre planos [grau]
90
45
30 15,36 10,2

todos os cenários analisados, considerou-se uma frequência
de operação igual a 4 GHz e os diagramas de radiação
da Nota RR No 22.5C.12 do Artigo 22 do RR [2] e da
Recomendação ITU-R S.672-4 [10], para as antenas da estação
terrena vı́tima e dos satélites não-GEO, respectivamente. Os
resultados obtidos para uma estação terrena vı́tima localizada na latitude θ = ±30◦ com antena receptora de 2,4
metros de diâmetro são apresentados na Figura 3. Embora
não apresentados aqui, resultados análogos aos da Figura 3
foram também obtidos latitudes θ = 0◦ , ±10◦ , ±20◦ e ±50◦
(ver [6]). Uma compilação destes resultados deu origem à
Tabela VI, que sintetiza os resultados apresentando os valores de margem M999 excedidos com probabilidade 0, 999,
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TABELA VI
M ARGENS M999 EXCEDIDAS COM PROBABILIDADE 0.999 ( AZUL :

atestando a qualidade das máscaras de epf d↓ desenvolvidas,
no caso de estação terrena vı́tima com antena de 2,4 metros.
Note que valores negativos de margem só ocorrem com os
sistema D e E, onde o número tı́pico de satélites visı́veis
são respectivamente 24 e 46. Entretanto, duas hipóteses de
pior caso amenizam este resultado: (i) cada um dos satélites
transmite a maior densidade de potência permissı́vel pelas
restrições impostas pelo Artigo 21 do RR para proteção do
FS e (ii) todos os satélites interferentes operam com este nı́vel
máximo de densidade de potência. Resultados mais completos
são apresentados em [6], onde outros diâmetros de antena são
considerados.

Fµℓ (M) = P (µℓ ≤ M)

Sistema A

Sistema B
ℓ=1

Sistema C
ℓ=1

Sistema D
ℓ=1

−2 ≤ M999 ≤ 0; VERDE : −5 ≤ M999 < −2; VERMELHO :
M999 < −5); DI ÂMETRO DE ANTENA RECEPTORA : 2, 4 m)
Máscaras
Latitude θ [grau]

Sistema A

Sistema E

100
10−1
10−2
10−3
10−4

ℓ=1

ℓ=1

100
10−1
10−2
10−3
10−4

ℓ=2

ℓ=2

ℓ=2

ℓ=2

ℓ=2

100
10−1
10−2
10−3
10−4

ℓ=3

ℓ=3

ℓ=3

ℓ=3

ℓ=3

100
10−1
10−2
10−3
10−4

ℓ=4

ℓ=4

ℓ=4

ℓ=4

ℓ=4

100
10−1
10−2
10−3
10−4

ℓ=5

ℓ=5

ℓ=5

ℓ=5

ℓ=5
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Fig. 3. Função distribuição de probabilidade das margens de epf d↓ para
uma estação terrena receptora vı́tima com diâmetro de antena de 2,4 m e
latitude da estação terrena vı́tima: ±30◦ .

V. C ONCLUS ÕES
Foi desenvolvida uma metodologia para a determinação
de máscaras de epf d↓ a partir de critérios de proteção préestabelecidos. Duas máscaras de epf d↓ , obtidas com a metodologia proposta, foram avaliadas. Os resultados obtidos
atestaram a qualidade das máscaras num cenário onde a
estação terrena vı́tima utiliza uma antena receptora de 2,4
metros. Resultados para outros diâmetros de antena podem
ser encontrados em [6].
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Antena de microfita retangular para aplicação em 2,5
GHz utilizando substrato metamaterial
Almir Souza e Silva Neto, Matheus Mesquita Correa, Bruno Pontes Alves da Silva e Ronilson Mendes
Fonseca
Resumo— Este artigo apresenta uma análise de antenas de
microfita, utilizando substrato metamaterial, para aplicação na
frequência de 2,5 GHz. Foram simuladas quatro antenas na
frequência de 2,5 GHz, sendo três com substrato metamaterial e
uma antena padrão. A antena 1 utilizou 14 espiras quadradas, a
antena 2 utilizou 27 espiras quadradas, a antena 3, 27 anéis
partidos. Através dos resultados simulados observou-se que a
antena padrão apresentou uma largura de banda de 20 MHz e
perda de retorno de -12,49 dB, enquanto a antena 1 apresentou
uma largura de banda de 40 MHz e uma perda de retorno de 16,89 dB. As antena 2 e 3 apresentaram um deslocamento da
frequência desejada, sendo que a antena 3 apresentou uma
largura de banda de 60 MHz. Embora a antena com
metamaterial seja mais espessa, foi possível obter uma redução
de 94 % da área do patch e redução no volume de 79%, quando
comparadas a antena padrão para 2,5 GHz.
Palavras-Chave— Antena, microfita, metamaterial
Abstract— This article presents an analysis of microstrip
antennas, using metamaterial substrate, for application in the 2.5
GHz frequency. Four antennas were simulated at the 2.5 GHz
frequency, three of them with metamaterial substrate and one
standard antenna. The antenna 1 used 14 square turns, the
antenna 2 used 27 square turns, the antenna 3, 27 split rings.
Through the simulated results it was observed that the standard
antenna had a bandwidth of 20 MHz and a return loss of -12.49
dB, while antenna 1 had a bandwidth of 40 MHz and a return
loss of -16, 89 dB. Antennas 2 and 3 showed a desired frequency
shift, with antenna 3 having a bandwidth of 60 MHz. Although
the antenna with metamaterial was thicker, it was possible to
obtain a reduction of 94% of the area of the patch and reduction
in the 79% compared to the standard 2.5 GHz antenna.

Estes materiais são chamados de metamateriais, onde o
prefixo meta refere-se à natureza distinta de suas características
eletromagnéticas. [2],[3]. Por causa dessas características
excêntricas, os metamateriais estão sendo aplicados em
sistemas eletromagnéticos e ópticos. As propriedades desses
meios artificiais vão além de sua funcionalidade, uma vez que
é permitida a combinação de sinais entre os parâmetros de
permissividade e permeabilidade. Esses parâmetros são
relacionados ao índice de refração n dado por [1], [4]:
(1)
Em que μr é a permeabilidade relativa e εr é a
permissividade relativas relacionadas à permeabilidade no
espaço livre dadas por: μ0 = μ/μr = 4π x 10-7N/A2 e a
permissividade no espaço livre dadas por: ε0 = ε/εr = 8,854 x
10-12 C2N-1m-2. As quatro possibilidades de combinações de
sinais para ε e μ são (+,+), (+,-), (-,+) e (-,-)[1], [4]:.
II. ANTENA DESIGN
Uma antena de microfita foi simulada com substrato
metamaterial para a frequência de 2,5 GHz sobre um substrato
RO3006 da Rogers Corporation, com constante dielétrica de
6,15 e espessura p = 6 mm. A Figura 1 mostra a geometria do
patch, o anel partido e a espira quadrada, com as seguintes
dimensões: r = 2,7 mm, s = 0,4 mm, g = 0,5, l = 5 mm e t = 1
mm. Os modelos tratam-se de ressoadores RLC com
frequência ressonante 0  1/ LC .

Keywords— Antenna, microstrip, metamaterial.

I.

INTRODUÇÃO

A permissividade elétrica (ε) e a permeabilidade magnética
(μ) são dois parâmetros que podem determinar as propriedades
elétricas e magnéticas dos materiais. Estes, em conjunto,
determinam o comportamento da onda eletromagnética quando
se propaga através do material. Normalmente, a permissividade
elétrica (ε) e a permeabilidade magnética (μ) são positivas em
meios convencionais. A permissividade elétrica (ε) pode ser
negativa em alguns materiais, porém não é conhecido nenhum
material em estado natural com permeabilidade magnética (μ)
negativa. Porém, alguns materiais, conhecidos como LHM
(Left-Handed Materials) apresentam, simultaneamente,
permissividade efetiva (𝜀𝑒𝑓𝑓) e permeabilidade efetiva (𝜇𝑒𝑓𝑓)
com valores negativos, além de possuírem índice de refração
(n) negativo, no qual resulta na inversão dos fenômenos
eletromagnéticos [1].

(a)
Fig. 1.

(b)

(c)

Geometria. a)Patch, b) SRR único e c) Espira quadrada.

Para efeito de comparação foi simulada uma antena
retangular padrão para a frequência de 2,5 GHz utilizando o
mesmo substrato RO3006. A Tabela I mostra a comparação
entre as dimensões da antena padrão e a antena com substrato
metamaterial.
TABELA I.

COMPARATIVO ENTRE AS DIMENSÕES DA ANTENA PADRÃO E
A ANTENA COM METAMATERIAL.

Dimensão
(mm)
W
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Antena
Padrão
56,7

Antena com
Metamaterial
12,56
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L
p
Wp
Lp
b
w
y

75,05
1,52
31,73
23,95
23,76
2,23
8,24

A tabela II mostra um comparativo entre as antenas.

18
6
9
9
8
1,5
3

TABELA II.

COMPARATIVO DE FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA, PERDA DE
RETORNO E LARGURA DE BANDA ENTRE AS ANTENAS METAMATERIAIS .

Antena

Percebe-se que a antena com metamaterial possui
dimensões reduzidas quando comparadas com a antena padrão.
Apesar da antena com metamaterial ser mais espessa houve
uma redução de 94 % da área do patch e redução no volume de
79%, quando comparadas a antena padrão para 2,5 GHz,
utilizando um substrato RO3006 com constante dielétrica de
6,15 e espessura 1,52 mm. São analisadas quatro antenas,
sendo três antenas com metamaterial e uma sem metamaterial
(padrão) para a frequência de 2,5 GHz. A primeira, a antena 1,
possui 14 espiras quadradas e a segunda, a antena 2, apresenta
27 espiras quadradas e a terceira, antena 3, com 27 anéis
partidos, e a quarta é uma antena padrão para a frequência de
2,5 GHz, conforme mostra a Figura 2. A figura 3 mostra o
diagrama de radiação 2D das antenas 1 e a Padrão em 2,5 GHz.

a)

b)

c)

d)

Fig. 2.

Antenas de microfita com substrato metamaterial. a) Antena 1 e b)
Antena 2, c) Antena 3 e d) Antena padrão.

Fig. 3.

Diagrama de radiação (2D) da Antena 1 e da Antena padrão em 2,5
GHz.

A comparação da perda de retorno em função da frequência
para as quatro antenas é mostrada na Figura 4.

Antena
1
Antena
2
Antena
3
Antena
Padrão

[1]

Perda de Retorno (dB)

[3]

[4]
Antena 1
Antena 2
Antena 3
Antena Padrão

-15

-20

2

2.2

2.4
2.6
Frequência (GHz)

2.8

2,487

-16,89

2,769

-18,98

2,668

-12,11

2,48

-12,49

Largura de
Banda
(S11 <-10 dB)
(MHz)
40 (2,46 a 2,50
GHz)
40 (2,75 a 2,79
GHz)
60 (2,62 a 2,68
GHz)
20 (2,47 a 2,49
GHz)

III. CONCLUSÕES
Foram feitas simulações com três antenas utilizando
substrato metamaterial para a frequência de 2,5 GHz, sendo
que a primeira possui 14 espiras quadradas no substrato, a
segunda 27 espiras quadradas e a terceira 27 anéis partidos. A
partir da curva de perda de retorno percebe-se um
deslocamento da frequência a partir do momento que aumenta
a quantidade espiras quadrada e ocorre um aumento de largura
de banda para as estruturas em anéis. Embora a antena com
metamaterial seja mais espessa, houve uma redução de 94 % da
área do patch e redução no volume de 79%, quando
comparadas a antena padrão para 2,5 GHz, utilizando um
substrato RO3006 com constante dielétrica de 6,15 e espessura
1,52 mm.

-5

-10

Perda
de
Retorno
(dB)

De acordo com a Figura 3, a antena 1 apresenta uma
frequência de ressonância muito próxima da frequência de
interesse (2,5GHz) . Para antena 2, com o aumento da
quantidade de espiras quadradas há um deslocamento da
frequência de ressonância, porém um melhor casamento de
impedância. Com a antena 3, observa-se um deslocamento de
frequência e um aumento de largura de banda. A antena padrão
apresentou uma largura de banda menor que a antena 1 e uma
perda de retorno de -12,49 dB, enquanto que a antena 1
apresentou uma perda de retorno de -16,89 dB.

[2]

0

Frequência
de
Ressonância
(GHz)

3

Fig. 4.
Comparação da perda de retorno entre a Antena 1, Antena 2,
Antena 3 e Antena padrão.
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Análise do Sinal de TV Digital na Cidade de Belém
do Pará
Rafaella C. da Silva, Josias Junior, Cynthia G. Moura, Gilvan S. Borges e Rômulo A. Oliveira.

Resumo—Este trabalho apresenta o estudo do comportamento
do campo elétrico distribuído em 56 pontos de recepção dentro da
região metropolitana de Belém, gerado por três emissoras de TV
Digital: TV SBT Pará, TV Record e TV Liberal. Para isso, foram
analisados os resultados da campanha de medições conduzida por
pessoal técnico em uma unidade móvel pertencente à emissora
SBT Pará. Foram, também, realizadas simulações computacionais
de modelos de predição de sinal de TV Digital em região florestal.
Assim, foi possível fazer análise comparativa entre os resultados
da campanha de medições e os valores obtidos, sendo o modelo de
Okumura Hata o que melhor se destacou.
Palavras-Chave—Campo Elétrico, Eletromagnetismo Aplicado,
Modelos de Propagação, Telecomunicações, TV Digital.
Abstract—This work presents the study of the behavior of the
electric field distributed in 56 reception points within the
metropolitan region of Belém, generated by three digital TV
stations: TV SBT Pará, TV Record and TV Liberal. For this, the
results of the measurement campaign conducted by technical
personnel in a mobile unit belonging to the SBT Pará station were
analyzed. Computational simulations of Digital TV signal
prediction models in the forest region were also performed. Thus,
it was possible to make a comparative analysis between the results
of the measurement campaign and the values obtained, being the
Okumura Hata model that stood out better.
Keywords—Electric
Field,
Applied
Electromagnetism,
Propagation Models, Telecommunications, Digital TV.

I.

INTRODUÇÃO

A transição dos sistemas de TV analógica para a TV digital
possibilita uma nova era de inclusão digital no Brasil, pois esta
nova tecnologia oferece à população diversos mecanismos de
acesso à informação e interatividade, que só foram possíveis
graças ao surgimento desse novo sistema de televisão. No
Brasil, o padrão escolhido para a mudança desses sistemas foi
o ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting
Terrestrial), pois este padrão atendia importantes requisitos
como a flexibilidade de transmissão (transmissão de mais de um
fluxo de vídeo) e mobilidade [1].
A implantação de TV digital terrestre em regiões
arborizadas deve considerar características presentes que
interferem fortemente na recepção do sinal eletromagnético,
como: grandes distâncias geográficas, densa área florestal, etc.
Isto se deve ao fato de que a propagação de ondas
eletromagnéticas para essas regiões sofre efeitos que provocam
grande atenuação no nível do sinal propagado, o qual varia de
acordo com as mudanças das propriedades elétricas da

vegetação (nas folhas e troncos) e solo, representadas pela
condutividade elétrica e permissividade relativa [2].
Tendo em vista o advento da padronização para o sistema
de TV digital, estudos relacionados à análise de campo elétrico
necessitam serem reaquecidos, entretanto, trabalhos
encontrados semelhantes ao presente estudo desta região são
poucos [3,4]. Assim, faz-se necessário o estudo do
comportamento do campo elétrico gerado por emissoras de
sinal de TV Digital na região metropolitana de Belém do Pará,
pois esta é uma área que além de urbana, possui uma grande
presença de árvores e outros fatores que impactam na recepção
do sinal eletromagnético.
Para este trabalho, foi realizada uma campanha de medições
de nível de sinal na faixa UHF (Ultra High Frequency)
irradiado por três emissoras de TV Digital em 56 pontos da
região metropolitana de Belém utilizando uma unidade móvel
pertencente à emissora SBT Pará [5], como também uma
análise comparativa entre os resultados obtidos.
Este trabalho está dividido em cinco seções. Na seção I é
feita uma introdução a respeito do estudo realizado e à
importância da campanha de medição para a referida região. Na
seção II é feita uma descrição dos três modelos de propagação
utilizados nesse estudo, sendo: Modelo Okumura Hata [6,7],
Modelo Lee [8] e Modelo Multiraios [9,10]. Na seção III é
descrito o Setup de Medições para a coleta de dados para três
emissoras de sinal de TV Digital. Na seção IV são apresentados
os resultados obtidos para cada emissora. E por fim, na seção V
é feita a conclusão do estudo realizado.
II.

MODELOS DE PROPAGAÇÃO

Esta seção apresenta três modelos de propagação descritos
na literatura utilizados para predizer as perdas de propagação
existentes, caracterizadas a partir de uma determinada área.
A. Modelo Okumura Hata
O modelo de Okumura Hata é baseado em formulações
matemáticas obtidas empiricamente para predizer níveis de
perdas por propagação. A faixa de frequência de sua aplicação
encontra-se entre 150MHz à 1500MHz. É um modelo bastante
aplicável, pois suas fórmulas possuem variações de acordo com
as características da região estudada, como por exemplo:
cidades grandes, médias ou pequenas, áreas urbanas,
suburbanas e rurais.
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TABELA I. CONDIÇÃO PADRÃO E FATORES DE CORREÇÃO

A equação que define a atenuação para áreas urbanas é dada
por [6,7]:
𝐿(𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎) = 69,55 + 26,16𝑙𝑜𝑔10 𝑓𝑐 − 13,82𝑙𝑜𝑔10 ℎ𝑡 −
𝑎(ℎ𝑟 ) + (44,9 − 6,55𝑙𝑜𝑔10 ℎ𝑡 )𝑙𝑜𝑔10 𝑑.

Condição Padrão
Potência
(Pt)= 10W
Altura da Antena
(ht)= 30m

(1)
Transmissor

Onde: 𝐿 corresponde a atenuação (dB); 𝑓𝑐 é a frequência de
operação (MHz); ℎ𝑡 e ℎ𝑟 referem-se às alturas das antenas
transmissora e receptora (m), 𝑑 refere-se a distância entre essas
antenas (Km) e 𝑎(ℎ𝑟 ) é o fator de correção (dB). Esse fator
pode ser modificado para áreas de cidade média ou pequena e
áreas de cidade grande, onde a equação é modificada de acordo
com o valor de frequência. Para cidades médias ou pequenas:

Receptor
𝑎(ℎ𝑟 ) = (1,1𝑙𝑜𝑔10 𝑓𝑐 − 0,7)ℎ𝑟 − (1,56𝑙𝑜𝑔10 𝑓𝑐 − 0,8). (2)
Para cidades grandes com frequência menor que 300MHz o
fator de correção é modificado para:
𝑎(ℎ𝑟 ) = 8,29(𝑙𝑜𝑔10 1,54ℎ𝑟 )2 − 1,1.

Fatores Corretivos
1 = 10 log (Pt*/10)
2 = 20 log (ht*/ht)

Ganho da
antena (Gt)= 6dB

3 = Gt*-6

Altura da antena
(hr)= 3m

4 = 20 log (hr*/ hr)

Ganho da
antena (Gr)= 0dB

5 = Gr*

O cálculo para o valor da potência recebida (em dBm) em um
percurso obstruído é dado por [5]:

(3)
𝑑

𝑃𝑟 = 𝑃𝑜 − 𝛾 𝑙𝑜𝑔 ( ) + 𝐿 + 𝛼.

E para cidades grandes com frequência maior que 300MHz:
𝑎(ℎ𝑟 ) = 3,2(𝑙𝑜𝑔10 11,75ℎ𝑟 )2 − 4,97.

𝑑0

(4)

Tem a seguinte modificação para áreas suburbanas:
𝑓

2

𝐿(𝑠𝑢𝑏𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎) = 𝐿(𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎) − [2𝑙𝑜𝑔10 ( 𝑐 )] − 5,4.
28

(5)

E para áreas rurais:
𝐿(𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙) = 𝐿(𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎) − 4,78(𝑙𝑜𝑔10 𝑓𝑐 )2 + 18,33𝑙𝑜𝑔10 𝑓𝑐 −
40,94.
(6)
B. Modelo Lee
O modelo de Lee é caracterizado por ser ponto a ponto
obtido empiricamente com frequência de operação situada em
torno de 900 MHz. As características de atenuação por
propagação variam de acordo com os aspectos de terreno e
vegetação presentes na região, tais como: área urbana densa,
área urbana, área suburbana, vegetação densa, vegetação média,
vegetação rasteira e água.

Em que, para as equações (8) e (9): 𝐻 é a altura das árvores; ℎ𝑟
é a altura da antena receptora; 𝑤 é a distância entre solo e
antena receptora (em Km); 𝑃𝑜 é dada como a potência do sinal
recebido para uma distancia de 1Km (em dBm); γ refere-se ao
decaimento da atenuação de propagação (em dB/década); 𝑑 é a
distância entre antena transmissora e receptora (em Km); 𝑑0 é
a distância entre os pontos de transmissão e recepção para
distâncias de 1Km; 𝐿 é o fator que perdas por difração no
terreno (em dB) e α é o fator de ajuste do sinal.
C. Modelo Multiraios
Com o intuito de calcular a resposta simulada, foi usado
neste artigo o modelo multiraios, que é baseado no estudo da
difração em gume de faca considerando uma estrutura com
descontinuidade abrupta de relevo, onde os fenômenos de
reflexão e/ou difração encontram-se presentes [9,10].
Este ambiente pode ser descrito como uma floresta
atravessada por uma rodovia aonde o sinal que chega a um
receptor móvel é constituído por várias componentes de campo
elétrico provenientes de diferentes direções. A intensidade
média do campo elétrico produzida pelos dois principais raios
que chegam ao receptor é dada por [10]:

Para a obtenção dos valores de perdas por difração para este
modelo, foram atribuídos parâmetros fundamentais de condição
padrão e fator de correção, mostrados na Tabela I.

𝐸𝑚ó𝑣𝑒𝑙= 0,22.

A partir desses parâmetros, pode-se calcular a perda por
difração [8]:

(𝑉

√

.
𝐿𝑑 = 20𝑙𝑜𝑔 (

𝑣

).

(𝑑.(cos(𝛼))2 )

1
𝑉𝐵𝑀

𝑅𝑠𝑜𝑙𝑜 2
√30. 𝑃𝑡 . 𝐺𝑡 (𝑑2 + 𝑤)
.
. √5 + (
) .
𝑑
(𝑑1 + 𝑤)
𝑉𝑅

2

𝑅𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 2

) +( 𝑉
)
𝐵𝐶𝑀
2

) +(

𝑅𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 2
𝑉𝐵𝐶𝑀

.

(10)

)

(7)
Onde 𝑅𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 e 𝑅𝑠𝑜𝑙𝑜 representam os coeficientes de reflexão
para a floresta e solo da estrada, e 𝑉𝑅 , 𝑉𝐵𝑀 , 𝑉𝐵𝐶𝑀 , 𝑉𝐵𝑀 ’e 𝑉𝐵𝐶𝑀 ’
são os parâmetros de reflexão de Fresnel [4].

Onde o parâmetro de difração (𝑣) é obtido por:
𝑣 = −√2 . (𝐻 − ℎ𝑟 ). √(𝜆.(𝑑.cos(𝛼)−𝑤).𝑤) .

1

𝐵𝑀

(
0.255

(9)

(8)
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Na Seção III serão analisados os aspectos do ambiente de
medições e alguns dos parâmetros utilizados nos modelos de
propagação.

Na Tabela II é feita a relação entre os parâmetros das três
emissoras.
TABELA II. PARÂMETROS DAS EMISSORAS

III.

SETUP DE MEDIÇÕES

Com a finalidade de analisar o comportamento do campo
elétrico gerado por três emissoras de TV Digital: TV Record,
SBT Pará e TV Liberal, este trabalho utilizou os dados obtidos
na campanha de medições conduzida em 56 pontos distribuídos
na região metropolitana de Belém, conforme a Figura 1.

Parâmetros
Frequência
central (MHz)
Canal virtual
Ganho da
antena
transmissora
(dBi)
Altura da
antena
transmissora
(m)
Potência do
transmissor
(kW)
Tipo de
transmissor

TV
Record

SBT
Pará

TV Liberal

521,143

545,143

515,143

10.1

5.1

7.1

12

12,15

13,90

100

100

125

6

10

10

Toshiba

Rhode

NEC

Os dados contidos na Tabela II foram utilizados pelos três
modelos de propagação descritos na Seção II, utilizando os
parâmetros de cada estação transmissora. Para o modelo de
Okumura Hata foi considerado o cálculo de atenuação para
áreas urbanas (1), seguido do fator de correção (4) para
frequências acima de 300MHz. Para o modelo Lee, considerouse para o cálculo do parâmetro de difração (8) a altura da árvore
𝐻= 12m e distância entre solo e antena receptora 𝑤= 7.75Km.
Para o modelo de multiraios (10) foram considerados os
coeficientes de reflexão de Fresnel com permissividade
relativa= 1.1 e condutividade do solo= 0.1 ∗ 10−3 ,
respectivamente.
IV.

RESULTADOS

Nesta seção é feita a abordagem dos resultados obtidos
através de campanha de medição de campo. Foram utilizados
os parâmetros de cada uma das três emissoras (frequência de
operação, altura da antena, etc.) de acordo com cada modelo.
Na Tabela III é feita a comparação entre os resultados obtidos
para as três emissoras.

Fig 1

Distribuição cartográfica de 56 pontos na região metropolitana de
Belém do Pará.

A parte responsável pela recepção e armazenamento do
sinal foi instalada em uma unidade móvel pertencente à
emissora SBT Pará, sendo composta por um medidor de sinal
Leader modelo LF990, um GPS Garmin Modelo eTrex
Summit, um televisor LED Sony 22”, modelo 22EX355 e uma
antena para HDTV com ganho de 12dBi. Os valores obtidos
através do medidor foram armazenados posteriormente em um
pen drive afim da realização da analise e armazenamento dos
dados.

No geral, o modelo de Okumura Hata mostrou-se como o
melhor dos modelos testados, sendo o mais indicado tanto para
a emissora SBT Pará quanto para a emissora TV Liberal, com
erros médios absolutos de 6,04dB e 8,76dB, respectivamente.
Apesar de que este não seja utilizado especificamente para
regiões de floresta, as frequências de operação das medições
estão dentro da faixa exigida por este modelo.
Embora o modelo de Lee seja adequado para regiões
florestais, ele foi o que mais se distanciou dos outros modelos.
Uma das causas para isso é devido este modelo ser
desenvolvido para frequências em torno de 900MHz, sendo que
as medições deste trabalho foram realizadas em frequências
situadas em torno de 500MHz. Isso é um indicio de que para
modelos de perdas de propagação a frequência de operação é
um fator mais importante que as características da região.
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TABELA III. COMPARAÇÃO ENTRE OS ERROS E O DESVIO PADRÃO PARA OS
TRÊS MODELOS PARA TRÊS EMISSORAS.

Emissoras

TV Record

SBT Pará

TV Liberal

Modelos
Okumura
Hata
Lee
Multiraios
Okumura
Hata
Lee
Multiraios
Okumura
Hata
Lee
Multiraios

Erro
Médio
(dB)

Erro
RMS
(dB)

Desvio
Padrão
(dB)

9,0

11,4

6,9

16,8
8,30

19,08
10,12

9,0
5,70

6,04

8,03

5,28

11,22
8,0

12,87
10,49

6,22
6,78

8,79

10,66

6,07

11,93
9,19

14,70
11,31

8,58
6,5

Para o caso da emissora TV Record, o modelo de multiraios
foi o que apresentou melhores resultados, isso está relacionado
às características dos parâmetros utilizados pelo mesmo, sendo
este desenvolvido para regiões de florestas cortadas por
rodovia, com frequências de operação dentro da faixa exigida.
Esses resultados satisfatórios ocorrem também devido as
medições terem sido realizadas em ruas de uma cidade bastante
arborizada que apresenta características similares às do modelo
utilizado. Para as outras duas emissoras, este modelo chegou a
resultados próximos aos de Okumura Hata, pois ambos se
enquadram aos valores de frequências atribuídos nos
parâmetros.

Fig 3

Gráfico das medidas e dos modelos de Okumura Hata, Lee e
Multiraios – SBT Pará.

Fig 4

Gráfico das medidas e dos modelos de Okumura Hata, Lee e
Multiraios – TV Liberal.

Nas Figuras 2, 3 e 4 encontram-se os resultados
experimentais e as simulações teóricas feitas através dos
modelos para as três emissoras estudadas.

V.

Fig 2

Gráfico das medidas e dos modelos de Okumura Hata, Lee e
Multiraios – TV Record.

CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou um estudo do comportamento do
sinal de TV Digital se propagando na região metropolitana de
Belém. Para caracterizar essa região, usaram-se as medidas
obtidas por unidade móvel pertencente à emissora SBT Pará
com a participação de um aluno de Tecnologia em Sistemas de
Telecomunicações do IFPA (Instituto Federal do Pará), o qual
se deslocou dentro da região metropolita de Belém,
atravessando ruas que cortam uma região com edificações e
bastante vegetação, característica da região amazônica. Assim,
foi possível realizar uma análise comparativa destas medidas
com os resultados teóricos obtidos por alguns dos modelos
clássicos de propagação. Através dessa análise comparativa foi
possível determinar quais os modelos que melhor descreveriam
o comportamento de um sinal típico de um sistema de TV
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Digital se propagando em um ambiente característico da região
norte.
Assim, concluiu-se neste trabalho que foi possível descrever
o comportamento do campo elétrico para sistemas de
transmissão de TV Digital terrestre se propagando na região
metropolitana de Belém usando modelos clássicos da literatura
com resultados satisfatórios.
AGRADECIMENTOS
A Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em
Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Pará agradece a preciosa
colaboração da emissora SBT Pará pela parceria que
possibilitou a participação de um aluno do IFPA na campanha
de medições de campo elétrico na região metropolitana de
Belém.
REFERÊNCIAS
[1]

ALENCAR, M.S de. Televisão Digital. 1 ed. São Paulo: Editora Érica,
2007.
[2] OLIVEIRA, Romulo Augusto Nascimento de, J. F. de SOUZA, F. N.
B. MAGNO, K. COZZOLINO, G. P. S. CAVALCANTE, “Inversion
Method for Obtaining Electrical Parameters for Soil and Vegetation in
the Amazon Region”, 7 th European Conference on Antennas and
Propagation (EUCAP) 2013.
[3] ERAS, Leslye Estefania Castro. Modelo de Propagação de Campo
Elétrico para TV Digital em Percursos Mistos do tipo cidade-rio na
Região Amazônica. 2016. 91 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de
Engenharia Elétrica, Instituto de Tecnologia, Programa de Pósgraduação em Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Pará,
Belém, 2016.
[4] OLIVEIRA, Romulo Augusto Nascimento de ; CAVALCANTE S, G.
P. . A K-Ray Model to Mobile Systems in Forest Environments.In:
ITS'98 - SBT/IEEE International Telecommunications Symposiu,
1998, SÃO PAULO. ITS'98 - SBT/IEEE International
Telecommunications Symposiu, 1998. v. 1. p. 306-311.
[5] JUNIOR, Josias . Relatorio de medição de intensidade de sinal
digital/HD, SBT Pará. Belém, 2017
[6] Okumura Y., Ohmori E., Kawano T., e Fukuda K.; “Field Strength and
its Variability in the VHF and UHF Land Mobile Radio Services”Review Elec. Commum. Labs, 16 , N 9-10, 1968.
[7] Hata, M., “Empirical Formula for Propagation Loss in Land Mobile
Radio Services” - IEEE Trans., VT - 29, N 3, 1980.
[8] Lee W. C. Y. - “Mobile Cellular Telecommunications Systems”McGraw Hill Bo. Co. - 1989.
[9] PETERNELA, André Luís. Modelo de Propagação Considerando
Difração no Topo e nas Laterais dos Obstáculos. 2009. 66 f.
Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão de Redes de
Telecomunicações) - Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de
Tecnologia. Pontifícia Universidade Católica de Campinas GrãoChanceler, Campinas, 2009.
[10] CAVALCANTE S, G. P. ; OLIVEIRA, Romulo Augusto Nascimento
de ; SANCHES, M.A.R. . Mobile Radio Propagation Along Mixed Path
in Forest Environment. Journal of Microwaves and Optoelectronics, v.
4, p. 1599, 1999.

367

XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

Adaptação de Heurísticas para Redes Ópticas
Elásticas Considerando os Efeitos da Camada Física
Pedro J. F. C. Souza, Alex F. Santos, Karcius D. R. Assis, Raul C. Almeida Jr e Matheus R. Sena

Resumo— Em Redes Ópticas Elásticas, o problema de roteamento e alocação de espectro (RSA – Routing and Spectrum
Allocation) é comumente solucionado através do uso de técnicas
de otimização ou heurísticas, com o intuito de minimizar o uso de
recursos da rede ou maximizar a capacidade para atendimento de
futuras requisições. Os efeitos da camada física no problema RSA
começaram a ser explorados recentemente, dado o surgimento
de eficientes modelagens analíticas. Para redes transparentes e
de longo alcance, é essencial incluir qualidade de transmissão
no processo de otimização. Neste artigo, serão analisadas duas
heurísticas tradicionais para o roteamento em Redes Ópticas
Elásticas, e proposta uma modificação nessas heurísticas com
o intuito de reduzir o número de canais bloqueados quando
as imperfeições da camada física são levadas em consideração.
Simulações foram realizadas para três topologias e os resultados
mostram vantagens em quantidade de canais bloqueados quando
a nova proposta é introduzida nas heurísticas.
Palavras-Chave— Redes Ópticas Elásticas; Roteamento e Alocação de Rota e Espectro; Não linearidade; Modelo IGN.
Abstract— In Elastic Optical Networks (EON), the problem of
routing and spectrum Allocation (RSA) has been solved along the
years through the use of optimization techniques or heuristics,
with the aim of minimizing the use of network resources or
maximizing the capacity for future requests. The effects of the
physical layer in the RSA problem are of fundamental importance given that there is a distance limitation with the required
bit rate and modulation format used to transmit the signal. On
considering the linear and non-linear noise effects, it is possible to
include quality of transmission (QoT) in the optimization process.
In this paper, we will examine some traditional heuristics for
the RSA problem in Elastic Optical networks with the effects
of the physical layer, and subsequently, propose a modification
of these heuristics, in order to increase the throughput of the
channels mitigating blockages in the physical layer. Simulations
were performed for various topologies, and the results suggest
advantages in terms of number of blocked channels of the new
proposal in relation to traditional heuristics.
Keywords— Elastic Optical Networks; Routing, Modulation
and Spectrum Allocation; Non Linear Effect; IGN Model.

I. I NTRODUÇÃO
Em redes ópticas elásticas (EONs), o espectro óptico é
dividido em fatias espectrais denominadas de slots, e às
conexões são designadas uma quantidade inteira de slots
contíguos, determinada pela taxa de bit requisitada e o formato
de modulação capaz de atender os requisitos de qualidade
de transmissão (QoT – Quality of Transmission) [1], [2]. A
busca pela rota, fatia de espectro e formato de modulação,

é investigada pelo problema conhecido como Roteamento e
Atribuição de Espectro e Formato de Modulação (RMSA –
Routing, Modulation-Level and Spectrum Assignment). Sob
condição de tráfego estático, pressupõe-se que o conjunto
de requisições é dado de antemão e o problema resume-se
normalmente a reduzir os recursos da rede (quantidade de
slots) para atender toda o tráfego requisitados, ou atender o
máximo dele para uma dada quantidade de recursos [3]. A
propagação do sinal ao longo de vários segmentos de fibra e
elementos de amplificação resulta em acúmulo de ruído que
pode impossibilitar que o problema de RMSA encontre uma
rota e conjunto de slots com QoT suficiente. Portanto, mitigar
este impacto é essencial ao planejamento das EONs.
Em [4], foi proposta uma estratégia de ordenamento dos
caminhos ópticos de cada canal de forma decrescente em
comprimento. Para as primeiras rotas, eram escolhidos os
formatos BPSK e, quão menor a rota, um formato de modulação
com maior eficiência espectral era usado até chegar nas menores
rotas com formatos de modulação até 16QAM. O algoritmo
proposto, denominado de LSoHF-PSU-FFSA, foi aplicado
na Rede NSFNet (14 nós) e obteve melhores resultados de
probabilidade de bloqueio para pouca carga (<700 erlangs),
quando comparado com o SP-FFSA ou KSP-BLSA.
A otimização da largura de banda e formato de modulação
foi abordada por [5] e [6] onde, através de uma formulação ILP
(Integer Linear Programming), foi possível resolver o RMSA.
Os resultados demonstraram que a vantagem de larguras de
banda elásticas é maior para tráfegos com pouca carga, onde a
largura de banda utilizada é reduzida em mais de 60% quando
comparado com os de largura de faixa fixa . O uso de formatos
de modulação adaptativo reduz a largura de banda utilizada
em cerca de 25% para todas as cargas de rede.
Este trabalho se propõe a desenvolver uma heurística para o
RMSA que se baseia num modelo de qualidade de transmissão,
onde o parâmetro SNR irá definir o formato de modulação que
gere a maior eficiência espectral e, consequentemente, a menor
probabilidade de bloqueio de requisições. Adicionalmente, será
analisada qual a melhor potência de entrada global dos canais
da rede para maximizar SNR e consequentemente o throughput
da rede.
II. C ONSIDERAÇÃO DOS E FEITOS DA C AMADA F ÍSICA

Sinais ópticos são degradados através do acúmulo de ruídos
estocásticos decorrentes de imperfeições na transmissão, o
Pedro J. F. C. Souza, Matheus R. Sena e Raul C. Almeida Jr – Universidade que causa distorções no sinal [7]. Essas imperfeições podem
Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, PE. Alex F. Santos – Universidade
gerar varios tipos de interferências. Para este trabalho, as
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Karcius D. R. Assis – Universidade
Federal da Bahia (UFBA), Salvador, Bahia.
interferências a serem considerados serão do processo de
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emissão espontânea amplificada (ASE – Amplified Spontaneous atingir um valor de pré FEC-BER igual a 0.004. Esse valor é
Emission), o SCI (Self-Channel Interference) e o XCI (Cross- comumente usado na literatura, pois, após passar por um hard
Channel Interference) [8]. A formulação matemática assumida decision decoder, o nível de BER fica próximo de 10−15 [10].
para ambos baseou-se no modelo IGN (Incoherent Gaussian- Além disso a tabela indica a largura de banda do canal (Bch )
Noise) [9], que considera tanto o ruído ASE quanto os não e o número de slots para uma requisição com R = 300 Gbits/s,
lineares SCI e XCI (NLI).
calculado através da relação em [11] Bch = 2logR M para um
2
Para entender o modelo, suponha que a conexão i seja caso de uncoded data e fator roll off = 0.
alocada na rota Ri com frequência central fch,i e largura de
banda Bch,i . A SNR dessa conexão pode ser derivada do TABELA I: SNR mínima por formato de modulação para um
pre FEC-BER de 0.004 e banda para uma taxa de 300 Gbits/s
seguinte conjunto de equações:
Gch,i
GASE + GN LI
Pch,i
Pch,i
Gch,i =
=
Rs,i
Bch,i
X
Nl (10(N F +Al )/10 )hv
GASE =
SN Ri =

(1)
(2)
(3)
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SN Rreq (dB)

Banda (GHz)

QPSK
8QAM
16QAM
32QAM
64QAM

8.47
12.45
15.13
18.12
21.06

75
50
37,5
30
25

Número
de slots
6
4
3
2.4
2

l∈ri
Nch,l
X
X 16
2
2
Nl γ Lef f
Gch,n 2 Gch,i (2 − δn,i )Xn,i
GN LI =
27
n
l∈ri
(4)
1 − e−2αL
(5)
Lef f =
2α
Se n 6= i, X é a contribuição do XCI, logo:

h
i

B
−1
asinh π 2 (2α) β2 fch,n − fch,i + ch,n
Bch,i
2
Xn,i =
−
−1
4π(2α) β2

i
h

B
−1
asinh π 2 (2α) β2 fch,i − fch,n + ch,n
Bch,i
2

4π(2α)

−1

β2
(6)

Se n = i, X é a contribuição do SCI, logo:


−1
asinh π 2 (2α) β2 Bch,i 2
Xn,i =
−1
π(2α) β2

(7)

Nl é o número de spans no link l, Rs,i é a taxa de símbolo
da conexão i, β2 é a constante de dispersão na fibra, α é o
coeficiente de atenuação na fibra, Gch,i é a PSD do canal i, γ é
o coeficiente de não linearidade da fibra, Lef f é o comprimento
efetivo do span, L é o comprimento do span, δn,i é a função
delta de Dirac, N F é a figura de ruído do amplificador em
dB, Al é a perda em dB apos o sinal passar por um spam, v é
a frequência da portadora óptica, que no nosso caso é 193.41
THz, e h é a constante de Planck. Para essa modelagem, foi
considerado que as propriedades da fibra de todos os spans
são iguais e que os ganhos compensam as perdas nas fibras.
Outro parâmetro que é preciso introduzir é o SN Rreq , que é
a SNR requerida para estabelecer uma conexão que, ao passar
por uma HDFEC (Hard Decision Forward Error Correction),
produzirá um valor de BER (Bit Error Rate) que deve satisfazer
o estabelecido pelo SLA (Service Level Agreement). Isso
significa que haverá bloqueio sempre que canais tiverem SNR
menor do que o requerido para o seu formato de modulação. A
Tabela I mostra os SNR Requeridos por formato de modulação
calculados para uma constelação ideal usando o ruído gaussiano
branco aditivo (AWGN – Additive white Gaussian noise) para

III. H EURÍSTICAS PARA P LANEJAMENTO DE EON S
Esta seção apresenta uma breve explicação dos algoritmos
BSR (Best among the Shortest Routes) [12] e BLSA (Balanced
Load Spectrum Allocation) [13] e as adaptações para estes
algoritmos propostas neste artigo quando os efeitos da camada
física são considerados.
A. Heurísticas Tradicionais
1) BSR (Best among the Shortest Routes): O BSR tem
como objetivo encontrar as rotas mais adequadas (em termos
de maximizar ou reduzir alguma métrica desejada) dentro
de um conjunto de rotas possíveis na rede. Como cada par
(origem, destino) pode ter mais de uma rota de menor caminho
(chamadas neste trabalho de Rotas Candidatas – RC), existe
normalmente um número muito grande de soluções distintas,M ,
para o planejamento das rotas fixas em uma determinada
topologia de rede. Cada iteração i do BSR encontra uma
das soluções de roteamento Si do universo de M soluções
possíveis. Isso é feito da seguinte forma: 1) Atribui custo 1
para todos os enlaces e roda o algoritmo de roteamento para
encontrar a solução de roteamento inicial (S0 ) para todos os
pares origem-destino; 2) Estima-se os valores de utilização de
cada enlace da rede somando-se o número de slots requisitados
em cada rota que passa pelo enlace. 3) Atribui-se um novo
custo c(l)i+1 = α.c(l)i + (1 − α).u(l) para cada enlace; onde
c é o custo do enlace l, u é a sua utilização e α é uma contante
proxima de 1. 4) Roda o algoritmo de roteamento para encontrar
uma nova solução de roteamento; 5) Caso o número máximo de
iterações não tenha sido atingido, volta para 2), caso contrário,
termina o processo. A solução de roteamento mais adequada
ao término do processo é a escolhida.
2) BLSA (Balanced Load Spectrum Allocation): O BLSA
[13] determina o roteamento através do balanceamento de carga
no interior da rede, com o intuito de reduzir o número máximo
de slots alocados em uma fibra. Este algoritmo é constituído
por três passos:
Passo 1: Gerar os caminhos. Para isto é utilizado o algoritmo
k–menores caminhos, cujo k >= 1;
369

XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

Passo 2: Seleção de caminhos. Neste passo, é escolhido o
caminho físico para cada caminho óptico, com o objetivo
de balancear a carga entre todas as fibras da rede. Este
balanceamento é realizado utilizando a Equação 12 de [13].
Passo 3: Alocação de slots. Para alocar todos os caminhos
ópticos e respectivos slots é utilizado o algoritmo MRSA
(Maximum Reuse Spectrum Allocation), descrito em [13].
B. Heurística Proposta
Note que, tanto o BSR quanto o BLSA usa como entrada
o número de slots requisitado por cada rota (i.e., par origemdestino). Contudo, para o problema RMSA, em que a quantidade de slots requisitada dependerá da taxa de bit da requisição
e do formato de modulação requerido para prover a QoT
desejada, o algoritmo como originalmente proposto não pode
ser empregado.
A proposta de modificação para as heurísticas mencionadas
anteriormente está na consideração de um cenário flexível
de alocação de diferentes larguras de banda em decorrência
da escolha do formato de modulação adequado para superar
o acúmulo de ruído ASE, SCI e XCI em cada conexão. É
importante salientar que, para uma determinada conexão, o
impacto dos ruídos ASE e SCI, conforme descrito na Seção II,
depende diretamente da potência do sinal, mas a XCI depende
também da potência de todos os canais ativos que interferem
(i.e. compartilham enlaces) com a conexão. A quantidade de
slots, portanto, passa a ser dependente do formato de modulação
empregado para a conexão, que dependerá da rota e posição
espectral das demais conexões da rede. Assim, o problema se
torna bem mais complexo do que o apresentado nas heurísticas
mencionadas anteriormente.
O pseudocódigo da heurística proposta está descrita no
Algoritmo 1. Note que, inicalmente todos os custos dos enlaces
têm valor igual a 1 e, a partir da primeira requisição, esses
custos começam a ser atualizados. Além disso, para a escolha
de slots a serem alocados, é considerado apenas os ruídos ASE
e SCI, pois não se pode garantir a alocação de canais vizinhos
para poder calcular a XCI. Assim, sabendo-se as rotas, pode-se
encontrar o número de slots a serem alocados para cada taxa
de bits requisitada, buscando a melhor eficiência espectral e
tentando evitar bloqueio na camada física.
Ao fim tendo definido todos os caminhos ópticos e suas
alocações de espectros, é calculada a SNR considerando ASE,
SCI, XCI e a potência de entrada do canal. Os resultados irão
mostrar a quantidade de canais que não foram bloqueados na
camada física devido escolha acertada do formato de modulação
no algoritmo para uma certa potência.
IV. R ESULTADOS N UMÉRICOS
Para verificar a eficiência das heurísticas adaptadas, foram
realizadas simulações em cenários e topologias distintas, como
a rede Abilene (11 nós), NSFNet (14 nós) e Espanhola (17
nós). Para a matriz de tráfego, foi considerado um tráfego
uniforme, ou seja, todos os pares origem-destino requerem a
mesma taxa de bit. O valor de taxa utilizado foi de 300 Gbit/s.

Algorithm 1 Algoritmo Proposto
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:

Define-se a Potência P entre 7 e -5 dBm ;
M←Menor formato de modulação disponível (Nesse Artigo
foi 4 = QPSK);
for cada par origem-destino do
m←Maior formato de modulação disponível (Nesse
Artigo foi 64 = 64QAM);
Roda Dijkstra ;
while m > M do
Calcula SNR decorrente de ASE e SCI para Rota
com uma Potência P ;
if SN R > SN Rreq then
Aloca a requisição com o f.m. m usando First Fit;
else
m ← m/2 ;
end if
end while
if m = M then
Bloqueia a Requisição;
end if
Atualizar Custo de Enlaces,com equação da heurística
tradicional;
end for
Executar Analise de Bloqueio na Rede considerando ASE,
SCI e XCI para cada requisição y e toda Potência P ;

É importante ressaltar que, para o formato de modulação
32QAM, que ocuparia apenas 2,4 slots, considerou-se na
camada de rede uma ocupação de 3 slots. No entanto, no
cálculo da não linearidade, foi utilizada a banda real do canal,
que é de 30GHz ou 2,4 slots. Nesse artigo, os parâmetros de
simulação utilizados estão listados na tabela a seguir:
TABELA II: Parâmetros Utilizados no simulador
Parâmetros
Comprimento Span
Coeficiente de Atenuação
Chromatic Disperson Coeficient
Coeficiente não linear
Frequencia da Portadora
Taxa de Símbolo
Spectral Roll Off
Banda de Referência
Numero de Spans por link
Figura de Ruido
Número de Polarizações
Número de Iterações na Simulação

Valores
100Km
0.0507Km−1
−21.3ps2 Km−1
1.3W −1 Km−1
193.41T Hz
300Gbits.s−1
0
12.5GHz
4
4.64dB
2
6000

Outro parâmetro relevante é a escolha da potência de entrada
dos canais. Como demonstrado no artigo [14], quando são
analisados os efeitos de emissão espontânea dos amplificadores
e não lineares da fibra, para toda curva de SNR, pode-se
encontrar um ponto ótimo para a potência dos canais. A
potência certa será capaz de balancear os efeitos do (ASE
– Amplified Spontaneous Emission), cujo impacto é reduzido
com o aumento da potência dos canais, com os efeitos do (XPM
– Cross-Phase Modulation e SPM – Self-Phase Modulation),
cujo impacto aumenta com o aumento da potência dos canais.
Usando esse conceito, para cada rede, foi feita a média da
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Adaptado Abilene

70

Redução Canais Bloqueados (%)

SNR de todos os canais da rede quando se varia a potência de
entrada de -5 a 7 dBm. Os resultados de SNR médio em função
da potência de entrada dos canais usando o BSR modificado
para as três redes analisadas neste artigo estão mostrados na
Figura 1. A curva encontrada foi similar à descrita no artigo
[14], e possibilitou escolher a melhor potência de entrada do
canal, considerando que todos os canais têm a mesma potência
de entrada. Os resultados mostram que a potência ótima para
prover a SNR média mais elevada é de 2 dBm para as três
topologias, e foi essa a usada nas análises realizadas neste
artigo. O mesmo foi visualizado para o BLSA adaptada.

Adaptado NSF NET

Não Adaptado Abilene

Não Adaptado NSF NET

60

50

40

30

20

10

0

20

Abilene NET

Trending Abilene NET

Espanhola NET

Trending Espanhola NET

NSF NET

Trending NSF NET

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

Potência Canal (dBm)

18

Fig. 2: Redução de Canais bloqueados em (%) da Heurística
BSR comparada com a BLSA
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2
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8

10

Potência (dBm)

Fig. 1: Média de SNR versus Potência dos Canais para as três
redes analisadas neste artigo
A primeira análise feita foi para entender qual das heurísticas
atinge a menor quantidade de bloqueio quando leva-se em
conta a camada física. A comparação foi feita entre os
bloqueios na camada física usando o BSR e BLSA em duas
situações. Na primeira situação, foi utilizada a heurística
tradicional, onde era escolhido o número de slots entre 6,
4, 3, 2.4 e 2 aleatoriamente, pois a mesma não entende a
influência do formato de modulação. Já na segunda situação, as
heurístiacas foram modificadas para levarem em consideração
os efeitos ASE e SCI e a partir daí escolher o formato de
modulação, e, consequentemente, o número de slots alocados.
Essa comparação foi feita calculando quantos porcentos uma
heurística teria a menos de bloqueio com relação a outra para
uma mesma situação.
O resultado compilado na Figura 2, para as redes Abilene e
NSF como exemplo, ilustram que o BSR possui vantagem com
relação a ter menor número de canais bloqueados em ambas
situações.
Além disso, ao focar na comparação das duas heurísticas
adaptadas, relacionando canais bloqueados e potência de
entrada, fica evidênte na Figura 3, que o BSR é mais vantajoso,
já que provê menos canais bloqueados que o BLSA em todo
o intervalo de potência de entrada nas 3 redes testadas.
Isso pode ser explicado pelo fato da heurística BLSA escolher
um dos k = 3 caminhos, que não é necessariamente o menor.
Por isso, a possibilidade de canais usarem mais saltos da rede
na política BLSA é maior do que em relação à BSR. Assim,
pode-se concluir que uma maior quantidade de ruído ASE e
SCI é gerada no BLSA, o que pode fazer com que canais

necessitem de um formato de modulação de menor eficiencia
espectral. Além disso, mesmo nos casos de ambas as políticas
utilizarem o mesmo formato de modulação, haverá uma maior
possibilidade dos canais estarem mais próximos do limiar de
SNR quando se emprega a política BLSA, visto que, quanto
mais saltos a rota possui, maior o valor esperado de XCI. Por
fim, note que rotas mais longas são mais prováveis de ter mais
canais interferentes, o que é um fator adicional para causar
bloqueio.
BSR_NEW (Abilene)

BSR_NEW (NSFNET)

BSR_NEW (Espanhola)

BLSA_NEW (Abilene)

BLSA_NEW (NSFNET)

BLSA_NEW (Espanhola)

280
260

Nímero de Canais Bloqueados

SNR Média

14

240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

Potência de Entrada dos Canais (dBm)

Fig. 3: Análise BSR e BLSA com adaptação para 3 topologias
distintas
A segunda análise estudada neste artigo é sobre o quão
melhor a adaptação nas heurísticas é, e o que, de maneira
prática, leva a redução de bloqueio.
Para obter os resultados a seguir, a heurística tradicional e
a adaptada tiveram a prerrogativa de usar a mesma quantidade
de slots, contudo a primeira aloca os slots com somente
o conhecimento da camada de rede e a segunda com o
conhecimento da camada de rede e física.
Assim, em todas as redes, sob a condição de potência ótima,
a Figura 4 mostra que foram obtidos resultados melhores
com a heurística adaptada quando comparado com a sem
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adaptação, chegando a atingir uma redução de 45% no número
de requisições bloqueadas no caso da heurística BSR adaptada
na NFSNet.
50

55

BLSA Abilene
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45

BSR Abiele
BLSA Espanhola
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30
25
20
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13%
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o que evita o bloqueio de diversos canais, principalmente os
com formato de modulação 8QAM e 16QAM.

9%

5
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0
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0

4

2
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Fig. 4: Redução de canais bloqueados em (%) comparando-se
a heurística adaptada com a tradicional
Essa redução é explicada devido à heurística modificada
ter um grau de consciência sobre QoT, evitando formatos de
modulação que não permitirão a transmissão da informação
analisando o limiar SNR requerido. Já nas heurísticas tradicionais, por não distinguir os formatos de modulação, permitem
a alocação em rotas com SNR mais comprometido, o que gera
mais facilmente o bloqueio.
Outro fenômeno visualizado nas Figuras 3 e 4 foi que, em
redes menores como a Abilene (11 nós) e a NSFNet (14 nós),
a heurística adaptada obteve melhores performaces que em
redes maiores, como a Espanhola (17 nós). Esse fenômeno
pode ser explicado pelo fato de que quanto maior a rede, mais
canais interferentes vão se ter e, consequentemente, maior é a
contribuição do XCI, o que faz a heurística errar mais, pois
a mesma só considera SCI e ASE na escolha do formato de
modulação.
Por fim, foi observado que a mudança proposta impactou
bastante nos canais bloqueados que tinham modulação 8 QAM
e 16 QAM na tradicional. Ao se utilizar a heurística adaptada,
todos esses canais passam a ser permitidos pelo nível de SN R
requerido. A Figura 5 ilustra essa melhora, mostrando, por
topologia, a quantidade de canais bloqueados separados por
formato de modulação, para a heurística BSR tradicional e
adaptada.
V. C ONCLUSÃO
Neste artigo, foi apresentada uma adaptação para alocação
de banda no espectro para dar suporte ao planejamento de redes
ópticas considerando os efeitos na camada física. Ao usar uma
metodologia de escolher a melhor potência de entrada dos
canais e o melhor formato de modulação, foi mostrado, através
de três redes distintas, que existe uma melhora no throughput
da rede, visto que menos canais são bloqueados. Além disso,
foi constatado que, ao se considerar os efeitos da camada
física ASE, SCI e XCI a heurística BSR apresenta melhores
resultados que a BLSA. Por fim, percebe-se que a estratégia
adaptada serve para estabelecer canais com uma SNR para
satisfazer o mínimo requerido pela qualidade de transmissão,

2

3

8

16

4

32

5

64

Formato de Modulação

Fig. 5: Número de requisições bloqueadas por formato de
modulação nas 3 topologias.
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Propagation Characterization for an Indoor Wireless Sensor
Network with Energy Harvesting
P. H. Krohling Almeida, L. C. Nogueira, E. E. Benitez Olivo, and D. P. Moya Osorio
Abstract— This paper carries out an experiment-based channel
characterization for a wireless sensor network based on the
development kit TI eZ430-RF2500-SEH, which operates with
solar energy harvesting. The channel model was obtained from
measurements of the received signal strength (RSS) in an indoor
environment. This model is tested through a coverage sensor
application, and the energy management of the device is also
investigated.
Keywords— Wireless sensor networks, energy harvesting, channel characterization.

I. I NTRODUCTION

In the Internet of Things (IoT), a myriad of devices, provided of sensors, will interact in an autonomous and smart
manner. Thus, wireless sensor networks (WSNs) will be an
essential part of the IoT, as this kind of networks can be widely
used to monitor and collect data from the environment, thereby
enabling different services and applications. WSNs have been
investigated in the most diverse scenarios [1], [2]. For instance,
in [1], a two slope, log-normal path loss near ground outdoor
model is characterized for a WSN at 868 MHz. In [2], the
authors proposed a statistical channel model for a suburban
environment, where the multipath and shadowing phenomena
are predominant. However, the energy resources in WSNs
represent a challenging issue due to the current dependency on
batteries. Therefore, energy harvesting techniques have proved
to be a promising solution for WSNs [3]. In this paper, an
experiment-based path loss model for a WSN based on the
TI eZ430-RF2500-SEH kit, which operates with solar energy
harvesting, is obtained through measurements of RSS in an
indoor environment. This model is tested through a coverage
sensor application. In addition, the energy management of the
WSN is investigated.
The rest of this paper is organized as follows: section II
presents the theory used; section III presents the procedure to
measurements and the model obtained; section IV presents the
effectiveness of the model in a coverage sensor application;
section V presents the module’s power consumption; finally
section VI presents the conclusions of this work.
II. C HANNEL M ODELING
In this paper, we consider two large-scale models, which
are described next.
A. Log-Distance Path loss Model

where, PL (d0 ) is the path loss at the reference distance d0 ,
is the path loss exponent, and d is the distance between
transmitter and receiver. Therefore, the received power can be
obtained as Pr [dBm] = Pt [dBm] − PL [dB], where Pt [dBm] is the
transmit power.
Then, for a given scenario, the path loss exponent n can
be empirically determined from channel measurements by
minimizing the square mean error between the predicted and
measured path loss. Hence, the error can be determined as
n

E(n) =

k
X


PLmi − PLpi

i=1

2

,

(2)

where PLm is the average measured path loss, PLp is the
predicted path loss at each point obtained as in (1), and k
is the total number of points. By substituting (1) into (2) and
differentiating the result in order to minimize the error, the
path loss exponent is obtained as
n=

 


PLmi − PL (d0 ) log ddi
 0 .
 i
Pk h
di
di
log
10
log
i=1
d
d

Pk

i=1

0

(3)

0

B. Log-Normal Shadowing
While the log-distance model is deterministic, the random
effect due to objects near to the receiver can be characterized
using the log-normal shadowing model [4]. This model includes a random variable (RV) Xσ to the log-distance model
given in (1), which follows a Gaussian distribution of zero
mean and standard deviation σ. Therefore, to empirically
determine this model, once the value of n is obtained as
described in the above section, the log-distance model is
used as the expected value, and the measurement points are
projected over that value. Then,
σ is calculated as
v
uN
uX (Xi − µ)2
,
σ[dB] = t
N
i=1

(4)

where Xi are the projections, µ is the mean of the distribution
(0 by considering the path loss model as reference), and N is
the number of measurements.
III. M ETHODOLOGY

To predict the channel propagation model, measurements
of RSS at the anchor node (receiver) of the signal transmitted
This model considers that the average received signal power from a mobile node (transmitter) were taken on 5 different
shows a logarithmic decrease with the distance between trans- points in order to eliminate both temporal and spacial variation
mitter and receiver, which is expressed as
of the channel. To eliminate the temporal variation, at each
 
point, 20 measurements were taken in intervals of 30 min.
d
PL [dB] = PL (d0 ) + 10n log
,
(1)
Moreover, to eliminate the spacial variation, measurements
d0
were taken in others 10 points separated 10 cm for each
P. H. Krohling Almeida, L. C. Nogueira, and D. P. Moya Osorio are with
original point. Then, the average RSS for each point is calcuthe Federal University of São Carlos (UFSCar), São Carlos-SP, Brazil, E-mails:
pdrkrohl@gmail.com, leonardongr13@gmail.com, and dianamoya@ufscar.br.
lated by finding the expected value of all measurements. Thus,
E. E. Benitez Olivo is with São Paulo State University (UNESP), Campus of São
from (3) and (4), the experimental values for the corresponding
João da Boa Vista, São João da Boa Vista-SP, Brazil, E-mail: edgar.olivo@unesp.br.
model parameters were obtained as n = 1.0028 and σ = 0.3372.
This work was supported by FAPESP (Procs. No 2017/09389-9 and 2017/07320-1).
373
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TABLE I
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Received Power [dB]

-65

C OMPARISON
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Fig. 1 shows the curve attained by replacing n as obtained
in (1), and the fitted curve obtained in Matlab from the
measured points, where it was considered PL (d0 ) = 70.96
dB at d0 = 1 m. Note that the theoretical and fitted curves
are almost overlapping, thus verifying the accuracy of the
theoretical calculations.
IV. C OVERAGE SENSOR
In order to verify our model, an application for sensors
that predicts if a transmitter is inside a coverage area was
employed. For that purpose, measurements of RSS were taken
at 17 different distances from 1 to 5 m, since the coverage
area was set to 3 m. Then, the path loss model determined
in Section III was used to predict whether the transmitter is
inside or outside the coverage area. Fig. 2 shows the error
percentage as a function of the number of measurements. It is
observed that, for 200 or more measurements (≈ 30 min), an
error of less than 12% is attained.
V. E NERGY M ANAGEMENT
The Solar Energy Harvesting Module (SEH-01) of the
TI eZ430-RF2500-SEH kit is based on a photovoltaic cell
responsible for converting the incident light into electrical
energy. Then, a boost converter is used to increase the voltage
to a proper level to charge the EnerChip EH CBC5300 inner
batteries on the SEH-01. The device power management was
observed by testing its behavior whenever the photovoltaic cell
or the batteries EH CBC5300 act as the main power supply
in two distinct experiments as follows.
1) EnerChip batteries: The first experiment aims to demonstrate the autonomy of the EnerChip batteries whenever the
photovoltaic cell is not able to provide enough energy for
the proper operation of the device. For such evaluation, the
SEH-01 was supplied by a constant luminescent source of
light for 30 minutes, then the mobile node was disconnected
from the photovoltaic cell and the EnerChip took its place,

ensuring the voltage supply for the microcontroller. Then, periodical transmissions were performed until the batteries were
discharged. This process was repeated for all the available time
interval settings. It was observed that the device was capable
of reaching over 12 hours for the largest period of inactivity
available (≈ 4 min) and almost 37 min for the shortest period
(≈ 5 s), as shown on Tab. I.
2) Luminous Influence: The second experiment aims to
analyze the luminous influence over the device operation for
distinct levels of luminescence. For this purpose, the device
was exposed to a controlled constant light source and 570
measurements were recorded. Then, the elapsed time was
analyzed between measurements with a time interval of 5
s. In this way, intervals greater than 5 s were computed as
transmission failures, thus a failure occurrence probability
was obtained. Note from Fig. 3 that for lower values of
illuminance, the device presents more instabilities. However,
from 300 lux, the failure rate is below 14%.
VI. C ONCLUSIONS
In this paper, an experiment-based channel model for a
WSN based on the TI eZ430-RF2500-SEH kit, which operates with solar energy harvesting, was obtained through
measurements of the received signal strength in an indoor
environment. The model was tested through a coverage sensor
application. It was observed that the sensor attains almost 90%
of accuracy for a number of measurements, greater than 200.
Thus, this is not suitable for delay-constrained applications,
but useful for many other applications that doesn’t require
precision, immediate feedback or have few resources. It was
also determined that, under insufficient light conditions, the
WSN attains up to 12 hours of autonomy for a high load of
transmissions.
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Diversidade de Espaço de Sinais em OFDM com
Subportadoras Agrupadas: Resultados Adicionais
Juliana Camilo Inácio, Bartolomeu F. Uchôa-Filho e Didier Le Ruyet

Resumo— O conceito de diversidade de espaço de sinais (SSD),
comumente utilizado para melhorar o desempenho de erro em
canais com desvanecimento, tem sido amplamente explorado
nos últimos anos. Recentemente, os autores mostraram que a
combinação de precodificação de constelação linear agrupada
(GLCP) e rotação, aplicadas a um grupo de subportadoras em
multiplexação por divisão de frequências ortogonais (OFDM),
pode alcançar a máxima SSD sem aumentar significativamente
a complexidade de projeto das constelações. Dado o potencial
desta técnica, nesse trabalho foram propostas novas constelações
com o objetivo de validar e complementar os resultados obtidos
anteriormente.
Palavras-Chave— Distância produto, diversidade de espaço de
sinais, GLCP, modulação por ı́ndice de subportadora, projeto de
constelações.
Abstract— Signal space diversity (SSD), commonly used to improve the error performance in fading channels, has been widely
explored in recent years. The authors have recently shown that a
combination of grouped linear constellation-precoding (GLCP)
and rotation can attain maximum SSD without significantly
increasing the design complexity of the constellations. Given
the potential of this technique, in this work we propose new
constellations, aiming to validate and complement the previously
obtained results.
Keywords— Codebook design, GLCP, subcarrier-index modulation, signal-space diversity, product distance.

I. I NTRODUÇ ÃO
Nos últimos anos várias técnicas foram propostas para
melhorar a eficiência espectral e/ou o desempenho de erro de
sistemas com múltiplas subportadoras, como a multiplexação
por divisão de frequências ortogonais (OFDM). Entre elas,
a modulação por ı́ndice de subportadora (SIM) [1] tem sido
apontada com uma candidata promissora para as futuras redes
de comunicação sem fio. Nessa técnica, as subportadoras
são divididas em grupos, e dentro de cada grupo um ı́ndice
portador de informação é associado com um subconjunto de
subportadoras ativas.
Existem inúmeras variações e generalizações da SIM, como
por exemplo em [2], em que os autores usaram de forma
independente entrelaçadores para melhorar o desempenho de
SIM na região de baixa razão sinal-ruı́do (SNR). Vários trabalhos subsequentes adotaram SIM com entrelaçadores (ISIM),
para melhorar o desempenho. Entrelaçamento em nı́vel de
coordenada foi proposto em [3], em que cada componente, real
Juliana Camilo Inácio e Bartolomeu F. Uchôa-Filho, GPqCom/LCS/EEL,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis-SC, E-mails: juliana.camilo@posgrad.ufsc.br, uchoa@eel.ufsc.br. Didier Le Ruyet, CEDRIC/LAETITIA, Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris, France,
E-mail: didier.le ruyet@cnam.fr. Este trabalho foi parcialmente financiado
pelo programa PDSE-CAPES (88881.133012/2016-01).

e imaginária, de um sı́mbolo complexo é transmitido em um
instante de tempo diferente e através de antenas transmissoras
diferentes. O esquema modulação por ı́ndice generalizada
(GIM) foi proposto em [4], no qual a modulação por ı́ndice
ativa em cada grupo de subportadoras um subconjunto de
componentes, fase/quadratura, de forma independente. Com
essa generalização, há uma melhora significativa na eficiência
espectral em relação a SIM convencional.
Sabe-se que o OFDM convencional em canais de
comunicação sem fio sofre com a perda de diversidade
de múltiplos percursos. Com o intuito de recuperar essa
perda, uma técnica interessante chamada precodificação de
constelação linear agrupada (GLCP) foi proposta em [5]. Nesta
técnica, o vetor contendo os sı́mbolos de um grupo com n subportadoras é multiplicado por uma matriz de precodificação,
que mistura os sı́mbolos no domı́nio da frequência. Para descorrelacionar os desvanecimentos dos subcanais, cada grupo é
formado por sı́mbolos que são transmitidos em subportadoras
separadas, ou seja, temos um entrelaçamento implı́cito nesse
agrupamento. Os autores mostraram que, sob certas condições,
e para n ≥ L, um ganho de divesidade L pode ser alcançado
com essa técnica, em que L é o número de taps da resposta ao
impulso do canal com desvanecimento seletivo em frequência.
Recentemente, precodificação de constelação linear foi combinada com SIM em [6], focando em otimizar, entre outros
critérios, a mı́nima distância Euclidiana. Em [7], os autores
do presente trabalho apresentaram um esquema que combina
GLCP e SIM. Um entrelaçamento em nı́vel de componente
real e rotação para sistemas precodificados também foram
propostos. Através de simulações computacionais, foi mostrado que os esquemas resultantes superam seus predecessores
e alcançam o dobro da diversidade de espaço de sinais
(SSD) [8], ou seja, 2n = M . Considerando esses aspectos,
em [9] foram realizadas mudanças nos critérios de projeto e
foi introduzida a ideia de combinar constelações multidimensionais baseadas em reticulados com precodificação (GLCP)
e rotação, com o objetivo de melhorar o desempenho de erro
desses esquemas para o cenário adotado.
O presente trabalho apresenta o resultado da análise de
novas constelações seguindo a abordagem de [7] e [9], mas
em um novo caso de estudo, para validar e complementar
as análises a respeito da abordagem proposta. O restante do
trabalho está organizado como segue. Na Seção II é descrito
o modelo do sistema. A análise de desempenho é brevemente apresentada na Seção III. As constelações propostas
são descritas na Seção IV e os resultados das simulações são
apresentados em seguida, na Seção V. Por fim, a Seção VI
apresenta a conclusão do trabalho.
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II. M ODELO DO S ISTEMA
Notação: A notação adotada ao longo deste trabalho é
apresentada a seguir. Letras em negrito representam vetores/matrizes, (·)∗ denota o complexo conjugado, (·)T denota
a transposição, e k · k2 denota o vetor norma (quadrática).
Para um vetor N -dimensional h, diag(h) representa a matriz
diagonal N × N , cujo (i, i)-ésimo elemento é hi .
A descrição do modelo segue aquela em [7] e [9]. O sı́mbolo
OFDM tem N subportadoras, as quais são divididas em G
grupos, em que n = N/G é o número de subportadoras por
grupo. Através de cada subportadora, um sı́mbolo complexo
é transmitido com energia média Es . Seja x̌ o vetor contendo
N sı́mbolos complexos dado por
x̌ = [x̌T1 , x̌T2 , . . . , x̌TG ]T ,

(1)

em que x̌g ∈ C é o vetor de grupo, de comprimento
igual a n sı́mbolos complexos, para g = 1, 2, . . . , G, e C é
uma constelação real M -dimensional. Projetamos C seguindo
as regras obtidas na análise de desempenho apresentada na
Seção III. x̌g é dado por
I
R
I T
x̌g = [xR
ng−(n−1) + jxng−(n−1) , . . . , xng + jxng ] .

(2)

Considerando cada componente, em fase (R) e em quadratura
(I), como uma dimensão real, o vetor x̌g pode ser visto como
um ponto no espaço Euclidiano real M -dimensional, em que
M = 2n.
Entrelaçamento em nı́vel de componente real [7] é utilizado,
de tal maneira que a versão entrelaçada de x̌ em (1) é dada
por
T
I T
R T
I T
R T
I T T
x̃ = [(x̃R
1 ) , (x̃1 ) , . . . , (x̃m ) , (x̃m ) , . . . , (x̃n ) , (x̃n ) ] ,
(3)
que foi reestruturado para n pares de blocos, cada um com
G/2 elementos complexos. Para m = 1, 2, . . . , n, o primeiro
bloco complexo do m-ésimo par, x̃R
m , é dado por
R
R
R
R
x̃R
m = [xm + jxm+n , xm+2n + jxm+3n , . . . ,
R
T
xR
m+(G−2)n + jxm+(G−1)n ] . (4)

O segundo bloco complexo do mesmo par, x̃Im , é descrito semelhantemente (mesmo subescrito, porém com o superescrito
trocado por I).
Após a transmissão do sı́mbolo OFDM em (3), o vetor
recebido é dado por ỹ = diag(h̃)x̃ + w̃, em que h̃ =
[h̃1 , h̃2 , . . . , h̃N ]T é o vetor de coeficientes complexos e
aleatórios de desvanecimento Rayleigh com variância unitária
(E[|h̃i |2 ] = 1), e w̃ = [w̃1 , w̃2 , . . . , w̃N ]T é o ruı́do Gaussiano
branco aditivo complexo (AWGN) com média zero e com
variância N0 /2 por dimensão, através das N subportadoras.
A razão sinal-ruı́do por sı́mbolo complexo é definida como
SNR = Es /N0 .
Para recuperar o vetor de dados original em (1), x̌, o
seguinte processamento do sı́mbolo recebido ỹ é realizado:
#
"
h̃∗N −1
h̃∗2
h̃∗N
h̃∗1
ỹ1 ,
ỹ2 , . . . ,
ỹN −1 ,
ỹN
(5)
ȳ =
|h̃1 |
|h̃2 |
|h̃N −1 |
|h̃N |
=

em que w̄ = [(h̃∗1 /|h̃1 |)w̃1 , . . . , (h̃∗N /|h̃N |)w̃N ]. Como
veremos a seguir, esse processamento junto com o
desentrelaçamento dará origem a um modelo de sistema simples no qual as M componentes reais do ponto transmitido,
x̌g em (2), são afetadas por coeficientes de desvanecimento
Rayleigh quase sem correlação. Pelo desentrelaçamento do
vetor ȳ, obtemos um modelo do sistema real equivalente:
y = diag(h)x + w,

(6)

em que x e w são as versões reais expandidas dos vetores x̌
e w̄, respectivamente, e
h = [hT1 , hT1 , hT2 , hT2 , . . . , hTG/2 , hTG/2 ]T .

(7)

Para γ = 1, . . . , G/2, o vetor de grupo do canal hγ em (7) é
dado por hγ = [|h̃γ |, |h̃γ+ G |, |h̃γ+2 G |, . . . , |h̃γ+(M −1) G |]T .
2
2
2
Deve-se notar que nesse modelo de canal, a transmissão
de um sı́mbolo OFDM corresponde à transmissão de uma
sequência de G pontos no espaço Euclidiano real M dimensional. Cada componente real de um ponto é multiplicada por um ganho de canal real (com distribuição
Rayleigh) e é afetada por AWGN. Esses ganhos de canal são tão descorrelacionados quanto eles podem ser com
entrelaçamento/desentrelaçamento1 , embora pontos consecutivos sejam, dois a dois, afetados pelo mesmo vetor de ganhos
do canal.
A detecção de máxima verossimilhança (ML), em nı́vel de
∆
grupo, para γ = dg/2e, é dada por
x̂g = arg min kyg − diag(hγ )x0g k2 ,

(8)

x0g ∈ C

cuja complexidade é essencialmente a mesma para todos os
esquemas OFDM com subportadoras agrupadas.
III. A N ÁLISE DE D ESEMPENHO
A probabilidade de erro de ponto da constelação, ou seja,
a probabilidade de que o ponto detectado x̂g em (8) seja diferente do ponto transmitido, pode ser limitada superiormente
por [10]
1 X X
P (xg → x0g ),
(9)
Pe (C) ≤
|C| x 0
g

xg 6=xg

em que P (xg → x0g ) é a probabilidade (par-a-par) de erro
(PEP), ou seja, a probabilidade de o ponto x0g da constelação
ser detectado dado que o ponto xg foi transmitido.
Após algumas manipulações algébricas padrões, as quais
podem ser vistas detalhadamente em [9], a probabilidade de
erro de ponto da constelação resultante é dada por
1 X X 1
1
,
Pe (C) ≤


0 )|
|I(x
,x
g
g
|C| x 0
2 Es
0 )2
g xg 6=xg
δ
(x
,
x
p g
g
4ηN0
(10)
em que |I(xg , x0g )| é o conjunto dos ı́ndices i ∈ {1, . . . , M }
para os quais xg (i) 6= x0g (i), ou seja, |I(xg , x0g )| =
dH (xg , x0g ), que é a distância de Hamming entre xg e x0g ,
1 O nı́vel de correlação ainda dependerá do número de taps do canal com
desvanecimento seletivo em frequência (L), do número total de subportadoras
(N ) e da largura de faixa de frequências.

R
I
I
T
[|h̃1 |(xR
1 + jx1+n ), . . . , |h̃Gn |(xGn−n + jxGn )] + w̄,
376
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e D ≤ |I(xg , x0g )| ≤ M . O parâmetro η é a eficiência
espectral medida em número de bits por duas dimensões e
D é a mı́nima distância de Hamming da constelação C, que
foi denominada SSD (ou diversidade de modulação) em [8]. A
distância produto (normalizada), δp (xg , x0g ), é definida como
Q
|xg (i) − x0g (i)|2
δp (xg , x0g )2 =

i∈I(xg ,x0g )

0

(Ec /M )|I(xg ,xg )|

,

CONSTRUÇ ÃO DA CONSTELAÇ ÃO PROPOSTA

CD 4

# Pontos
1
24
16
8

Pontos
(0,0,0,0)
(±1, ±1, 0, 0)
(±1, ±1, ±1, ±1)
(±2, 0, 0, 0)

Norma
0
2
4
4

# Pontos
96
24
48
39

Pontos
(±1, ±1, ±2, 0)
(±2, ±2, 0, 0)
(±1, ±3, 0, 0)
(±1, ±1, ±2, ±2)

Norma
6
8
10
10

(11)

em que Ec é a energia média de ponto da constelação e i é
o ı́ndice da componente (dimensão) do ponto xg . Assintoticamente, (10) é dominada pelo termo 1/(Es /η4N0 )D , e pode
ser aproximada por
D

Pe (C) ≈ ∆D /[2|C| (Es /η4N0 ) ],
(12)
P
δp
2
em que ∆D =
δp :D τp /δp deve ser minimizado. O
δ

parâmetro τp p é a multiplicidade associada à distância produto
δp2 . Note que a diversidade do sistema como um todo é limitada
por Dsys = min(L, D) [11].
IV. C ONSTELAÇ ÕES P ROPOSTAS
A partir dos critérios de projeto da seção anterior, a
seguir serão propostas constelações M -dimensionais, cujos
parâmetros foram escolhidos visando minimizar (12), a fim
de validar e complementar os resultados obtidos em [7], [9].
Todos os esquemas aqui analisados são precodificados ou
precodificados e rotacionados. Para a constelação cujos pontos
são dados em (2), os pontos da constelação precodificada são
dados por ẋg = Θx̌g , em que se n for uma potência de 2, Θ
poderá ser representado por
Θ = Fn diag([α1 , . . . , α1n−1 ]),

TABELA I
P ONTOS SELECIONADOS A PARTIR DO RETICULADO D4 PARA A

(13)

em que Fn é a matriz de Fourier e os coefientes de Θ podem
ser retirados de [5, Tabela I]. A constelação adotada neste
trabalho como referência é a chamada GLCP convencional [5],
que consiste em se utilizar, em cada subportadora do grupo, um
sı́mbolo QAM convencional. Neste caso, não há modulação
por ı́ndice, ou seja, todas as subportadoras são ativas.
Para as constelações precodificadas e rotacionadas, os pontos da constelação são dados por ẍg = ΘΦx̌g , em que
Φ = diag([ejφ , . . . , ejφ ]), de tamanho n×n, semelhante a [3],
[9]. Note que, quando uma dessas constelações é utilizada,
modificações apropriadas devem ser feitas na análise, tal como
incluir as matrizes Θ e ΘΦ na detecção mostrada em (8).
Para o caso de estudo escolhido, optou-se por usar 8 bits
por grupo de n = 2 subportadoras, ou seja, são consideradas
constelações com 256 pontos em M = 2×2 = 4 dimensões reais. Essa taxa é alcançada pelo GLCP utilizando a modulação
digital 16-QAM em cada subportadora. Na busca pela melhor
rotação, o ângulo φ variou entre 0◦ e 360◦ com passos de
0.5◦ .

quadratura de um grupo. Ou seja, em cada grupo com M = 2n
dimensões reais, apenas kd dimensões independentes serão
ativadas, e os sı́mbolos complexos da constelação resultante
poderão ter apenas componentes em fase, apenas componentes
em quadratura ou ambas.
Resolvemos comparar o desempenho dessa versão generalizada da modulação por ı́ndice com os demais esquemas
aqui propostos. Para obter a mesma taxa do nosso caso de
estudo, optamos por usar a modulação 4-PAM em cada uma
das kd = 3 dimensões ativas. Esses 6 bits somados aos 2 bits
para selecionar um dos quatro possı́veis padrões de ativamento,
resultam nos 8 bits por grupo necessários para o nosso cenário.
Os parâmetros de interesse da constelação GIM precodificada
e precodificada com rotação são apresentados na Tabela II.
B. Reticulado D4
O reticulado D4 é descrito como [12]:
D4 = {(x1 , x2 , x3 , x4 ) ∈ Z4 :

4
X

xi = even}.

(14)

i=1

Para formar uma constelação, 256 pontos com a menor
norma foram escolhidos do reticulado D4 de acordo com
a Tabela I. Para as componentes não nulas, foram consideradas as duas polaridades (±). O ponto (±1, ±1, ±2, ±2)
com norma 10 possui 96 permutações
possı́veis, mas apenas

39 são necessárias. Como 96
é
um
valor muito grande,
39
10000 combinações aleatórias foram testadas. Os 39 pontos
escolhidos otimizam os critérios de interesse da Seção III. A
constelação CD4 foi centralizada e normalizada para que os
pontos tenham energia média Ec = nEs .
C. Modulação por Chaveamento de Fase e Amplitude

Os autores em [13] propuseram explorar a SSD com
modulação codificada de bit entrelaçado e com decodificação
iterativa (BICM-ID) e modulação por chaveamento de fase e
amplitude (APSK). Eles utilizaram rotação [8] para melhorar
a ordem de diversidade de modulação das constelações propostas, e obtiveram bons resultados para sistemas codificados.
Por essa razão, resolvemos investigar o desempenho de
constelações APSK associadas às abordagens propostas em [7]
e [9] que exploram a SSD para sistemas não codificados a fim
de complementar o nosso caso de estudo. Para que a taxa de
R = 1024 bits por sı́mbolo OFDM seja alcançada, utilizamos a
A. Modulação por Índice Generalizada
modulação 16-APSK dada em [13] e combinamos com GLPC
Em [4], GIM foi proposta para melhorar significativamente e rotação. Os parâmetros das constelações resultantes GLCP
a eficiência espectral, na qual os ı́ndices são responsáveis (16-APSK) e GLCP (16-APSK) com rotação são apresentados
pelo ativamento independende das componentes em fase e em na Tabela II.
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D

GLCP (16-QAM) [5]
GLCP (16-APSK)
GLCP-GIM
GLCP-CD4

2
1
2
2

Sem Rotação
∆D
1, 32 × 104
9,54
9.831,98
5.048,21

D
4
2
4
4

Com Rotação
∆D
φ(◦ )
7, 55 × 107
57,53
6, 71 × 108
7, 21 × 107

31
164,5
124,5
55,5

V. R ESULTADOS N UM ÉRICOS
Nas simulações de Monte Carlo, foi considerado que todos
os esquemas têm N = 256 subportadoras por sı́mbolo OFDM
divididas em G = 128 grupos com n = 2 subportadoras cada.
Todos os esquemas também possuem a mesma taxa de R =
1024 bits por sı́mbolo OFDM, de tal modo que o esquema
OFDM convencional necessita de uma modulação 16-QAM
ou 16-APSK para alcançar essa taxa enquanto as constelações
baseadas em GIM fazem uso de 4-PAM por dimensão ativa.
Além disso, todos os esquemas têm a mesma energia média de
ponto 4-dimensional Ec . A largura de banda do sistema é B =
20 MHz e o modelo de canal Rayleigh adotado é o veicular
estendido A (EVA) [14] com um espalhamento Doppler de
5 Hz.
Na Fig. 1, foram comparados todos os esquemas precodificados com diversidade de modulação D = n = 2,
propostos ou da literatura, e foram apresentados seus limitantes
superiores (LS). Os esquemas GLCP (16-QAM) [5], GLCPGIM e GLCP-CD4 apresentam comportamento semelhante aos
apresentados em [7], [9], nos quais as aboradagens propostas
são validadas no caso de estudo atual. Para uma probabilidade
de erro de 10−3 , o GLCP-GIM é ≈ 0, 22 dB melhor do que
o GLCP (16-QAM) [5], enquanto que para o GLCP-CD4 esse
ganho é de ≈ 1 dB. O GLCP (16-APSK) apresentou um
ganho de ≈ 0, 32 dB melhor do que o GLCP (16-QAM),
o que não era esperado, pois de acordo com a Tabela II ele
possui D = 1. Esse comportamento é devido ao fato de que
apenas assintoticamente a inclinação da curva de desempenho
de um esquema será dominada pela diversidade de modulação
mı́nima, conforme apresentado em (12), o que ocorre para
SNR > 45 dB para esse esquema especı́fico. Esta também é
a razão pela qual o limitante superior do GLCP (16-APSK)
não é apresentado na Fig. 1, pois está fora da faixa de SNR
de interesse deste trabalho.
A comparação entre os esquemas rotacionados (rot.) e
precodificados (GLCP), com diversidade de modulação D =
M = 4, é apresentada na Fig. 2. O rot. GLCP-CD4 é o melhor
esquema, com um ganho de ≈ 1, 5 dB em relação ao rot.
GLCP-GIM e ≈ 2 dB em relação rot. GLCP (16-APSK), para
uma probabilidade de erro de 10−4 .
O rot. GLCP (16-APSK) apresenta o mesmo comportamento da figura anterior, ou seja, o seu desempenho é muito
melhor do que aquele previsto pelo LS, conforme a Tabela II.
E a explicação para tal comportamento é a mesma, apenas
assintoticamente é que a inclinação da curva será dominada
pela diversidade D = 2, e para este caso isso irá ocorrer para
SNR > 50 dB. Por esse mesmo motivo, o limitante superior
desse esquema não será apresentado.

Probabilidade de erro de ponto da constelação

Esquemas

10 0

10 -1

10 -2

GLCP (16-QAM) -LS
GLCP-GIM - LS
GLCP-CD4 - LS
GLCP (16-QAM) [5]
GLCP-GIM
GLCP (16-APSK)
GLCP-CD4

10 -3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Es /N0 (dB)
Fig. 1.
Probabilidade de erro de ponto da constelação dos esquemas
precodificados (GLCP) e seus limitantes superiores (LS), para D = n = 2,
M = 4 e L = 4.

O esquema rot. GLCP (16-QAM) apresentou um desempenho muito semelhante ao rot. GLCP-CD4 , ambos propostos
neste trabalho, sendo que o rot. GLCP-CD4 apresenta um
ganho de apenas ≈ 0, 06 dB para uma probabilidade de erro
de 10−4 . O esquema rot. GLCP-GIM mostrou-se não ser uma
boa alternativa para este cenário.
Portanto, os resultados obtidos aqui validam o que foi
proposto em [7] e [9] para o caso de estudo atual. Ressaltase ainda que, embora os limitantes apresentados na Fig. 1 e
Fig. 2 não sejam tight, para média/alta região de SNR eles
são coerentes ao apresentar os desempenhos ordenados (do
pior para o melhor).
10 0

Probabilidade de erro de ponto da constelação

TABELA II
PAR ÂMETROS DAS CONSTELAÇ ÕES ANTES E DEPOIS DA ROTAÇ ÃO

10 -1

10 -2

rot.
rot.
rot.
rot.
rot.
rot.
rot.

10 -3

10 -4

0

5

GLCP-GIM - LS
GLCP (16-QAM) - LS
GLCP-CD4 - LS
GLCP (16-APSK)
GLCP-GIM
GLCP (16-QAM) [7]
GLCP-CD4
10

15

20

25

30

35

40

Es /N0 (dB)

Fig. 2.
Probabilidade de erro de ponto da constelação dos esquemas
rotacionados (rot.) e precodificados (GLCP) e seus limitantes superiores (LS),
para D = M = 4 e L = 4.
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VI. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho, foram propostas constelações obtidas pela
precodificação, com e sem rotação, das constelações GIM,
APSK e uma obtida a partir do reticulado D4 , para o caso
de estudo escolhido. O objetivo desta comparação é validar
as abordagens propostas em [7] e [9] e também ampliar
o número de diferentes esquemas comparados. Através dos
parâmetros obtidos e das simulações computacionais, foi
confirmado que as constelações construı́das a partir de um
reticulado apresentam os parâmetros mais otimizados e, consequentemente, os melhores resultados para o cenário escolhido.
As constelações baseadas na modulação por ı́ndice não são
boas alternativas quando a métrica é o desempenho de erro.
As constelações construı́das a partir da modulação APSK
apresentaram um comportamento diferente do esperado, pois
apesar de os parâmetros de interesse serem inferiores aos dos
esquemas concorrentes, o efeito desses parâmetros nas curvas
de desempenho de erro ocorrerá para valores altos de SNR
(> 45 dB), o que não é de interesse desse trabalho.
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[1] E. Basar, U. Aygolu, E. Panayirci and H. V. Poor, “Orthogonal Frequency
Division Multiplexing With Index Modulation,” IEEE Trans. Signal
Process., vol. 61, no. 22, pp. 5536–5549, Nov. 2013.
[2] Y. Xiao et al., “OFDM with Interleaved Subcarrier-Index Modulation,”
IEEE Commun. Lett., vol. 18, no. 8, pp. 1447–1450, Aug. 2014.

[3] E. Basar, “OFDM With Index Modulation Using Coordinate Interleaving,” IEEE Wireless Commun. Lett., vol. 4, no. 4, pp. 381–384, Aug.
2015.
[4] R. Fan, Y. J. Yu and Y. L. Guan, “Generalization of Orthogonal
Frequency Division Multiplexing with Index Modulation”, IEEE Trans.
Wireless Commun., vol. 14, no. 10, pp. 5350–5359, May 2015.
[5] Z. Liu, Y. Xin and G. B. Giannakis, “Linear Constellation-Precoding for
OFDM with Maximum Multipath Diversity and Coding Gains,” IEEE
Trans. on Commun., vol. 51, no. 3, pp. 416–427, Mar. 2003.
[6] M. Wen, B. Ye, E. Basar, Q. Li and F. Ji, “Enhanced orthogonal
frequency division multiplexing with index modulation,” IEEE Trans.
Wireless Commun., vol. 16, no. 7, pp. 4786–4801, Jul. 2017.
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Análise Espectral de uma Folha de Grafeno
Excitada por uma Linha de Corrente Magnética
Andrey V. Pires e Karlo Q. da Costa
Resumo— O grafeno é um material bidimensional que possui
propriedades com potencias aplicações em telecomunicações na
faixa do terahertz. Neste trabalho, é apresentada uma análise
espectral do espalhamento eletromagnético de uma folha de
grafeno excitada por uma linha de corrente magnética. O método
utiliza a representação das funções de Green bidimensional em
termos de transformada de Fourier e função de Green
unidimensional. São apresentados resultados numéricos da
distribuição espacial do campo magnético e análise espectral da
onda superficial plasmônica sobre o grafeno. Os resultados
mostram a influência do potencial químico e das permissividades
dos meios sobre as características do modo plasmônico.
Palavras-chaves— Espalhamento eletromagnético, folhas de
grafeno, terahertz, análise espectral.
Abstract— Graphene is a material that possesses properties
with potential applications in telecommunication in the terahertz
band. In this work, it is presented a spectral analysis of the
electromagnetic scattering of a graphene sheet fed by a linear
magnetic current. The method uses the representation of the
two-dimensional Green's functions in terms of Fourier transform
and one-dimensional Green's function. It is presented numerical
results of spatial distribution of magnetic field and spectral
analysis of the plasmonic surface wave on the graphene. The
results show the influence of the chemical potential and
permittivities of the different medium on the characteristics of
the plasmonic mode.
Keywords— Electromagnetic scattering,
terahertz, spectral analysis.

graphene sheet,

I. INTRODUÇÃO
O grafeno é um material bidimensional composto por
átomos de carbono organizados em uma estrutura em forma de
favo de mel [1]. Em virtude de sua função condutividade, o
grafeno apresenta propriedades elétricas diferentes de materiais
comumente utilizados em aplicações na engenharia como o
ouro e o cobre. Por exemplo, possui boa eficiência de perdas e
alta velocidade no transporte de corrente elétrica, além de ser
possível controlar suas propriedades condutivas através do seu
potencial químico o qual é função de dopagem ou tensão
aplicada. Esta propriedade promove versatilidade em suas
aplicações [2].
Devido a estas excepcionais propriedades, o grafeno se
mostra um material promissor para as mais diversas
aplicações, como camuflagem de dispositivos [3], atuação em
sensores, promovendo um aumento na interação entre campo e
matéria [4-5], aplicação em sistemas fotovoltaicos baseados
em grafeno [6], atuação como elemento de regulação das
propriedades plasmônicas de nano antenas ópticas metálicas

[7], aplicação no projeto de antenas baseadas em grafeno [810], guiamento de ondas entre outros [11].
A modelagem eletromagnética teórica do grafeno é
importante para as aplicações. Estudos prévios conseguiram
utilizar de forma satisfatória o método da função de Green para
solucionar os problemas de campo e obter os modos
plasmônicos do grafeno [12-14]. Nestes estudos, funções
diádicas de Green foram utilizadas para o cálculo dos campos
eletromagnéticos, onde fontes pontuais de corrente foram
utilizadas para excitar folhas de grafeno. Os resultados sobre as
características do grafeno foram obtidos, tais como: taxa de
confinamento e controle da ressonância da onda plasmônica,
nível de perdas ôhmicas entre outros.
Este trabalho propõe uma análise teórica eletromagnética
de uma folha de grafeno excitada por uma linha de corrente
magnética. Utilizamos o método da função de Green
bidimensional em conjunto com a Transformada de Fourier.
Os resultados apresentados são a variável espectral da onda
superficial plasmônica sobre o grafeno e a distribuição espacial
do campo magnético deste modo. Analisamos a dependência
destas características deste modo plasmônico em função do
potencial químico e das permissividades dos meios.
II. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO
A. Descrição do Problema
O problema apresenta a configuração representada na fig 1.
O grafeno é modelado como uma superfície de impedância ao
longo de x, dividindo o problema em dois meios. Os meios 1 e
2 apresentam permeabilidades µ iguais e permissividades
ε diferentes. Uma fonte magnética orientada em z é inserida no
meio 1 para a observação dos efeitos plasmônicos que surgirão
na superfície do grafeno.

Fig. 1. Geometria do problema de espalhamento de uma folha de grafeno
excitada por uma fonte de corrente magnética linear no modo TMy.

O grafeno é modelado por um plano infinito em y=0 com
uma condutividade superficial σ=σintra+ σinter [13]:

Andrey V. Pires e Karlo Q. da Costa¸ Laboratório de Nanoeletrônica e
Nanofotônica, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade
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σ intra (ω) =

 µ  − i
2e 2 k BT 
ln2 cosh c 
2
−1
πh
 2k BT  ω − iτ


− ie2  2 µc − (ω − i 2Γ)h 
ln
σ inter (ω) =
4πh  2 µc + (ω − i 2Γ)h 

(1)

(2)

onde µc é o potencial químico, ω é a frequência angular,
T=300K é a temperatura, τ =0,5×10‒12s é o tempo de
relaxação, kB é a constante de Boltzmann, Γ é a taxa de
espalhamento e h = h / 2π é a constante de Planck reduzida.
B. Método da Funçao de Green
O problema apresentado na Fig. 1 é representado a partir
das equações de Maxwell. Adotando a dependência temporal
eiωt e considerando a invariância da fonte de corrente
magnética com relação ao eixo z, obtêm-se os seguintes
problemas de valor de contorno para os meios 1 e 2:
∇ 2xy H z1 + k12 H z1 = iωε 1M z

H z1 = 0
 ylim
→−∞


1 ∂H z1
= H z2
 H z1 +
γ 1 ∂y
y =0

 lim H = 0
 x→±∞ z1

∇ 2xy H z 2 + k 22 H z 2 = 0

H z2 = 0
 ylim
→+∞


1 ∂H z 2
= H z1
H z 2 −
γ 2 ∂y
y =0

 lim H = 0
 x→±∞ z 2

para ‒∞<x<∞ e ‒∞<y<0

para ‒∞<x<∞ e 0<y<∞

(3)

onde Hzq (q = 1 e 2) são os campos magnéticos nos meios 1 e
2, Mz é a fonte de corrente magnética no meio 1, k1 = ω(µ0ε1)1/2
e k2 = ω(µ0ε2)1/2, µ0 é a permeabilidade do espaço livre, εi são
as permissividades dos meios 1 e 2, γ1 = iωε1/σ e γ1 = iωε1/σ.
De acordo com as propriedades dos meios, da condutividade
do grafeno composta por (1) e (2) e a dependência temporal
adotada, as seguintes condições devem ser satisfeitas:
Re(kq)>0, Im(kq<0), Re(γi)<0 e Im(γq)>0.As condições de
contorno em (3) foram obtidas das condições de fronteira dos
campos eletromagnéticos na interface entre os dois meios e das
condições de limite dos meios 1 e 2.

 lim g1 = 0
 y → −∞

1 ∂g1
=0
 g1 +
γ
1 ∂y

y =0
 lim g = 0
 x → ±∞ 1

 lim g 2 = 0
 y → +∞

1 ∂g 2
=0
g2 −
γ
2 ∂y

y =0
 lim g = 0
 x → ±∞ 2

para ‒∞<x<∞ e ‒∞<y<0

para ‒∞<x<∞ e 0<y<∞

Substituindo (3), (5) e (6) em (4), obtemos as seguintes
soluções dos campos Hzq nos meios 1 e 2:
+∞

H z1 ( x, y) = −iωε1M0 g1 ( x, y,ξ ,η ) + γ 1 ∫ g1 (x, y, x' ,0)H z 2 (x' ,0)dx'

Vq

+

∫ [H

2

)

(

+∞

H z 2 ( x, y ) = γ 2 ∫ g 2 ( x, y, x' ,0) H z1 ( x' ,0)dx'

onde consideramos uma fonte de corrente magnética linear
localizada em x=ξ e y=η, ou seja, Mz(x,y)=M0δ(x‒ξ)δ(y‒η). A
próxima seção apresenta as soluções de (5) e (6) por
transformada de impedância.
C. Soluçao dos Problemas das Funções de Green por
Transformada de Fourier
De acordo com [15] as Funções de Green para o problema
analisado podem ser resolvidas através da Transformada de
Fourier. Ao utilizar este método, são obtidos os seguintes
resultados:
g1 ( x, y, x' , y ' ) =

]

1
2π

+∞

e ikx ( x− x ')
∫ ik + γ 1 dk x ×
−∞ y1

γ1
 ik y y '
e [cos k y1 y − k sin k y1 y ] , y > y'

y1
×
γ1
ik y y
e [cos k y1 y '−
sin k y1 y ' ] , y < y'
k y1

g 2 ( x, y, x' , y ' ) =

1
2π

)

(4)

eikx ( x− x ')
∫ ik + γ 2 dk x ×
−∞ y 2

k y1 = k12 − k x2

Im( k y1 ) < 0

Re(γ 1 ) < 0

k y 2 = k 22 − k x2

Im( k y 2 ) < 0

Re(γ 2 ) < 0

Si e com sentido para fora de Vq.

k1 = ω µ 0ε 1

Im( k1 ) < 0

Re( γ 1 ) > 0

Em (6), gq são as funções de Green dos meios 1 e 2, sendo
que estas são obtidas dos seguintes problemas das funções de
Green:

k 2 = ω µ 0ε 2

Im( k 2 ) < 0

Re( γ 2 ) > 0

onde Vq são os volumes dos meios q = 1 e 2, os quais são
compreendidos entre ‒∞ < y < 0 e 0 < y < ∞ (Fig. 1),
respectivamente, Sq são as superfícies de contorno destes
volumes Vq, nq são os vetores unitários normais as superfícies

∇ g q (x, y, x' , y ') + k g q ( x, y, x ' , y ') = δ ( x − x')δ ( y − y ')
2
q

(10)

onde kyq (q =1 e 2) apresenta as condições:

Sq

2
xy

(9)

+∞

γ
 −ik y y
[cos k y 2 y '+ 2 sin k y 2 y ' ] , y > y'
e
k y2

×
γ
−ik y y '
e
[cos k y 2 y + 2 sin k y 2 y ] , y < y'
k y2


Vq

∇g q − g q ∇H zq ⋅ nq dS q

(8)

−∞

− k q2 H zq g q dVq = ∫ H zq − ∇ 2 − k q2 g q dVq +

zq

(7)

−∞

Aplicando o método da função de Green para as duas
regiões q = 1 e 2, obtêm-se as seguintes equações [15]:

∫ (− ∇

(6)

(5)

(11)

que surgem de acordo com as propriedades do grafeno. Na
próxima seção, os campos Hz1 e Hz2 são formulados a partir
das Funções de Green em (9) e (10).
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D. Soluções dos campos Hz1 e Hz2
Para a solução dos campos Hz1 e Hz2, aplicamos a seguinte
transformada de Fourier
+∞
+∞
~
~
f ( x) = (1 / 2π ) ∫ f (k x )eikx x dkx ⇔ f (k x ) = ∫ f ( x)e−ikx x dx
−∞

(12)

−∞

Ao aplicar (12) em ambos os lados de (7) e (8), obtêm-se
~
H z1 ( k x , y ) = −iωε 1 M 0 [ A( k x , y ) + B ( k x , y )]
(13)
~
ik η − ik y
H z 2 (k x , y ) = −iωε 1M 0e − ik xξ e y1 e y 2 ×
×

γ2
[i (k y1γ 2 + k y 2γ 1 ) − k y1k y 2 ]

(14)
Fig. 2. Plano kx da superfície de Riemann definida por (11) mostrando as
singularidades de (17) e (18).

onde
A(k x , y ) = −

− ik x ξ ik y 1η

iωε 1M 0e e
ik y1 +γ '

B ( k x , y ) = −iωε 1M 0e − ik xξ e
×



γ1
sin k y1 y 
cos k y1 y −
k y1



ik y 1η ik y 1 y

e

Pode ser mostrado que este pólo produz a seguinte solução no
domínio espacial:

(15)

×

γ 1γ 2
(ik y1 + γ 1 )[i ( k y1γ 2 + k y 2γ 1 ) − k y1k y 2 ]

(16)

[

]

H z 2 ( x, y ) = −iωε 1 M 0

1
2π

+∞

−∞

ik y 1η

x

(17)

−ky2 y

γ 2 e ik ( x −ξ ) e e
dk x
y1γ 2 + k y 2γ 1 ) − k y1k y 2 ]

∫ [i(k

(18)

onde
F −1{B(k x , y )} =

1
2π

+∞

ik y1 ( y +η )

γ 1γ 2eik ( x −ξ )e
dkx
∫
− ∞ (ik y1 + γ 1 )[i (k y1γ 2 + k y 2γ 1 ) − k y1k y 2 ]
x

(19)

E. Campos Hz1 e Hz2 para o Modo Plasmônico
A análise espectral em kx de (17) e (18) pode ser feita
estudando as suas singularidades. Nestas equações,
observamos dois tipos de singularidades do tipo cortes de ramo
e pólos simples. Os cortes de ramo possuem pontos de
ramificação em kx = k1 e k2 conforme a Fig. 2. Já os pólos são
obtidos analisando-se os denominadores dos integrandos
destas equações. Pode ser mostrado que o único termo que irá
contribuir para no espectro discreto é:
[i(k y1γ 2 + k y 2γ 1 ) − k y1k y 2 ] = 0

− ik xSP x −ξ

para y < 0

(21)

H z 2 SP ( x, y) = c 2 e γ 2 y e

− ik xSP x −ξ

para y > 0

(22)

onde as constantes cq são obtidas dos resíduos de (17) e (18).
III. RESULTADOS NUMÉRICOS

Aplicando a Transformada Inversa de Fourier em (13) e
(14) é possível obter as equações do campo magnético em
função de x e y:
H z1 ( x, y ) = −iωε 1 M 0 g 1 ( x, y , ξ ,η ) + F −1 {B ( k x , y )}

H z1SP ( x, y ) = c1 e −γ 1 y e

(20)

onde a solução desta equação característica produz quatro
raízes para kx2, sendo que apenas uma satisfaz (11). Esta
solução é a constante de propagação na direção x do modo
plasmônico sobre a folha de grafeno, a qual representaremos
aqui por kxSP. Portanto, este pólo está localizado na superfície
própria de Riemann (Fig. 2), onde Im(kxSP)<0 e Re(kxSP)>0,
satisfazendo assim as condições de radiação.

Esta seção apresenta resultados da análise espectral e
espacial do modo plasmônico em função do potencial químico
do grafeno µc e das permissividades dos meios 1 e 2. A
equação característica (20) foi resolvida numericamente
através de um programa desenvolvido em Matlab [16], onde as
condições (11) foram aplicadas para selecionar a raiz
correspondente ao modo plasmônico kxSP.
A. Análise Espectral do Modo Plasmônico
Nesta seção apresentamos os resultados numéricos da
análise espectral do modo plasmônico (21) e (22). Calculamos
o decaimento ou confinamento normalizado com λ0 do modo
na direção y, o qual é definido por δq/λ0=1/(Re(γq)λ0), onde λ0
é o comprimento de onda no espaço livre. Calculamos também
as partes real e imaginária da constante de propagação em x
normalizadas com k0, a qual são definidas por Re(kxSP/k0) e
Im(kxSP/k0), onde k0 é a constante de propagação do espaço
livre.
A Fig. 3 mostra os resultados destes parâmetros definidos
acima versus a frequência para diferentes valores de µC e
meios iguais εr1=εr2=1. Observamos que estes resultados estão
de acordo com aqueles obtidos em [14], onde foi utilizada uma
fonte de corrente pontual. Estes resultados mostram que
quando se aumenta o potencial químico, o confinamento δq/λ0
em y nos dois meios aumenta, a atenuação Im(kxSP/k0) em x
diminui e a constante de fase Re(kxSP/k0) em x diminui. Estes
fenômenos ocorrem devido ao grafeno se tornar uma superfície
menos indutiva com o aumento de µc, ou seja, o efeito
plasmônico diminui, visto que o comprimento de onda
plasmônico normalizado λSP/λ0=1/Re(kxSP/k0) aumenta com o
aumento de µc.
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Observamos uma dependência similar dos parâmetros em
função de µc daquela observado para meios iguais (Fig. 3). A
diferença ocorre principalmente no confinamento em y, onde
neste caso tem δ1/ι0>δ2/λ0, ou seja, a onda é mais confinada no
meio que possui a maior permissividade. Além disso, essa
diferença entre os confinamentos nos dois meios aumenta com
a diferença entre as permissividades, como pode ser observado
nas Figs. 4 e 5. Também é possível observar que com o
aumento da permissividade do meio 2, a atenuação Im(kxSP/k0)
em x aumenta e o comprimento de onda plasmônico
normalizado λSP/λ0=1/Re(kxSP/k0) diminui. Em outras palavras,
o feito plasmônico da folha de grafeno é amplificado com o
aumento da permissividade do meio 2, isto para µc constante.

Fig. 3. Variaçao do confinamento δq/λ0 (q=1 e 2) e constante kxSP/k0 versus
frequência para diferentes valores de µC =0,3; 0,5 e 0,7eV, e εr1= εr2=1.

B. Análise Espacial do Modo Plasmônico
Esta seção apresenta exemplos de distribuição espacial do
modo plasmônico (21) e (22). Nos resultados apresentados a
seguir utilizaram-se amplitudes normalizadas c1=1=‒c2 e
fixou-se também a frequência em F=1,0THz.
A Fig. 6 mostra um exemplo da distribuição do campo Hx
no plano xy para meios diferentes. Observamos as
concentrações do modo plasmônico próximo de y=0, próximo

Fig. 4. Variaçao do confinamento δq/λ0 (q=1 e 2) e constante kxSP/k0 versus
frequência para diferentes valores de µC =0,3; 0,5 e 0,7eV, e εr1=1 e εr2=2.
Fig. 6. Distribuiçao espaciatl de Re(Hz(x,y)) no plano xy para µC =0,5eV,
F=1,0THz, εr1=1 e εr2=2.

Fig. 5. Variaçao do confinamento δq/λ0 (q=1 e 2) e constante kxSP/k0 versus
frequência para diferentes valores de µC =0,3; 0,5 e 0,7eV, e εr1=1 e εr2=4.

As Figs. 4 e 5 mostram a variação dos parâmetros definidos
acima para diferentes valores de µc e para meios diferentes,
sendo que na Fig. 4 εr1=1 e εr2=2, e na Fig. 5 εr1=1 e εr2=4.

Fig. 7. Variaçao do campo Re[Hz(x,y)] versus x e y para diferentes valores de

εr1 e εr2, para µC =0,5eV e F=1,0THz. (a) e (b) para εr1=εr2=1. (c) e (d) para
εr1=1 e εr2=2. (e) e (f) para εr1=1 e εr2=4.

383

XXXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES – SBrT2018, 16 DE SETEMBRO A 19 DE SETEMBRO, CAMPINA GRANDE, PB

IV. CONCLUSÕES

Fig. 8. Variaçao do campo Re[Hz(x,y)] versus x e y para diferentes valores de
µC, para εr1=εr2=1 e F=1,0THz. (a) e (b) para µC =0,3eV. (c) e (d) para µC
=0,5eV. (e) e (f) para µC =0,7eV.

Neste artigo foi apresentada uma análise do problema de
espalhamento de uma folha de grafeno por uma linha de
corrente magnética. O grafeno situa-se na interface entre dois
meios diferentes e foram utilizados os métodos da função de
Green e análise espectral. Através destes métodos, o modo
plasmônico na superfície do grafeno foi obtido e analisado. Os
resultados da análise espectral mostram que este modo possui
comportamento semelhante ao problema de espalhamento
quando a fonte é pontual. Observamos que o efeito plasmônico
é acentuado para menores valores do potencial químico e para
maiores valores da permissividade do meio 2. No entanto, a
distribuição espacial do campo magnético possui propagação
unidimensional sobre a folha de grafeno, a qual é diferente da
propagação cilíndrica observada quando a fonte é pontual. Os
resultados obtidos são importantes para aplicações em
plasmônica com grafeno.
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Análise de Desempenho do Sensoriamento Espectral
por Detector de Energia no Canal α-η-κ-µ
Vanessa Mendes Rennó, Rauley A. A. de Souza e Michel Daoud Yacoub

Resumo— Este artigo investiga o desempenho da técnica de
sensoriamento espectral pelo método de detecção de energia
quando o canal de sensoriamento é modelado pela distribuição
α-η-κ-µ. Os resultados revelam que o desempenho da técnica
de sensoriamento espectral é drasticamente afetado pelos
parâmetros de desvanecimento α, η, κ e µ. Por outro lado,
observa-se que tanto o desbalanceamento de clusterização quanto
o de razão entre a potência da componente dominante e a
potência do sinal espalhado de fase e quadratura pouco afeta
o desempenho global. Todas as formulações foram verificadas
por várias simulações de Monte Carlo admitindo um canal de
comunicação com desvanecimento α-η-κ-µ.
Palavras-Chave— Sensoriamento espectral, detector de energia, modelo de desvanecimento α-η-κ-µ.
Abstract— This paper investigates the performance of the
spectral sensing technique by the energy detection method when
the sensing channel is modeled by the α-η-κ-µ distribution.
The results show that the performance of the spectral sensing
technique is drastically affected by fading parameters α, η, κ e
µ. On the other hand, it is noted that both the clustering and
the ratio of the power of the dominant component to the power
of the scattered and quadrature scattering signal affect little the
overall performance. The formulations are validated via various
Monte Carlo numerical performance evaluations assuming α-ηκ-µ fading communication channels.
Keywords— Spectrum sensing, energy detector, α-η-κ-µ fading model.

I. I NTRODUÇ ÃO
Com o aumento exponencial da demanda por serviços de
comunicações móveis, o espectro eletromagnético de radiofrequências tende a se tornar cada vez mais congestionado. As
agências reguladoras têm utilizado a polı́tica de alocação fixa
de banda, em que o recurso é alocado por tipo de serviço e os
usuários adquirem o direito de explorar determinada banda.
Essa polı́tica de gerenciamento resulta na subutilização do
recurso, visto que o detentor do direito de utilizar determinada
banda pode não o fazer em todo o tempo e em toda a área
em que o serviço é oferecido. Como consequência, tem-se um
cenário contraditório em que o recurso é ao mesmo tempo
escasso e subutilizado, gerando um grande desafio para as
futuras tecnologias de comunicações móveis, por exemplo
a 5G. Nesse contexto, surge o conceito de rádio cognitivo
Vanessa M. Rennó e Rausley Adriano Amaral de Souza, Instituto Nacional
de Telecomunicações (Inatel), Santa Rita do Sapucaı́ - MG - Brasil (Tel:+55
(35) 3471 9227, e-mail: vanessamendes@get.inatel.br, rausley@inatel.br).
Michel Daoud Yacoub, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
Campinas - SP - Brasil, e-mail: michel@decom.fee.unicamp.br. Este trabalho
foi parcialmente financiado pela Fapemig, CNPq contratos Nos. 308365/20178 e 304248/2014-2, e pela Finep, com recursos do Funttel, contrato No
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(RC) [1] que propõe, entre outras funcionalidades, o uso
oportunista do espectro. Para realizar essa tarefa, o RC realiza
o sensoriamento espetral [1], que consiste em coletar amostras
de um sinal em uma determinada largura de faixa para inferir
sobre sua disponibilidade. Caso a banda em questão esteja
sendo ocupada pelo detentor do direito de uso, chamado
de usuário primário (UP), o RC deve procurar outra banda
disponı́vel ou limitar sua potência de transmissão a um nı́vel
de interferência aceitável pelo UP. Caso a banda analisada
esteja ociosa, o RC a utiliza de forma oportunista.
Um dos elementos em um sistema de transmissão sem
fio que naturalmente afeta o desempenho do sensoriamento
espectral é o canal de comunicação. No que diz respeito à
análise do desvanecimento de curto prazo, o modelo complexo
baseado em parâmetros fı́sicos denominado α-η-κ-µ [2] leva
em consideração todos os fenômenos importantes de pequena
escala atualmente conhecidos. Especificamente, o modelo leva
em conta os fenômenos de não linearidade do meio de
transmissão, a potência das ondas espalhadas, a potência das
componentes de onda dominante, e os chamados chamados
clusters de multipercurso. De forma a imprimir algum grau
de correlação entre fase e quadratura, desbalanceamentos diversos entre esses dois componentes são inseridos [2]. Alguns
estudos teóricos ou de cunho prático já têm sido publicados
na literatura com foco no modelo α-η-κ-µ [3]–[5]. Também,
algoritmos já têm sido propostos para a geração de amostras
descorrelacionadas α-η-κ-µ [5].
Este artigo investiga o desempenho do sensoriamento espectral por meio da técnica de detecção de energia para o canal
de sensoriamento descrito pela envoltória do modelo α-η-κ-µ.
Admite-se sincronismo de fase. Portanto, a análise constitui-se
um limitante superior de desempenho do detector de energia
para o canal α-η-κ-µ.
O restante do artigo está assim organizado: na Seção II é
feita uma breve revisão do modelo de desvanecimento α-ηκ-µ. A Seção III descreve o modelo do sistema adotado para
sensoriamento espectral assim como a métrica de desempenho
adotada. Os resultados numéricos e suas interpretações são
detalhados na Seção IV. Por fim, a Seção V apresenta as
conclusões deste trabalho.
II. O M ODELO DE DESVANECIMENTO α-η-κ- µ
Nesta seção, é feita uma breve revisão do modelo de desvanecimento α-η-κ-µ e de suas principais estatı́sticas devido ao
fato de esta ser uma proposta razoavelmente nova na literatura.
O modelo de desvanecimento α-η-κ-µ baseado na envoltória
do sinal inicialmente proposto em [2] abrange todos os mais
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importantes fenômenos de propagação reportados na literatura,
tais como a não linearidade do canal de comunicação sem
fio, a potência das ondas espalhadas, a potência das ondas
dominantes e os chamados clusters de multipercusos.
A envoltória R do modelo α-η-κ-µ é definida como [2]
α

R =

µx
X

Xi + λ xi

i=1

2

µy
X

2
+
Yi + λ y i

(1)

i=1

w

em que (i) α > 0 denota a não linearidade do meio de
transmissão; (ii) X i e Yi são processos Gaussianos mutuamente
independentes; (iii) E (X i ) = E (Yi ) = 0, sendo E(·) o operador
esperança matemática; (iv) E(X i2 ) = σ 2x e E(Yi2 ) = σ y2 ; (v) λ x i
e λ y i são, respectivamente, o valor médio das componentes em
fase e em quadratura do i-ésimo cluster de multipercurso; (vi)
µ x e µ y representam o número de clusters de multipercursos
das componentes em fase e em quadratura, respectivamente.
Pµ x 2
Seja a definição dos seguintes parâmetros (i) λ 2x = i=1
λ xi ;

P
P
µ
µx
y
2
2
2
(ii) λ y =
i=1 λ y i ; (iii) X =
i=1 X i + λ x i ; e Y =
Pµy
2 . Logo Rα = X + Y . A função densidade de
(Y
+
λ
)
i
y
i
i=1
probabilidade (fdp) da envoltória α-η-κ-µ pode ser obtida de
forma exata a partir de uma integral simples dada por
 rα

f R (r) = αr α−1
f X r α − y f Y (y) dy.
(2)
0

As fdps f X (x) e f Y (y) são dadas por [2]


 √ 
µw 1
w+λ 2
λ
w
w 4 − 2 exp − 2σ 2 w I µ w −1 wσ 2
2
w
w
,
f W (w) =
µw
2 λ 2 −1
2σ w
w

Resolvendo
essas equações para
p λ w e σ w , obtém-se λ w =
√
r̂ w κ w /(1 + κ w ) e σ w = r̂ w /( µ w (1 + κ w )). Realizando as
devidas substituições, a correspondente fdp na potência de (3)
pode ser reescrita como
 √

µ w −2
µ w +2
w )w
µ w (1+κ w ) 4 w 4 I µ w −1 µ w κ wr̂(1+κ
w
2
f W (w)=
 . (4)

µw 1 µw
κ µ 
µ w (1+κ w )w
w w
4 −2
2 +1
2κ w
r̂ w
exp
exp
2
2r̂ 2

(3)

em que W representa X, a componente em fase, ou Y , a
componente em quadratura, descritas em termos dos seus
respectivos parâmetros, ou seja (µ x , σ x , λ x ) para a variável
em fase X e (µ y , σ y , λ y ) para a variável em quadratura Y .
(Iυ (·) é a função de Bessel modificada de primeiro tipo e
ordem υ [6].) Note que (3) assume a forma de uma fdp
não parametrizada κ-µ na potência com parâmetros κ w =
2 ) e µ /2 com os devidos subscritos para denotar
λ 2w /(µ w σ w
w
as componentes em fase e em quadratura. Esta é a chamada Raw Parametrization [2] cujos parâmetros, descritos
individualmente pelas componentes (clusters) em fase X e
em quadratura Y , são os seguintes: (i) potências das ondas
espalhadas dos clusters de multipercursos individuais (σ 2x e
σ y2 ); (ii) potências das componentes dominantes de todos os
clusters em fase e em quadratura (λ 2x e λ 2y ); e (iii) número
de clusters de multipercursos (µ x e µ y ). Note que, embora
a derivação inicial considere apenas valores inteiros para µ x
e µ y , conforme observado em (1), não há nenhuma restrição
matemática para esses parâmetros admitirem qualquer valor
positivo.
É também importante reescrever (3) em termos de
parâmetros fı́sicos comumente encontrados na literatura. Os
seguintes parâmetros são então utilizados: (i) κ w > 0, definido
como a razão entre a potência total das componentes dominan2 );
tes e a potência das ondas espalhadas, i.e. κ w = λ 2w /(µ w σ w
2
(ii) r̂ w > 0, definido como o valor esperado E(W ), que
é a soma da potência dos clusters de multipercursos e a
2 = µ σ2 + λ 2 .
potência das componentes dominantes, i.e. r̂ w
w w
w

Esta é a chamada Local Parametrization [2]. Agora, nota-se
claramente que (4) assume a forma de uma fdp κ-µ na potência
com parâmetros κ w , µ w /2 e r̂ w , com os devidos subscritos.
Adicionalmente, a fdp da envoltória pode ser parametrizada
na chamada Global Parametrization [2]. Sejam os seguintes
parâmetros a serem utilizados: (i) r̂ α > 0, definido como o
valor esperado E(Rα ), i.e. r̂ α = µ x σ 2x + λ 2x + µ y σ y2 + λ 2y ;
(ii) κ > 0, definido como a razão entre a potência total
das componentes dominantes e a potência total das ondas
espalhadas, i.e. κ = (λ 2x + λ 2y )/(µ x σ 2x + µ y σ y2 ); (iii) η > 0,
definido como a razão entre a potência total do cluster
de multipercurso em fase e a potência total do cluster de
multipercurso em quadratura, i.e. η = µ x σ 2x /(µ y σ y2 ); (iv)
q > 0, definido como a razão entre duas razões: a primeira,
a razão entre as potências das componentes dominantes, e
a segunda, a razão entre as potências das ondas espalhadas,
ambas referentes às componentes em fase e em quadratura,
i.e. q = λ 2x µ y σ y2 /(λ 2y µ x σ 2x ); (v) p > 0, definido como
a razão entre o número de clusters de multipercursos das
componentes em fase e em quadratura, i.e. p = µ x /µ y ;
(vi) µ > 0, definido como o número total de clusters de
multipercursos, i.e. µ x + µ y = 2µ. Resolvendo estas equações
para r̂, η, κ, µ, q, e p,p obtém-se, µ x = 2pµ/(1 + p),
α
µ y = 2µ/(1 + p), λ x = η κq
p
pr̂ /((κ + 1)(ηq + 1)), λ y =
α
κr̂ /((κ + 1)(ηq
+ 1)), σ x = η(p+1)r̂ α (2(η+1)(κ+1) µp),
p
e σy =
(p+1)r̂ α /(2(η+1)(κ+1) µ). Semelhantemente,
κ
(κ x µ x σ 2x +κ y µ y σ y2 )/(µ x σ 2x +µ y σ y2 ); η
=
=
2
1+κ y r̂ x /((1+κ x ) r̂ y2 ); q = κ x /κ y ; r̂ α = r̂ 2x +r̂ y2 . Equivalentep


mente, r̂ x = p η 1+q (η+κ+η κ) r̂ α /((1+η) (1+κ) 1+qη );
 α

r̂ y
=
1 + κ + η q + κ r̂ /((1+η) (1+κ) 1+qη );
κ x = (1 + η) qκ/(1 + qη); κ y = (1 + η) κ/(1 + qη). Os
parâmetros µ x e µ y são aqueles anteriormente obtidos.
Em [2], são apresentadas outras formas da fdp α-η-κ-µ baseada na envoltória, diferentes de (2). Por exemplo, a equação
(8) de [2] é a fdp conjunta envoltória-fase do modelo complexo
na Global Parametrization, bastando-se apenas integrar em
relação à fase para se obter a fdp da envoltória. A equação (28)
de [2] descreve a fdp da envoltória α-η-κ-µ, também na Global
Parametrization, porém agora em sua representação em série
de potência. O leitor poderá encontrar em [2] expressões das
fdps em outras formas para todas os tipos de parametrização.
Um grande número de distribuições largamente utilizadas
na literatura pode ser derivado como casos particulares do
modelo baseado na envoltória α-η-κ-µ. Entre esses, citam-se
as distribuições com três parâmetros de desvanecimento (ακ-µ e α-η-µ), aquelas com dois parâmetros (α-µ, η-µ, κ-µ
e Beckmann (η-κ)), aquelas com parâmetro único tais como
Nakagami-m, Weibull, Hoyt, e Rice, e, finalmente, aqueles
modelos que não possuem parâmetro especı́fico descritivo
386
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do desvanecimento, tais como Rayleigh, semi-Gaussiana, e
exponencial negativa. Um maior detalhamento dos casos particulares e suas relações podem ser encontradas em [2, Seção
VI].
III. D ETECTOR DE E NERGIA E M ÉTRICA DE D ESEMPENHO
O modelo discreto no tempo para o teste de hipóteses
associado ao sensoriamento espectral pode ser escrito como:

 w(n)
sob hipótese H0
y(n) = 
(5)
r x(n) + w(n) sob hipótese H1 .

Em (5), H0 denota a hipótese do canal estar livre e H1 denota
a condição de canal ocupado, y(n) é a n-ésima amostra,
n = 1, ..., N, do sinal recebido coletado pelo RC durante
o intervalo de sensoriamento, x(n) é uma amostra do sinal
transmitido pelo UP, e r representa a envoltória do canal
com desvanecimento, admitido aqui ser plano (flat fading)
e lento (estático) durante o intervalo de sensoriamento. A
variável w(n) indica uma amostra do ruı́do térmico Gaussiano
de média nula e variância σ 2 = N0 B, medida em uma banda
B com densidade espectral de potência unilateral N0 , gerada
na entrada do receptor do RC. Admite-se a correta estimação
da potência do ruı́do pelo RC.
É importante ressaltar neste ponto que o sinal do UP a ser
detectado x(n) faz parte da conhecida classe de ‘sinais determinı́sticos desconhecidos’ (unknown deterministic signals),
inicialmente analisada no contexto de sensoriamento espectral
em um canal sem desvanecimento em [7] e largamente utilizada em trabalhos posteriores para a análise de desempenho
em canais com desvanecimento [8], [9]. Neste modelo, a
energia do sinal do UP a ser detectado deve ser determinı́stica,
embora desconhecida. Como exemplo, faz parte desta classe os
sinais em banda-passante modulados por chaveamento na fase
(phase shift keying, PSK). Todos os sı́mbolos desta constelação
possuem a mesma energia, não existindo qualquer informação
na amplitude do sinal. Obviamente outros tipos de sinais
poderiam ser adotados neste trabalho, bastando apenas utilizar
as corretas expressões de probabilidade de detecção já que
apenas esta métrica é influenciada pelo sinal do UP.
A partir do sinal recebido, a estatı́stica de teste para um
detector de energia pode ser calculada pela seguinte expressão
T=

N
1 X
y(n) 2 .
σ 2 n=1

(6)

O número de amostras N relaciona-se com o intervalo de
sensoriamento τ e a banda B via o parâmetro produto bandatempo u = τB, resultando em N = 2τB [8].
A relação sinal-ruı́do (RSR) média segue a definição encontrada em [9], ou seja γ̄ = E[R2 ]Ex /N0 , sendo a energia média
do sinal do UP durante o intervalo de sensoriamento dado
PN
por Ex = n=1
x(n) 2 /(2B) e E[R2 ] é o segundo momento da
envoltória do desvanecimento no modelo α-η-κ-µ. Admitindo
E[R2 ] = 1 e usando N0 = σ 2 /B, a RSR média pode ser
PN
simplificada para γ̄ = n=1
x(n) 2 /(2σ 2 ). Se o sinal do UP tem
PN
potência Px = Ex /T = n=1 x(n) 2 /N, a variância (potência)
do ruı́do térmico pode ser determinada a partir da RSR média
aplicando a relação σ 2 = N Px /(2γ̄).

O desempenho do sensoriamento é comumente medido por
meio da probabilidade de detecção, Pd = Pr{T > λ | H1 }
e falso alarme, Pfa = Pr{T > λ | H0 }, em que Pr{·} é
a probabilidade de ocorrência de um evento qualquer, T é
a estatı́stica de teste do detector de energia em (6) e λ
é o limiar de decisão. Essas métricas de desempenho são
fundamentais, já que a primeira avalia a probabilidade da
correta detecção de um sinal desconhecido, estando este de
fato presente na banda sensoriada, e a segunda corresponde à
probabilidade de o detector decidir em favor presença do UP,
não estando este na banda sensoriada. Elas são usadas para
a construção da curva caracterı́stica de operação do receptor
(receiver operating characteristic, ROC), dada pela Pd versus
Pfa . Entretanto, neste trabalho é utilizada uma única figura
de mérito, calculada a partir da ROC, que pode fornecer um
melhor entendimento sobre a capacidade de detecção global
do sensoriamento espectral. Esta medida é a área sob a ROC
(area under ROC curve, AUC), uma métrica alternativa que
não leva em conta valores especı́ficos de Pd e Pfa mas sim a
área abaixo da ROC, i.e.
 1
Pd (γ, λ)dPfa (λ)
(7)
A(γ) =
0

em que γ é a RSR instantânea. A AUC média é determinada
tomando-se a média de A(γ) sobre a fdp do sinal sob desvanecimento na potência, ou seja
 ∞
A(γ) f Γ (γ)dγ.
(8)
AUC =
0

A fdp do sinal sob desvanecimento na potência f Γ (γ) pode
ser escrita em diversos formatos. Um dos possı́veis formatos é
obtido a partir de (2) aplicando-se a transformação de variáveis
Γ = γ̄R2 , resultando em


γ  α
2

!α
γ 2
*
fX
− y + f Y (y) dy.
(9)
γ̄
0
,
De forma geral, à media que o limiar de decisão λ varia de ∞
a 0, Pfa e Pd variam de 0 a 1. A AUC varia de 0.5 a 1. Obviamente, outras métricas de desempenho poderiam ser adotadas
tais como a taxa de erro total (total error rate) [10] ou o
ganho do sensoriamento (sensing gain) [11]. Diversos autores
já avaliaram o desempenho, numérica ou analiticamente, do
sensoriamento espectral da técnica de detecção de energia em
termos da AUC sob diversos tipos de canais [1], [12]–[15].
α−2

αγ 2
f Γ (γ) =
2γ̄ α

γ̄

IV. R ESULTADOS N UM ÉRICOS
Resultados de simulação do desempenho global do sensoriamento espectral de vários cenários são mostrados nesta seção
para que se verifique a influência dos principais parâmetros
que caracterizam o desvanecimento no modelo α-η-κ-µ além
da influência da RSR. O canal de sensoriamento é considerado
lento e, portanto, é constante em um dado intervalo de sensoriamento, variando apenas entre um perı́odo e outro. O número
de amostras coletadas em um dado intervalo de sensoriamento
é N = 20. Dada a definição de RSR adotada neste artigo,
ressalta-se que o aumento de N simplesmente resultará em
uma degradação do desempenho global em termos de AUC
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conforme já reportado em [13]. Foram geradas 105 realizações
por simulação de Monte Carlo do sensoriamento espectral para
a estimação de cada valor de Pd e Pfa para a construção das
ROCs, e ainda 100 AUCs instantâneas para o cálculo de AUC.
A atividade do UP foi simulada como uma variável aleatória
de Bernoulli, com 50% do tempo ativo, para contabilizar as
detecções e 50% do tempo inativo, para a contagem dos falsos
alarmes.
Na Fig. 1, são mostradas curvas de AUCs médias em função
dos parâmetros α, η, κ, µ, p e q para diferentes valores de
RSR. As linhas (contı́nua e tracejada) representam os resultados teóricos de [1, Eqn. (27) resolvida numericamente] e os
sı́mbolos, os resultados simulados. Para efeito de comparação,
também são traçadas curvas de alguns modelos convencionais:
α-µ [1, Eqn. (48)], η-µ Formato 1 [1, Eqn. (41)], η-κ [1,
Eqn. (27)] e κ-µ [1, Eqn. (29)]. Primeiramente, note que
os resultados de simulação a partir da geração de amostras
descrita em [5] estão de acordo com os resultados teóricos
previstos em [1].
De uma maneira geral, quanto maiores os valores de α
(Fig. 1(a)), κ (Fig. 1(c)) e µ (Fig. 1(d)) mais determinı́sticos os
canais se tornam, resultando em uma melhoria no desempenho
do sensoriamento, i.e. um aumento da AUC. Esta melhoria
de desempenho estará limitada ao caso da avaliação de um
sistema sob efeito apenas de ruı́do térmico. Observando a
Fig. 1(b), o desempenho ótimo é atingido em torno de η = 1,
e valores mı́nimos de AUC quando η → 0 e η → ∞. O
desempenho global do sensoriamento espectral é mais sensı́vel
às variações do parâmetro α, seguido pelos parâmetros µ, κ
e η. Os parâmetros de desbalanceamento p e q (Figs. 1(e) e
(f)) não alteram a AUC de forma significativa.
Verifica-se de forma clara que a inclusão de parâmetros
adicionais do modelo α-η-κ-µ impacta o desempenho do
sistema de forma decisiva. Mais especificamente, a inclusão
dos parâmetros κ e η no modelo α-µ; α e κ no modelo
η-µ; α e µ no modelo η-κ; e α e η no modelo κ-µ. Em
todos esses casos, a diferença de desempenho entre o modelo
α-η-κ-µ e o convencional é maior para maiores valores de
RSR. De forma análoga, esta diferença de desempenho é
mais acentuada para menores valores de α, κ e µ, tendendose a se anular para altos valores de α, κ e µ já que neste
cenário os dois modelos tendem a se tornar determinı́sticos.
Na comparação dos modelos α-η-κ-µ e η-µ (Fig. 1(b)), os
desempenhos quando η → ∞ são os mesmos quando η → 0,
consequência da simetria em torno de η = 1 [16].
Nas Figs. 1(e) e (f) são representadas curvas para η = 0.5
e η = 2. Note a simetria das curvas de desempenho em torno
de q = 1 e p = 1. De maneira geral, para um conjunto de
parâmetros (α,η,κ,µ,p,q) tem-se o mesmo desempenho para
(α,1/η,κ,µ,p,1/q) ou (α,1/η,κ,µ,1/p,q).
V. C ONCLUS ÕES
Este artigo contribuiu com o avanço no conhecimento
da recentemente proposta distribuição α-η-κ-µ. Objetivouse mostrar a flexibilidade desta distribuição por meio da
análise de desempenho da técnica de sensoriamento espectral
por detecção de energia quando o canal de sensoriamento é

modelado pela distribuição α-η-κ-µ. Nesta primeira análise,
portanto nos diversos cenários aqui investigados, demonstrouse o significativo impacto dos parâmetros de desvanecimento
α, η, κ e µ. Por outro lado, observou-se que tanto o desbalanceamento de clusterização quanto o de razão entre a
potência da componente dominante e a potência do sinal
espalhado de fase e quadratura possuem um menor impacto
no desempenho global. Adotou-se o modelo de sistema, e
consequentemente o modelo de sinal transmitido, utilizado
em [7]–[9]. No entanto, baseado nas informações disponı́veis
sobre o sinal transmitido x(n), o receptor pode adotar outros
modelos apropriados que serão úteis na análise da distribuição
da estatı́stica de teste, como a descrita em (6), sob hipótese
H1 . Assim, como uma possı́vel extensão deste trabalho,
objetivando-se uma abordagem mais ampla, propôe-se analisar
outros modelos disponı́veis na literatura, tais como os descritos
em [17, Section 2.3.1], a fim de fornecer maiores informações
e complementar as conclusões aqui apresentadas.
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Linhas sólidas: α -η -κ - µ

η = 0.5, κ = 4, µ = 1.25, q = p = 1

4

8

6

10

0.6

12

α
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Fig. 1: AUCs do detector de energia em canais com desvanecimento α -η -κ - µ em função de diversos parâmetros de desvanecimento sob diferentes valores de RSR média.

389

4
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Análise da influência do ressoador quadrado em
antenas de microfita com plano de terra truncado.
João Victor de Freitas, Antônia Daiara de Almeida Melquiades, André Lopes de Lima, Otávio Paulino Lavor

Resumo— Este trabalho tem como objetivo analisar a influência do ressoador quadrado introduzido no plano de terra
truncado de uma antena de microfita. A análise foi feita através
de simulações computacionais utilizando o software Ansoft HFSS.
Para à análise foi projetada uma antena sem ressoador e outras
duas antenas com ressoadores de tamanhos diferentes. A partir
de simulações encontramos resultados para a perda de retorno
e também os diagramas de radiação. Analisando os resultados
notamos semelhanças entre as curvas para a perda de retorno e
encontramos o ganho total das antenas.
Palavras-Chave— Ressoador quadrado, Plano de terra truncado, Antena de microfita, Perda de retorno.
Abstract— This work has as objective analyzes the influence of
the square resonator introduced in the ground plane truncated of
a microstrip antenna. The analysis was made through computational simulations using Ansoft HFSS software. For the analysis,
an antenna without resonator and two antennas with resonators
of different sizes were projected. From the simulations we find
results for the loss of return and also the radiation diagrams.
Analyzing the results we noticed similarities between the curves
for the loss of return and we found the total gain of the antennas.
Keywords— Square Resonator, Ground plane truncated, Microstrip Antenna, Loss of return.

circular no plano de terra para provocar uma banda de rejeição
[3]. Ressoadores também são utilizados em um plano de terra
truncado [4], em [5], o autor utilizou o plano de terra truncado
como um artifı́cio para reduzir ainda mais o tamanho de
antenas de microfita.
Neste trabalho propõe uma antena com patch circular e
plano de terra truncado e neste plano de terra é inserido um
ressoador com o objetivo de criar bandas de rejeição. O projeto
da antena pode ser visto na seção seguinte.
II. P ROJETO DA A NTENA
Para o projeto da antena é utilizado um substrato feito com
o material Rogers RO3006 com espessura de 1,52 mm. Para
o patch e plano de terra é utilizado o cobre com espessura
de 0.0175 mm. A antena com plano de terra truncado sem
ressoador será chamada de antena padrão e a geometria do
patch e do plano terra pode ser vista nas figuras 1a e 1b. Os
comprimentos representados na figura 1 são de y = 46 mm, x
= 40 mm, h = 13 mm, r = 13.8 mm, s = 1.58 mm, L = 9 mm,
k = 19 mm e d = 2 mm.

I. I NTRODUÇ ÃO
As antenas de microfita são compostas de um elemento
metálico chamado patch ou elemento radiante, que é impresso na superfı́cie de uma camada dielétrica. A outra face
contém um plano metálico chamado plano de terra. A camada
dielétrica é chamada de substrato [1].
Estas antenas em sua forma mais simples apresentam certas
limitações, tais como: baixa largura de banda e diretividade.
A banda de frequência é o intervalo de frequências em que as
perdas de retorno são mı́nimas dentro de um certo padrão e a
diretividade é a capacidade da antena emitir ou receber sinal.
Para superar estas limitações e atender exigências da tecnologia e aplicações, diversas modificações podem ser feitas,
seja no textitpatch, plano de terra ou substrato. A geometria da
antena pode influenciar diretamente a sua largura de banda ou
diretividade. Por exemplo, a fim de aumentar a diretividade da
antena, foi proposto arranjos de antenas com o patch circular
projetados para a frequência de 2.5 GHz [2]. O patch circular
também foi utilizado em uma antena planar UWB, onde são
utilizados ressoadores de anéis partido dentro de uma abertura
João Victor de Freitas, Antônia Daiara de Almeida Melquiades,
André Lopes de Lima e Otávio Paulino Lavor (UFERSA), Otávio
Paulino Lavor¸ Departamento de Ciências Exatas e Naturais, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros-RN, Brasil, E-mails:
joaovictor freitas@hotmail.com, andrelopessfla@gmail.com, e-mail de daiara,
otavio.lavor@ufersa.edu.br

Fig. 1.

Antena padrão - a) Patch, b) Plano Terra

Para as antenas de teste, foi adicionado um ressoador
quadrado no plano de terra de cada uma. As figuras 2a e 2b
representam do plano de terra com o ressoador para as antenas
de teste, apresentando as dimensões dos ressoadores e a sua
posição em relação ao plano terra. As dimensões mostradas
na figura 2 valem, a = 19 mm, b = 16 mm, t = 3 mm, p =
10.5 mm, c = 8.5 mm, e = 7 mm, q = 12 mm e d = 2 mm.

Fig. 2.
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III. R ESULTADOS
Para a análise dos resultados a antena da figura 2a é
chamada de ressoador 1, a antena da figura 2b de ressoador 2
e a antena da figura 1 de padrão. Com os dados obtidos nas
simulações construı́mos o gráfico para a perda de retorno das
antenas e também os diagramas de radiação. O gráfico para a
perda de retorno está representado na figura 3.

Fig. 3.

Fig. 5.

Diagramas de radiação para o ressoador 1 - a) 2D, b) 3D

Fig. 6.

Diagramas de radiação para o ressoador 2 - a) 2D, b) 3D

Resultados da perda de retorno das antenas

Analisando a figura 3 pode-se notar que a presença dos
ressoadores fez com que as antenas apresentassem mais de
uma banda de rejeição, porém é notável que a curva que
representa a perda de retorno do ressoador 1 é semelhante
a curva que representa o ressoador 2, porém essas curvas
diferem pela amplitude das bandas de rejeição. Podemos
concluir que neste caso um ressoador menor faz com que as
bandas de frequência sejam maiores.
Os diagramas de radiação obtidos estão representados nas
figuras 4, 5, 6. A antena padrão tem um ganho de -1.8247 dB,
já as antenas com ressoador 1 e ressoador 2 tem um ganho
de =1.6620 dB e -1.2077 dB respectivamente. Podemos ver
que as antenas com o ressoador tem um ganho maior do que
a antena padrão, porém a antena com o ressoador menor tem
o ganho maior.

IV. C ONCLUS ÕES
Tendo em vista os resultados obtidos podemos verificar que
o tamanho e a posição de um ressonador quadrado em uma
antena de microfita influencia muito na perda de retorno e na
banda de frequências, podendo assim funcionar como um filtro
de frequências para antenas de microfita e também como uma
forma de aumentar o ganho total da antena.
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Acerca da Detecção Automática de Focos do
Mosquito Aedes aegypti
Wesley L. Passos1 , Tayana M. Dias2 , Henrique M. Alves Junior2 , Bettina D. Barros1 , Gabriel M. Araujo2 , Amaro
A. Lima2 , Eduardo A. B. da Silva1 , Sergio L. Netto1 .

Resumo— Todos os anos, milhares de pessoas são afetadas
por doenças como dengue, chikungunya, zika e febre amarela.
Todas essas doenças possuem um único vetor em comum, o
mosquito Aedes aegypti, que se reproduz em água limpa e parada,
usualmente acumulada em recipientes como pneus, garrafas,
caixas d’água etc. O uso de ferramentas inteligentes pode auxiliar
o trabalho dos agentes de fiscalização dos focos de mosquito,
aumentando a eficiência e área de cobertura. Esse trabalho
aborda o problema de detecção automática de focos de mosquitos
baseado em técnicas de visão computacional e aprendizado de
máquinas. Nesse contexto, descreve-se uma base de dados de
sequências de vı́deos aéreos, adquiridos com um veı́culo aéreo não
tripulado, contendo alguns desses objetos em múltiplos cenários:
diferentes localidades, altitudes e disposições dos objetos. Os
vı́deos são devidamente calibrados para amenizar distorções da
câmera e manualmente anotados quadro a quadro, viabilizando
o desenvolvimento de um detector automático de objetos de
interesse.
Palavras-Chave— Imagens Aéreas, Visão Computacional, Aedes aegypti.
Abstract— Every year, thousands of people are contaminated
with diseases such as dengue, chikungunya, zika, and yellow
fever. These diseases have a common vector, the mosquito Aedes
aegypti, which usually reproduces in containers with accumulated
clean water, such as tires, bottles, water tanks, etc. The use
of intelligent tools can be employed to assist health agents
in a search for these objects, providing more efficiency and
coverage in this process. This work addresses the problem for the
automatic detection of such mosquito breeding grounds based
on computer vision and machine learning techniques. In this
manner, a database of aerial videos is devised including the
objects of interest in different scenarios: different backgrounds,
altitudes, object displacement, and so on. Videos are calibrated
in order to compensate for camera distortions and manually
annotated, in a frame-by-frame level, enabling one to develop an
automatic detector for the target objects.
Keywords— Aerial Images, Computer Vision, Aedes aegypti.

I. I NTRODUÇ ÃO
O mosquito Aedes aegypti é o principal vetor de diversas
doenças, como dengue, zika, chikungunya e, mais recentemente no Brasil, a febre amarela urbana. A doença do
vı́rus zika pode ser bastante perigosa para gestantes, pois
há ligação com malformação congênita de bebês infectados.
Já a dengue é a que causa mais mortes, com cerca de 390
milhões de infecções por ano no mundo [1]. A febre amarela
também possui alto ı́ndice de letalidade e a chikungunya pode
incapacitar os infectados por longos perı́odos de tempo.
1 PEE/COPPE/DEL/POLI, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cx.
P. 68504, Rio de Janeiro, RJ, 21945-970, Brasil. 2 Centro Federal de
Educação Tecnológica, Nova Iguaçu, RJ, 26041-271, Brasil. E-mails: wesley.passos@smt.ufrj.br, {mtayanaa, henrique.menezesjr}@gmail.com, bettina.barros@smt.ufrj.br, {gabriel.araujo, amaro.lima}@cefet-rj.br, {sergioln,
eduardo}@smt.ufrj.br.

Em 2012, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou
uma estratégia global para o controle e prevenção da dengue [2] em que uma das metas é reduzir em 25% os casos da
doença até 2020. Mas, infelizmente, as ferramentas de combate
ainda são muito limitadas: a vacina contra a dengue continua
em fase de aprimoramento e os fumacês contra os mosquitos
são ineficazes [3]. Sendo assim, a melhor forma de combate
atual é através da fiscalização e eliminação de possı́veis
focos de proliferação do mosquito, que atua diretamente na
prevenção de todas essas doenças. Uma vez que o Aedes
aegypti se reproduz em água limpa e parada, os principais
focos de mosquito são caixas d’água abertas, calhas, pneus,
garrafas, vasos de planta e qualquer recipiente que possa
acumular água. Em virtude disso, a fiscalização sem suporte
de tecnologia é custosa, lenta e, consequentemente, ineficiente.
Aliar o conhecimento do especialista com uma ferramenta que
acelere e guie um trabalho mais acurado, se mostra de extrema
importância no cenário atual.
Através de imagens e vı́deos capturados por um veı́culo
aéreo não-tripulado (VANT), mais conhecido como drone,
com diversos sensores e câmeras, o objetivo é identificar
regiões e objetos com alto potencial para compor um criadouro
de mosquito. Existem organizações que fazem uso desse tipo
de ferramenta para inspecionar terrenos e/ou locais de difı́cil
acesso com o intuito de localizar potenciais criadouros. Nesse
processo, os vı́deos são examinados por um especialista em
solo, o que torna o procedimento demorado e cansativo, podendo acarretar falhas. Técnicas de aprendizagem de máquina
podem ser empregadas para automatizar esse tipo de análise
e auxiliar a tomada de decisão do especialista [4]. Após essa
análise, potenciais criadouros podem ser tratados ou removidos
por uma equipe de agentes.
Sabe-se, por meio de um estudo local, que é possı́vel identificar os recipientes de maior produtividade, e tratar apenas
estes é quase tão efetivo quanto tratar todos os existentes [5],
reduzindo drasticamente o potencial de desenvolvimento de
epidemias. No caso de Nova Iguaçu, um municı́pio situado no
estado do Rio de Janeiro, os reservatórios listados com alto
potencial de emergência foram, de acordo com [6], caixas
d’água, garrafas de vidro e plástico, baldes, pneus, ralos
externos, entre outros. O objetivo, então, torna-se reconhecer
automaticamente a maior quantidade possı́vel desses objetos
em um vı́deo ou imagem para então fornecer uma ferramenta
inteligente de auxı́lio à tomada de decisão para as equipes de
solo, aumentando assim as suas área e capacidade de atuação.
O trabalho descrito nesse artigo possui 5 contribuições principais: i) Descrição do problema de detecção automática de
focos de mosquitos a partir de vı́deos provenientes de VANTs;
ii) Revisão bibliográfica do tema, com o intuito de trazer à luz
as diversas técnicas de aprendizagem de máquina que podem
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

ser empregadas na solução desse problema, conforme visto
na Seção II; iii) Uma metodologia para calibrar a câmera de
um VANT da marca DJI, modelo Phantom 2 plus, descrita na
Seção III. iv) O projeto descrito na Seção IV de uma base de
dados que contenha os principais focos do Aedes aegypti em
diversos cenários; iv) O processo detalhado na Subseção IV.A
de anotação manual dessa base de dados (uma base de dados
anotada adequadamente é de fundamental importância para
a utilização de uma ferramenta de aprendizagem supervisionada).
II. T RABALHOS R ELACIONADOS
Sistemas de detecção de água baseados em imagens podem
ser úteis para muitas aplicações [7], [8], [9], [10], [11], [12],
[13].
O método em [7], por exemplo, usa um sistema de detecção
de água para auxiliar na navegação de veı́culos autônomos offroad. O sistema é baseado em diversos tipos de caracterı́sticas
(incluindo textura e outras extraı́das no espaço de cores HSV)
e usa um par de câmeras para separar as regiões da imagem que possuem muita reflexão (regiões cuja profundidade
é maior que a profundidade da vizinhança). Esse trabalho
também apresenta um regra de fusão para combinar essas
caracterı́sticas e segmentar a região de interesse contendo
água.
Em [8] é possı́vel encontrar uma metodologia para avaliar
o desempenho de detectores de água utilizados por veı́culos
não tripulados. Dois tipos de avaliações foram apresentadas:
uma que avalia a interseção entre a região de saı́da dos
detectores e o ground truth e outra que avalia a precisão do
georreferenciamento. Os autores em [9] observaram que para
detectar corpos de água, as reflexões do céu são mais úteis
em imagens de objetos distantes da câmera. Em mais curto
alcance, as cores possuem maior poder discriminativo.
Já em [10] é proposto um descritor de formas em imagens
que é invariante a escala, rotação, transformações afins, espelhamento e distorções não rı́gidas, como o efeito de ondulação.
O descritor é comparado quantitativamente e qualitativamente
com métodos baseados na invariância ao espelhamento de
formas, conseguindo obter os melhores desempenhos.
O trabalho em [11] realiza a detecção de água baseada
na reflexão do céu e foi desenvolvido para ser aplicado em
veı́culos terrestres não tripulados. Nesse trabalho, considerase que corpos de água atuam como espelhos horizontais
para grandes ângulos de incidência, de modo que o método
proposto procura localizar geometricamente os pixels do céu
que estão refletidos num candidato a corpo de água. Baseado
na similaridade de cor e caracterı́sticas locais do terreno,
decide-se então se o candidato, dado que ele está abaixo da
linha do horizonte, é realmente água ou não. Testes realizados
em áreas rurais abertas com distâncias acima de 7 metros
obtiveram 100% de verdeiro positivos e um máximo de 0,58%
de falso positivos para diferentes condições climáticas.
Uma outra forma de detecção de água em vı́deos é através
da segmentação de texturas dinâmicas [12]. Nesse trabalho,
a técnica se propõe a remover a imagem de fundo estática
e até objetos dinâmicos presentes na cena utilizando uma
medida de entropia computada através fluxo óptico no decorrer
de vários quadros para obter a assinatura de água. Para se
detectarem as regiões sem movimento, é aplicado um método

de segmentação da imagem baseado na propagação de rótulos.
A técnica foi validada em 12 vı́deos com câmera estática e em
movimento obtendo 95% de verdadeiros positivos e 10% de
falsos positivos.
Em [13] apresenta-se uma nova técnica de reconhecimento
de reflexão em água. Primeiramente, um novo espaço de
caracterı́sticas é construı́do usando momentos invariantes à
distorção de movimento em espaço curvelet de baixas e altas
frequências. Nesse novo espaço de caracterı́sticas são aplicados os algoritmos de minimização de custo de reflexão em
baixas frequências e discriminação de coeficientes curvelets
em altas frequências, com o intuito de classificar as imagens
de reflexão de água e detectar o eixo de reflexão, obtendo uma
taxa de acerto de 80% a 95%.
No caso especı́fico de detecção de focos de mosquito,
destacam-se as referências [14], [15], [16]. Em [14] é proposto
um sistema que recebe imagens com georreferenciamento
geradas pela população, e avalia-se a qualidade das mesmas,
a fim de rejeitar imagens com altos nı́veis de distorções ou
artefatos. Cada imagem é convertida, então, em um vetor de
caracterı́sticas utilizando o modelo de bag of visual words,
através do descritor SIFT (do inglês scale-invariant feature
transform). Um classificador, então, do tipo support-vector
machine (SVM) é treinado para identificar se as imagens possuem ou não potencial para serem um criadouro de mosquitos.
Por fim, é gerado um mapa de calor, onde são apontadas as
regiões com mais riscos de incidência de habitats do mosquito.
Os autores de [15] utilizam uma abordagem para detecção
de poças d’água em imagens obtidas por um quadricóptero
com um classificador SVM treinado a partir de trechos de
vı́deos contendo ou não regiões com água. Imagens termais
e em nı́veis de cinza são utilizadas para detectar água parada
em [16]. Um vetor de 128 bits é extraı́do de cada imagem
utilizando o descritor SURF (do inglês speeded-up robust
features). Este vetor é então reduzido para 64 bits através da
análise de componentes principais (PCA, do inglês principal
component analysis) e um conjunto de classificadores do tipo
naive Bayes é usado para identificar os possı́veis focos de
mosquitos.
III. C ALIBRAÇ ÃO DE C ÂMERA
A calibração de câmera é um processo importante para
aplicações de visão computacional. Este passo é fundamental
pois informações métricas tridimensionais (3D) podem ser extraı́das a partir de imagens se a calibração for bem executada. É
através da calibração que os parâmetros intrı́nsecos da câmera,
como distância focal e ponto principal, são encontrados.
Muitas técnicas de calibração têm sido desenvolvidas [17],
[18], até mesmo para aplicações em fotometria [19], [20].
A principal motivação de utilizar a calibração neste trabalho
foi a correção das distorções causadas pela lente da câmera,
principalmente a distorção radial. Optou-se pelo método proposto em [21], por sua simplicidade e baixo custo. Esta
técnica consiste em extrair pontos caracterı́sticos (quinas)
de imagens com um padrão de calibração, geralmente um
tabuleiro de xadrez; estimar os parâmetros da câmera; estimar
os coeficientes de distorção; e aplicar a correção.
A. Detecção de Pontos-Chave
Os métodos de Harris [22] e SIFT [23] são métodos
clássicos para detecção de pontos-chave de uma imagem.
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Entretanto, neste trabalho foi utilizado o método implementado
pela função findChessboardCorners do OpenCV [24],
por esse se mostrar mais robusto em imagens carregadas contendo artefatos oriundos de suavização. Inicialmente proposto
por Vladimir Vezhnevets [25], esse método consiste em binarizar a imagem por um limiar, segmentando os quadrados pretos
e brancos pertencente ao padrão de calibração. Encontram-se,
então, as bordas dos quadrados pretos e aproximam-se esses
contornos por quadriláteros, cujos vértices são selecionados e
agrupados, em linha, de acordo com o tamanho do objeto de
calibração.
Neste trabalho, utilizou-se um vı́deo de calibração mostrando um padrão de 10×7 quadrados. A detecção foi realizada
a cada 20 quadros desse vı́deo. Antes de realizar a detecção, as
imagens foram suavizadas, para atenuar ruı́do, utilizando um
filtro gaussiano de tamanho 7×7, média 0 e desvio padrão 1,4
em ambas as direções. As imagens foram também diminuı́das
em 40%, para reduzir o tempo de detecção.

onde k1 e k2 são os coeficientes de distorção radial e
r2 = (x2 + y 2 ). Modelos mais complexos de distorção não
apresentam resultados superiores significativos ou levam à
instabilidade numérica [27]. O centro da distorção radial está
localizado no ponto principal. De ŭ = αx̆ + γ y̆ + u0 e
v̆ = β y̆ + v0 , assumindo γ = 0, pode-se escrever que
ŭ = u + (u − u0 )(k1 r2 + k2 r4 )
2

v̆ = v + (v − v0 )(k1 r + k2 r ).

Com os pontos-chave do padrão de calibração detectados,
é possı́vel estimar a matriz de projeção da câmera a partir das
coordenadas desses pontos no mundo real e na imagem. Para
tal, considera-se que uma câmera mapeia um ponto M0 =
[X,Y,Z,1]T do espaço no ponto m0 = [u,v,1]T da imagem
através de uma transformação projetiva da forma [26]
sm0 = A[R | t]M0 ,

(1)

onde s é um fator de escala arbitrário, R e t são, respectivamente, a matriz de rotação e o vetor de translação (parâmetros
extrı́nsecos), que relacionam o sistema de coordenadas do
mundo real com o sistema de coordenadas da câmera. Nesse
caso, A é a matriz de calibração da câmera (parâmetros
intrı́nsecos), definida por:


α γ u0
A =  0 β v0  ,
(2)
0 0 1
com [u0 ,v0 ]T denotando as coordenadas do ponto principal,
α e β os fatores de escala nos eixos u e v da imagem,
respectivamente, e γ é a obliquidade (grau de cisalhamento)
dos dois eixos da imagem.
Os parâmetros intrı́nsecos independem da imagem. Então,
uma vez determinados, eles podem ser reutilizados para todos
os vı́deos adquiridos com um mesmo nı́vel de (zoom).
1) Compensação de Distorção Radial: Câmeras convencionais geralmente possuem significantes distorções de lentes,
especialmente distorção radial.
Sejam (u,v) as coordenadas ideais (livre de distorção) do
pixel na imagem e (ŭ,v̆) as coordenadas correspondentes reais
de imagem observada. Os pontos ideais são as projeções dos
pontos do padrão de calibração de acordo com o modelo dado
pela Eq. (1). Analogamente, (x,y) e (x̆,y̆) são as coordenadas normalizadas nas imagens ideal (livre de distorção) e
real (distorcida), respectivamente. A distorção radial pode ser
modelada como [27]:
x̆ = x + x(k1 r2 + k2 r4 )
2

4

y̆ = y + y(k1 r + k2 r ),

(3)
(4)

(5)
(6)

O método de Zhang [21] consiste em fazer, primeiramente, uma estimativa grosseira dos parâmetros intrı́nsecos
e extrı́nsecos da câmera para depois refiná-la através da
estimativa da máxima verossimilhança. Dadas n imagens do
padrão de calibração e considerando m pontos neste padrão,
assumindo que as imagens dos pontos estão corrompidas por
um ruı́do independente e identicamente distribuı́do, a estimativa de máxima verossimilhança pode ser obtida minimizando
o funcional [27]
n X
m
X

B. Algoritmo de Zhang

4

kxij − x̆(A, k1 , k2 , Ri , ti , Xj )k2 ,

(7)

i=1 j=1

onde x̆(A, k1 , k2 , Ri , ti , Xj ) é a projeção do ponto Xj , de
acordo com a Eq. (1), seguido da distorção modelada de
acordo com as Eqs. (5) e (6). Minimizar o funcional em (7) é
um problema de otimização não-linear que pode ser resolvido
através do algoritmo de Levenberg-Marquardt.
A Fig. 1(a) mostra um exemplo de imagem original (com
distorção) obtida, com as quinas detectadas sobrepostas, enquanto que a Fig. 1(b) mostra a imagem correspondente após a
remoção da distorção. É interessante notar que o efeito “barril”
foi eliminado na imagem, o que fica bastante claro no padrão
quadriculado de calibração.
IV. P ROJETO DE BASE DE DADOS
A base de dados utilizada no projeto de detecção automática
de focos de mosquito está sendo adquirida por um Veı́culo
Aéreo Não Tripulado (VANT) comercial, o Phantom Vision 2
Plus, da empresa DJI Company. Esse VANT possui 20 minutos
de autonomia de voo e é capaz de executar um plano de
voo previamente estabelecido de maneira automática. Toda a
telemetria (altitude, latitude, longitude, velocidade etc.) pode
ser recuperada em um arquivo .csv. O quadricóptero possui
uma câmera de alta definição com estabilização passiva e
ativa (amortecedores e gimbal). A câmera possui diversos
parâmetros configuráveis e é capaz de filmar em 1080i na taxa
de 60 Hz. Como a telemetria possui uma taxa de amostragem
diferente da taxa de quadros da câmera, ou seja, é bem maior,
uma decimação é empregada nos sinais obtidos através do
arquivo .csv com o intuito de associar cada quadro do video
à sua respectiva telemetria.
A base projetada possui as seguintes caracterı́sticas técnicas:
• Um plano de voo é pré-estabelecido com o auxı́lio do
o auxı́lio do software Litchi [28]. Esse plano executa
uma varredura em zigue-zague sobre toda a área terreno
de maneira autônoma. Contudo, por conta da precisão
limitada da telemetria e de situações não controladas,
como o vento, o VANT não voa em linha reta no percurso
entre dois pontos. Por essa mesma razão, uma vez que
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Após adquiridos, os vı́deos são calibrados, conforme
descrido na Seção III e manualmente anotados por intermédio do software Zframer, conforme descrito na
Seção IV-A.
A base de dados gerada contém diversas sequências de vı́deos
aéreos mostrando pneus, poças, caixas d’água e diversos outros
objetos com água. Atualmente, os vı́deos foram adquiridos no
Centro de Tecnologia da UFRJ, campus da Ilha do Fundão, e
no campus de Nova Iguaçu do CEFET/RJ.
•

(a)

(b)
Fig. 1: Exemplo de correção de distorção radial pelo algoritmo
de Zhang: (a) imagem original distorcida com identificação
das quinas detectadas no padrão de calibração; (b) imagem
retificada.

•

•
•

•

•

•

o VANT alcança um ponto, algum tempo é perdido para
que o mesmo se alinhe com a direção do próximo.
O ajuste automático da câmera é desligado e todos os
parâmetros são ajustados manualmente. O campo de visão
(FOV, do inglês field of view) é diminuı́do para amenizar
o efeito da distorção radial e o foco fixo. A varredura é
ajustada para 1080p a 30 fps.
Antes do voo automático, a câmera é calibrada com um
padrão de calibração conforme descrito na Seção III.
Altitude aproximadamente constante: atualmente, a base
conta com varreduras em duas altitudes diferentes, 10
e 25 m, ambas pré-configuradas no plano de voo com o
auxı́lio do Litchi. Pequenas variações de altitude causadas
pela precisão limitada da telemetria, vento, etc. estão
dentro das faixas aceitáveis.
Velocidade aproximadamente constante de 7 km/h préconfigurada por intermédio do Litchi. Novamente, as
variações são causadas pela precisão limitada do instrumento, vento e interferências de natureza desconhecida e
situam-se dentro de limiares aceitáveis.
A base de dados contempla ainda dois tipos de terreno:
vegetação rasteira, para simular o ambiente de um terreno
baldio, e asfalto, para simular ambiente urbano, conforme
ilustrado na Fig. 2.
Os vı́deos possuem os seguintes objetos dispostos aleatoriamente pelo terreno: pneus, garrafas, objetos que
podem acumular água tais como baldes e piscina plástica,
conforme visualizado na Fig. 3.

A. Anotação Manual da Base de Dados
O processo de anotação manual da base é realizado utilizando o software Zframer, desenvolvido no Laboratório de Sinais, Multimı́dia e Telecomunicações (SMT) da COPPE/UFRJ.
A anotação quadro a quadro de todas as sequências adquiridas
é feita com o sistema Zframer, conforme ilustrado na Fig. 4,
pela equipe Bodetronic [29] de robótica do CEFET/RJ de
Nova Iguaçu. Com o software de marcação é possı́vel anotar
os objetos que foram determinados como possı́veis criadouros em cada quadro dos vı́deos. O programa permite ainda
uma interpolação entre um quadro inicial e final das áreas
selecionadas, assim não é necessário que todos os quadros
em que aparecem os objetos sejam marcados. O resultado é
um arquivo contendo informações do quadro e as coordenadas
pixel a pixel da bounding box do objeto marcado.
V. C ONCLUS ÕES
Este trabalho descreveu o problema de detecção automática,
por técnicas de visão computacional, de focos de mosquito.
Foi incluı́da, então, uma detalhada revisão bibliográfica de
trabalhos similares que utilizam técnicas de aprendizado de
máquina para este fim. Esse estudo apontou a necessidade
da elaboração de uma base de dados própria para se atacar
o problema, contendo vı́deos com diversos recipientes que
acumulam água limpa espalhados em diversos cenários. Para
tal, considerou-se o uso de um VANT, que permite a aquisição
de vı́deos cobrindo de forma rápida uma extensa área geográfica. Antes de iniciar a gravação, os parâmetros da câmera
são ajustados manualmente e um procedimento de calibração
da mesma é realizado. Logo após, são traçados planos de
voos pela área onde os objetos identificados estão localizados.
Todos os vı́deos são manualmente anotados com o auxı́lio do
software livre Zframer, permitindo o treinamento de diferentes
algoritmos detectores de objetos crı́ticos para a aplicação de
interesse.
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Redução da Perda de Capacidade em Redes Ópticas
Elásticas com Multiplexação Espacial
Paulo F. de Souza Filho, Raul C. Almeida Jr

Resumo— Com o aumento das demandas de aplicações, um
dos grandes desafios das Redes Ópticas Elásticas é dar suporte
a essa crescente demanda de tráfego. Neste contexto, Fibras
Multi-Núcleo (MCF, do inglês Multi Core Fiber) surgem como
uma alternativa para o aumento da capacidade das Redes
Ópticas Elásticas. Dada a inclusão da dimensão espacial para a
alocação das requisições, algoritmos de roteamento e atribuição
de espectro tornam-se mais complexos. Este trabalho propõe uma
adaptação da Heurística de atribuição de espectro MSCL para
redes elásticas MCF com o intuito de escolher um conjunto de
slots e um núcleo de forma a reduzir a perda de capacidade de
futuras alocações na rede. Os resultados mostram que, para cada
requisição que chega à rede, é possível escolher um núcleo e um
conjunto de slots dentro do núcleo de forma a diminuir a perda
de capacidade da rede e portanto reduzir a probabilidade de
bloqueio em relação à atribuição de espectro baseada no FirstFit convencional.
Palavras-Chave— Redes Ópticas Elásticas; Multiplexação por
Divisão Espacial; Roteamento e Atribuição de Núcleo e Espectro.
Abstract— Given the increase in application demands, one
of the biggest challenges of Elastical Optical Networks is to
support such growing traffic demands. In this context, Multi-Core
Fibers arise as an alternative to increase the network capacity
of Elastical Optical Networks. Since there appears the spatial
dimension for request assignment, routing and spectrum assignment algorithms become more complex. This paper proposes an
adaptation of the MSCL spectrum assignment heuristic for MCF
elastic networks in order to choose a set of slots and a core to
obtain the least loss of capacity of the network. The results show
that for each request arriving at the network, it is possible to
choose a set of slots within a core in order to reduce the loss of
network capacity and therefore reduce the blocking probability
in relation to the spectrum assignment based on conventional
First-Fit.
Keywords— Elastic Optical Networks; Space Division Multiplexing; Routing, Spectrum and Core Assignment.

I. I NTRODUÇÃO
Grandes avanços nas áreas da informação e comunicação
têm provocado considerável aumento na quantidade de banda
das requisições em redes ópticas. Um dos maiores desafios
dos operadores de tais redes é aumentar sua capacidade
e/ou explorar de maneira eficiente os recursos disponíveis.
A flexibilização introduzida com as Redes Ópticas Elásticas
(EON, do inglês Elastic Optical Networks) propiciou uma
maneira mais eficiente de tratar os recursos disponíveis [1] [2]
quando comparada à rigidez da grade fixa das Redes com
Roteamento de Comprimento de Onda baseadas em WDM.
Paulo F. de Souza Filho, Raul C. Almeida Jr. Departamento de Eletrônica
e Sistemas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE, Brasil, E-mails:
paulofernandosf@hotmail.com, raul.almeidajunior@ufpe.br.

Apesar da grande melhoria do uso de banda com o advento
das EONs, o tráfego continua aumentando e outras maneiras
de aumentar a capacidade das fibras vêm sendo estudadas.
Nesse contexto, a multiplexação por divisão espacial (SDM,
do inglês Space Division Multiplexing) [3] ganha cada vez
mais espaço com os conceitos de Fibras Multi-Núcleo (MCF,
do inglês Multi-Core Fibers) e Fibras Multi-Modo (MMF,
do inglês Multi-Mode Fiber). Alguns estudos já analisaram
o potencial das MMF [4] e MCF [10], assim como aspectos
físicos e problemas de interferência (Crosstalk) entre núcleos
e modos [5] [6] [7] [8]. Uma alternativa para o aumento da
capacidade de transmissão para as atuais estruturas das redes
é a adição de múltiplas fibras com único modo ou núcleo
(SMF, do inglês Single Mode Fibers). Essa estratégia pode
ser eficiente em curto prazo, mas em [9] foi mostrado que
estruturas baseadas em MCF são mais eficientes energeticamente quando comparadas com estruturas baseadas em SMF.
Portanto, estruturas baseadas em MCF ganham cada vez mais
espaço e se mostram como alternativas para suprir a crescente
demanda por capacidade nas redes ópticas.
No contexto das EONs, uma importante questão é a resolução do problema de roteamento e alocação de espectro
(RSA, do inglês Routing and Spectrum Assignment), que
consiste em alocar slots fim-a-fim de forma contígua (i.e.,
consecutivos) e contínua (i.e., de mesmos índices em todos
os enlaces percorridos pela conexão) para cada requisição.
Quando se trata de MCF, o problema de RSA se torna
um pouco mais complexo, pois agora deve-se escolher, para
cada requisição, um núcleo de modo que os recursos sejam utilizados da maneira mais eficiente possível. Portanto,
o novo problema é de: roteamento e atribuição de núcleo
e espectro (RSCA, do inglês Routing, Spectrum and Core
Assignment) [10] [11] [12].
Em redes ópticas, a restrição imposta de continuidade do
espectro surge em decorrência dos elevados custos associados
com a conversão do espectro. Um problema similar surge nas
redes MCF, visto que, num nó comutador, a arquitetura pode
permitir ou não o estabelecimento da conexão entre núcleos
distintos da fibra de entrada e saída do nó comutador. Caso
a conversão de núcleo seja permitida, durante o processo de
RSCA, deve-se decidir a que núcleo de uma determinada fibra
de saída deve-se comutar o sinal óptico de uma fibra/núcleo de
entrada. Em [13], um estudo comparativo do custo-benefício
entre arquiteturas que permitem ou não a troca de núcleo entre
as fibras de entrada e saída do nó foi realizado, a interferência
entre núcleos foi considerada, e mostrou-se que as penalidades
obtidas para as duas arquiteturas são similares. Em [10], um
estudo comparativo entre as arquiteturas com e sem troca de
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núcleos e com rotas alternativas em termos de probabilidade de
bloqueio, para redes MCF, foi realizado. Como esperado, mais
rotas alternativas provocam uma melhoria no desempenho
da rede. Com tudo, constatou-se que a troca de núcleo não
provoca uma melhoria significativa no desempenho da rede
quando comparada à estrutura que não permite a troca de
núcleos. Isso justifica o uso da arquitetura que não realiza
a troca de núcleo, visto que a arquitetura que permite a
troca apresenta um custo maior para poucos benefícios. Neste
trabalho, a arquitetura de nó assume que não há a troca de
núcleo entre as fibras de entrada e saída do nó. Portanto,
além da continuidade de espectro, a continuidade do índice do
núcleo nos diversos enlaces da rota escolhida para a conexão
deve ser respeitada.
Assim como nas redes EON para o problema de RSA, existem diversas formas de resolução do problema de RSCA nas
redes MCF. Em [12], utilizou-se a ferramenta de programação
linear inteira (ILP, do ingês Integer Linear Programming) para
a modelagem e solução do problema de RSCA objetivando
a diminuição do número de slots utilizados nos núcleos da
rede. As heurísticas e meta heurísticas também são ferramentas
bastante aplicadas na resolução do problema de RSCA, pois as
soluções geradas são próximas à solução ótima e apresentam
tempo computacional viável. Em [10] uma heurística é aplicada para a separação de áreas em redes MCF, em cada núcleo
de cada link da rede, para diferentes tamanhos de requisições,
comprovando que tal procedimento diminui a fragmentação
espectral dos links e resulta em uma melhoria na probabilidade
de bloqueio das requisições.
Quando se trata da camada de rede apenas, estruturas
baseadas em WDM não apresentam diferença de desempenho
quando se alteram as ordens em que os comprimentos de
onda são alocados, pois esse tipo de arquitetura permite que
apenas um único núcleo seja alocado por requisição. Já para
as redes EON as ordens em que os slots são alocados podem
causar grande impacto no desempenho da rede, pois agora
cada requisição pode apresentar quantidades diferentes de
slots. As possibilidades de alocação das requisições são ainda
maiores quando se trata das redes MCF, pois a capacidade
de cada link é multiplicada por C (quantidade de núcleos
por link) quando comparada com as redes EON. Em [14] foi
apresentada a heurística MSCL (do inglês Min Slot-Continuity
Capacity Loss), cujo objetivo é a escolha de um conjunto
de slots para alocação de uma requisição de modo que a
perda de capacidade da rede seja a menor possível, visando
uma redução na probabilidade de bloqueio das requisições. A
heurística proposta neste trabalho é uma adaptação da heurística MSCL das redes EON para redes com estrutura MCF,
objetivando a redução da fragmentação espectral que resultará
na redução da probabilidade de bloqueio das requisições.
Este trabalho está organizado da seguinte forma: na
Seção II, uma breve explicação do conceito da heurística
MSCL é apresentada. Na Seção III, é explicada como foi
realizada a adaptação da heurística MSCL para redes MCF.
Na Seção IV, são apresentadas as simulações e a discussão
dos resultados obtidos. Por fim, na Seção V, são apresentadas
as exposições finais.

II. H EURÍSTICA MSCL
O MSCL é um algoritmo para alocação de espectro que
busca escolher, para cada requisição, o conjunto de slots
que causa o menor impacto possível em termos da perda de
capacidade de alocação de futuras conexões na rede. Como
proposto em [14], a alocação é feita considerando a perda
de capacidade de requisições tanto na rota requisitada quanto
nas rotas que compartilham pelo menos um link com a rota
requisitada. Suponha que uma requisição R chegue à rede e
seja escolhida uma rota r. Cada possibilidade de alocação de
espectro na rota r resultará em uma diferente capacidade de
alocação de futuras requisições. O cálculo realizado no MSCL
da perda de capacidade da rede decorrente do estabelecimento
de R é descrito como:
X
S<p> (ψ, n) − S<p> (ψ 0 , n),
C(n) =
(1)
p∈Ir

Onde:
• C(n) é a perda de capacidade para requisições por n
slots decorrente do estabelecimento de R;
• Ir é o conjunto de rotas que interferem (i.e. possuem ao
menos um link em comum) com a rota requisitada, r, sob
análise;
• p é a atual rota interferente com r, que está sendo
analisada;
• ψ representa o estado atual da rede (ou seja, o conjunto
de todos os caminhos e respectivos slots alocados);
0
• ψ representa o estado da rede após o estabelecimento de
R;
<p>
• S
(ψ, n) é o número total de possibilidades de alocação que uma requisição por n slots tem para alocar no
caminho p antes do estabelecimento de R;
<p>
• S
(ψ 0 , n) é o número total de possibilidades de alocação que uma requisição por n slots terá para alocar no
caminho p após o estabelecimento de R.
A equação 1 calcula o impacto que uma requisição R
exerce sobre requisições futuras de n slots em cada rota que
possui ao menos um link em comum (i.e. interferente com
a rota requisitada, r). A perda de capacidade total que o
estabelecimento da requisição R provocará na rede é dada
somando-se a perda de capacidade de cada possível futura
requisição por n slots. Assim, pode-se descrever a perda de
capacidade da rede como:
X
C=
C(n),
(2)
n∈N

sendo N o conjunto de todas as classes de requisições com
diferentes pedidos de slots.
A requisição será alocada na posição espectral que gerar
o menor valor em (2), cujo intuito é o de gerar o menor
impacto possível na capacidade de atender futuras requisições
na rota requisitada, r, e em todas as suas rotas interferentes.
Na Figura 1, está apresentada uma aplicação da heurística
MSCL. Considere que uma requisição R por k slots entre os
nós 2 e 4 chegue à rede e a rota r0 seja selecionada para
atendê-la, sendo r0 representada pelos nós 2 − 3 − 4. As rotas
r1 (nós: 1 − 2 − 3 − 7) e r2 (nós: 6 − 3 − 4 − 5) são os
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X com o número total de
possibilidades de alocação

5
Fig. 1: Exemplo da heurística MSCL.

Requisição
Bloqueada

caminhos que possuem ao menos um link em comum com
o caminho principal, ou seja, Ir0 = {r1 , r2 }. O vetor de
disponibilidade da rota principal representa os conjuntos de
slots que estão disponíveis para a alocação da requisição. Na
tabela da Figura 1, si indica onde a requisição por k slots
pode ser alocada a partir do slot de índice i, ou seja, usando
os slots i, i + 1, ..., i + k − 1. À direita de cada possibilidade
de alocação, está descrita a perda de capacidade da rede, C,
gerada por aquela alocação de slots. No exemplo proposto, a
mínima perda de capacidade da rede, ilustrada em negrito, é
dada pelo elemento S10 do vetor de disponibilidade. Portanto
os k slots serão alocados a partir do slot de índice 10 na rota
r0 designada para atender a requisição R.

sim

X=0?

não
Inicialização das variáveis
para as possibilidades de
alocação:N-núcleo,Si -slot inicial
Inicializa contador-A=1
Cálculo da perda de capacidade
para a possibilidade de alocação A

III. H EURÍSTICA P ROPOSTA

Menor perda?

A heurística proposta neste trabalho é uma adaptação do
algoritmo MSCL para redes com estrutura MCF. A principal
diferença está na quantidade de opções para a alocação de
espectro das redes MCF. Considerando que N representa o
número de núcleos da fibra, agora cada link aumentará em
N vezes sua capacidade quando comparado com os links de
redes SMF com uma única fibra. Neste trabalho, a troca de
núcleos não foi adotada. Portanto, para que uma requisição
seja alocada, é necessário que o conjunto de slots escolhido
para atender a requisição esteja disponível no núcleo de
mesmo índice em todos os links da rota principal [10] [15].
Para uma melhor descrição da política proposta, a Figura 2
apresenta o fluxograma do algoritmo proposto. Os passos
para a aplicação do algoritmo proposto são os seguintes: à
chegada de uma requisição, encontra-se a rota r (assumida
aqui pré-definida pelo método de roteamento fixo) e todas
as possibilidades de alocação de núcleo/slots nessa rota. Para
cada combinação núcleo/slots, é realizado o cálculo da perda
de capacidade de todas as rotas interferentes com r. A opção
que gera a menor perda de capacidade é escolhida.

não

sim
Atualiza-Naloc =N,Saloc =Si

A=A+1

N e Si são atualizados para
próxima possibilidade de alocação

não

A>X?
sim

IV. R ESULTADOS E A NÁLISES
As simulações foram realizadas num simulador ad-hoc
estruturado para fibras multi núcleos baseado no simulador
EON [14] [16] desenvolvido na UFPE. Efeitos da camada
física não foram considerados. Três topologias diferentes
foram simuladas, todas com links bidirecionais, conforme
ilustram as Figuras 3, 4 e 5. Cada link possui sete núcleos

Alocação em Naloc e slots de Saloc até Saloc +p-1
Fig. 2: Fluxograma MSCL para redes MCF.
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Fig. 4: Topologia Toroidal.

com 320 slots por núcleo, conforme adotado em [10]. Para a
chegada de requisições, adotou-se o tráfego Poisoniano, tempo
de permanência com distribuição exponencial e requisições
por larguras de banda uniformemente distribuídas entre 2, 3,
4 e 5 slots. Para o roteamento, foi escolhido o algoritmo de
caminho mais curto por hops. Bloqueios acontecem quando
um conjunto de slots requisitados não pode ser alocado de
forma contígua em um núcleo com o mesmo índice em todos
os enlaces da rota. Cada simulação foi realizada para 106
requisições.
Para critério de comparação, foi utilizada uma adaptação
do algoritmo First-Fit para redes MCF. O algoritmo First-Fit
é uma heurística bastante explorada nas redes WDM e EON.
Isso decorre principalmente da sua simplicidade de implementação, baixo esforço computacional demandado na busca
dos recursos espectrais livres e bons resultados devido à sua
característica de compactação das requisições em determinada
faixa do espectro, o que deixa capacidade livre fim-a-fim na
rede para o atendimento de futuras requisições. O algoritmo
First-Fit adaptado para este trabalho é chamado de First-FitCore(FFC) e começa a tentativa de alocação pelo núcleo de
menor índice e, dentro do núcleo, busca-se o conjunto de slots
disponível com o menor índice possível [11]. Nas Figuras 6, 7
e 8, estão apresentados os gráficos de probabilidade de bloqueio em função da carga do tráfego oferecido à rede para as
topologias NSFNET, Japonesa e Toroidal, respectivamente. A
melhoria do algoritmo proposto é consistente, pois em nenhum
ponto de carga o resultado do algoritmo proposto é inferior
ao do FFC. Para a topologia NSFNET, no ponto de carga de

0 .0 1

P r o b a b ilid a d e d e B lo q u e io

7

1 E -3

1 E -4
1 7 0 0

1 8 0 0

1 9 0 0

2 0 0 0

C a r g a ( E r la n g )

Fig. 6: Gráfico comparativo entre o First-Fit-Core e o algoritmo proposto (MSCL) para a topologia NSFNET.

1700 Erlangs, a melhoria foi de aproximadamente 69%. Para
a topologia Japonesa, no ponto de carga de 1000 Erlangs, a
redução da probabilidade de bloqueio foi de aproximadamente
68%. Finalmente, para a topologia Toroidal, no ponto de carga
de 2700 Erlangs, a melhoria foi de aproximadamente 65%.
Com as mesmas configurações já citadas, outras simulações
também foram realizadas para o cenário de requisições com
largura de banda uniformemente distribuída entre 2, 4 e 8
slots. Os resultados obtidos mostram menores desempenhos
que as simulações anteriores, mas ainda apresentam uma
melhora de desempenho considerável quando comparados à
heurística FFC. Todos esses resultados comprovam a eficiência
do algoritmo proposto e a sua relevância para aplicação em
redes MCF.
V. C ONCLUSÕES
Neste artigo, foi introduzida uma heurística para atribuição
de espectro em redes com estrutura MCF. A heurística foi
baseada no conceito MSCL desenvolvido para redes EON e
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Fig. 7: Gráfico comparativo entre o First-Fit-Core e o algoritmo proposto (MSCL) para a topologia japonesa.
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Fig. 8: Gráfico comparativo entre o First-Fit-Core e o algoritmo proposto (MSCL) para a topologia toroidal.

adaptada para fibras multi-núcleos. O conceito do algoritmo
MSCL consiste em escolher um conjunto de slots para acomodar uma requisição que cause a menor perda de capacidade
possível para as rotas interferentes à rota principal. A proposta
desenvolvida neste artigo tem por objetivo a diminuição da
probabilidade de bloqueio quando comparada com a heurística
First-Fit usual também adaptada para redes MCF, denominada
de First-Fit-Core(FFC). Após as simulações, ficou comprovada a redução na probabilidade de bloqueio da proposta
quando comparada com o FFC. Para as topologias NSFNET,
Japonesa e Toroidal, melhorias de aproximadamente 69%,68%
e 65%, respectivamente, foram alcançadas em determinados
pontos de carga e demandas por slots. Uma sugestão para
trabalhos futuros é a aplicação e o estudo dos efeitos da
camada física. Outra sugestão é a aplicação da proposta para
links com núcleos de tamanhos heterogêneos.
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Antena de Microfita com Metasuperfície para
Sistemas Citizens Broadband Radio Service
Kaio M. da C. Bandeira, Samuel B. Paiva, Vicente A. de Sousa Jr., Cristhianne de F. L. de Vasconcelos,
Adaíldo G. D’Assunção, Valdemir P. da S. Neto.

Resumo—Neste artigo é apresentada uma antena de microfita
com metasuperfície para aplicações na faixa de frequência do
sistema Citizens Broadband Radio Service (CBRS), no qual é
necessária uma largura de banda de 150 MHz entre 3,55 e 3,70
GHz. Essa tecnologia surge como peça chave para habilitar
serviços de Neutral Host, visando o compartilhamento do
espectro e da infraestrutura de rede, já que a escassez espectral
pode se tornar uma dificuldade para implementação de novas
redes de alta capacidade. Optou-se pelo uso da metasuperfície
para proporcionar melhorias no ganho e manter boa largura de
banda. O trabalho proposto foi inicialmente simulado no
software comercial Ansoft HFSS e após a obtenção dos resultados
desejados, os protótipos foram implementados e as medições
realizadas, obtendo boa concordância entre os resultados
experimentais e os resultados obtidos através de simulações.
Palavras-Chave—Antena de microfita, Metasuperfície, CBRS,
Neutral Host.
Abstract— In this paper a microstrip antenna with
metasurface is presented for applications in Citizens Broadband
Radio Service (CBRS) band which require a bandwidth of 150
MHz located between 3.55 and 3.70 GHz. This technology is key
enabler of Neutral Host services, which aims spectrum and
infrastructure sharing, since spectral shortage can become a
bottleneck for the implementation of new high-capacity
networks. The choice to use metasurfaces was made to provide
improvement in gain and maintain good bandwidth. We first
simulate the antenna in the Ansoft HFSS software and after that
desired results was obtained, the prototypes were implemented
and the measurements performed, yielding a good agreement
between the experimental and simulation results.
Keywords—Microstrip antenna, Metasurface, CBRS, Neutral
Host.

I.

INTRODUÇÃO

Com a popularidade dos dispositivos móveis, o uso de
dados móveis cresce a cada ano em taxas elevadas. Para
suportar essa demanda, propostas para o uso eficiente do
espectro se tornam ponto chave na corrida pelo padrão mundial
que melhor se adapte a essa expansão.
O espectro licenciado é usado por operadores para a entrega
de dados e telefonia aos usuários. Contudo, parte do espectro
pode ficar ocioso em determinados instantes de tempos e/ou
localidades, criando uma oportunidade de compartilhamento de
espectro para alocação de serviços móveis quando a operadora
não o usa. Nesse sentido, agências reguladoras apostam que a
alocação de espectro compartilhado, licenciado e nãolicenciado é um requisito necessário para evolução dos

sistemas de comunicação [5].
O crescimento exponencial da demanda de dados móveis
somadas as necessidades de espectro das novas tecnologias
previstas para o 5G exigem a disponibilidade de novas bandas
de espectro licenciado. Além disso, a velocidade de
implementação em faixas intermediárias, como é o caso da
faixa de 3 a 5 GHz, pode ser mais rápida do que em mmWave
(ondas milimétricas), devido a reutilização das redes já
existentes. Em tais faixas, a maior taxa de transmissão pode ser
alcançada com o uso do MIMO maciço [5]. Para isso, há a
expectativa da liberação de novas faixas de espectro, como por
exemplo, a faixa de 3,45 a 3,55 GHz e a faixa do CBRS
(Citizens Broadband Radio Service). A faixa de 3,45 a 3,55
GHz faz parte de um esforço do governo americano para apoiar
a implantação de banda larga sem fio e para garantir um
espectro suficiente para utilização em serviços avançados para
a concretização das redes de quinta geração. Para isso, é
necessário que mais espectro seja liberado para uso comercial.
Somado a faixa do CBRS, esse espectro de frequência
intermediária se tornaria mais atraente para uso comercial e
manutenção da liderança americana nas redes 5G [13].
Recentemente, a Federal Communications Commission
(FCC) propôs criar o CBRS como forma de enfrentar a enorme
demanda por capacidade de banda larga sem fio [1]. O relatório
do President’s Council of Advisors on Science and Technology
(PCAST) nos Estados Unidos sugeriu liberar 1000 MHz do
espectro mantido pelo governo para uso em banda larga móvel
[2]. Para este objetivo a FCC, no seu Report and Order and
Second Further Notice of Proposed Rulemaking, propôs que
um total de 150 MHz na banda de 3550 a 3700 MHz fosse
disponibilizada para uso comercial. Tal banda é dividida em
duas porções: na faixa de 3550 – 3650 MHz (dez canais com
um tamanho de 10 MHz cada um) e na faixa de 3650 – 3700
MHz (cinco canais) [1], [3].
Com o objetivo de desenvolver a faixa do CBRS, foi criada
a CBRS Alliance, formada por membros, tais como: Google,
Nokia, AT&T, Ericsson, Qualcomm, Cisco Systems, Motorola,
entre outros. Esse grupo tem o intuito de disseminar a
tecnologia CBRS baseada em LTE (Long Term Evolution),
definir casos de uso e fomentar oportunidade de negócios,
conduzir desenvolvimentos tecnológicos para o CBRS, prover
capacidades multi-operador para o LTE e estabelecer um
programa de certificação de produto eficaz para equipamentos
LTE na faixa de 3,5 GHz nos EUA, garantindo a
interoperabilidade de diferentes fornecedores [6].
Face a essa tecnologia, o objetivo deste trabalho é de
simular e construir uma antena, com o uso de metasuperfície,

Os autores Kaio M. da C. Bandeira, Samuel B. Paiva, Vicente A. de Sousa
Jr., Cristhianne de F. L. de Vasconcelos e Adaíldo G. D’Assunção são do
Departamento de Engenharia de Comunicações da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, Natal, RN. O autor Valdemir P. de S. Neto é do Departamento
de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Semi-Árido, Caraúbas, RN.
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para a utilização nas faixas de frequências intermediárias, que
engloba 3,45 a 3,55GHz e a faixa do CBRS, que vai de 3,55 a
3,70 GHz.
A. Trabalhos Relacionados
Em [8] foi apresentada uma antena de microfita com patch
retangular e uma metasuperfície localizada acima do mesmo
para atuação em 2,45 GHz. A metasurface é composta por
anéis quadrados impressos em uma fina placa dielétrica de FR4. Essa aplicação em conjunto com a antena gerou maior
ganho, maior largura de banda e características multibanda.
Já no trabalho apresentado em [9], a metasuperfície foi
utilizada para miniaturização do patch. Para esse caso, foi
utilizada duas camadas do superstrato. Os resultados mostram
que houve redução de 67% no tamanho do elemento radiante,
mantendo desempenho similar ao da antena sem o uso da
metasurface em termos de coeficiente de reflexão, eficiência e
ganho.

capacidade sem fio em edifícios é uma possibilidade de
mercado para empresas com recursos limitados, em que um
provedor de neutral host pode desenvolver o trabalho técnico e
a coordenação com as operadoras para fornecimento de uma
rede hiperdensa, criando uma nova e importante categoria de
cobertura móvel, financiada pela empresa ou pelo proprietário
do imóvel [14]. Inclusive, modelos de redes privadas LTE em
empresas podem ser utilizadas em substituição das redes Wi-Fi
existentes, pois estas não atendem bem a demanda de serviços
moveis de voz em ambientes indoors. Para suprir essa
necessidade, é necessário investimentos em Sistemas de
Antenas Distribuídas (DAS) para fornecimento de multioperadores. Com o advento da Internet das Coisas (IoT), as
redes privadas LTE teriam a possibilidade de que grandes
empresas utilizassem suas redes para executar serviços de IoT
industriais em dispositivos LTE, e ainda, fornecer ferramentas
de comunicações aos dispositivos móveis de seus
colaboradores nas sedes das empresas [6].

Em [10], foi proposta uma antena de microfita circular
utilizando metasuperfície. Ela é composta de células unitárias
retangulares, com frequência reconfigurável. Por meio da
rotação da estrutura sobre a antena, é possível observar
variações em parâmetros como permissividade elétrica,
permeabilidade magnética, índice de reflexão, entre outros.
Dessa maneira, a frequência de ressonância é alterada,
tornando-a uma estrutura reconfigurável.
Em [12], foi proposta uma antena PIFA (Printed Inverted
F-Antenna) para a utilização em sistemas CBRS para relógios
inteligentes. A estrutura total tem dimensões de 5x40x50mm e
foi alcançada largura de banda de 127 MHz, que cobre a faixa
de 3,45 a 3,58 GHz. Nesse caso, as características alcançadas
não estão inteiramente em conformidade com o padrão exigido.
Neste trabalho, conseguiu-se, por meio do uso de
metasuperfície, aliar melhoria no ganho, redução do tamanho
do patch da antena, além de melhorar o casamento de
impedância entre a antena e linha de transmissão para o uso da
estrutura em sistemas CBRS.
O artigo está organizado como a seguir. A Seção II
apresenta o Neutral Host e como o CBRS é um importante
sistema para implementação desse serviço. A Seção III
apresenta e descreve a metasuperfície como elemento
importante no alcance das características necessárias para a
antena a ser usada no CBRS. A Seção IV traz os resultados
obtidos, enquanto que a Seção V apresenta as conclusões e
trabalhos futuros.

II.

Fig. 1. Fornecedor de rede Neutral Host usando CBRS [11].

O sistema completo CBRS possui três camadas de usuários
e o Spectrum Sharing System (SAS). A camada 1 é destinada
para aos usuários incumbentes (operadoras), a qual inclui
usuários federais e não federais; a camada 2 é para os usuários
que são Priority Access License (PAL), em que é reservado no
máximo 70 MHz de banda; e os usuários da terceira camada
são conhecidos como usuários de General Authorized Acess
(GAA), em que é reservado no mínimo 80 MHz de banda. A
função do SAS é alocar canais para estes dois últimos tipos de
usuários (camada 2 e 3), enquanto fornece proteção de
interferência para usuários incumbentes (camada 1) [6]. A Fig.
2 apresenta a estrutura em camadas do CBRS.

CBRS E NEUTRAL HOST

Atualmente, o conceito de Neutral Host tem sido bastante
discutido. Inclusive, a Google, que faz parte da CBRS Alliance,
tem defendido o incentivo à utilização de infraestrutura e
espectro compartilhado, além de fomentar novos modelos de
negócios. O Neutral host é definido como uma empresa que
fornece serviços para um número de operadoras que desejam
implantar infraestrutura em um determinado local, fornecendo
soluções que sejam comercial e tecnicamente acessíveis [6],
como ilustrado na Fig. 1.
Há uma crescente demanda por provedores de Neutral Host
para fornecimento de serviços em nichos de mercado onde as
MNO (Mobile Network Operator) não estão atuando. De
acordo com a CBRS Alliance, a cobertura e expansão de

Fig. 2.

Estrutura do compartilhamento de espectro em 3 camadas do
CBRS [11].

Contudo, o espectro CBRS, com sua atual estrutura de três
camadas, não oferece, necessariamente, uma solução muito
atrativa de espectro para um sistema candidato ao 5G nos
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EUA. Comparados aos requisitos do 5G, o CBRS tem uma
quantidade limitada do espectro disponível e baixa potência de
saída do transmissor [5]. Em outros países, a faixa
intermediária (3-5 GHz) é considerada como faixa prioritária
candidata ao 5G e tem pelo menos 300 MHz de espectro
destinado a esse serviço. Recentemente, a NTIA (National
Telecommunications and Information Administration) e outras
agências federais identificaram 100 MHz do espectro entre
3,45 e 3,55GHz como sendo de uso potencial da banda larga
sem fio. Esse é um passo importante no sentido de
disponibilizar espectro da faixa intermediária para os serviços
de banda larga nos EUA. Outro fator importante, é a questão
da harmonização internacional do espectro, que pode levar à
criação de um mercado global de equipamentos que incluísse a
faixa de 3450-3550MHz e poderia ajudar a trazer serviços
para o mercado mais rapidamente, além de proporcionar
economia para fornecedores, operadores e consumidores [13].
Quando considerados em conjunto, os 100 MHz abaixo do
CBRS mais a faixa do CBRS, se tornará uma banda
intermediária com potencial uso para o 5G.
Assim, prover soluções de antenas com banda larga para
essa faixa é importante tanto para o CBRS quanto para os
sistemas 5G emergentes.
III.

METASUPERFÍCIE

O foco deste trabalho é o projeto e construção de uma
antena de microfita com adição de metasuperfície para uso na
faixa intermediária, que engloba o CBRS. A metasuperfície é
uma versão bidimensional do metamaterial tradicional, que é
em três dimensões. A disposição elétrica de pequenos
dispersores ou aberturas arranjadas periodicamente em uma
superfície dá-se o nome de metasuperfície (metasurface). A
metasuperfície pode ser utilizada em substituição dos
metamateriais convencionais (3D) para diversas aplicações.
Alguma das vantagens dessa substituição é que a metasurface
ocupa menos espaço físico, tem baixo perfil e é uma estrutura
com menos perdas [9].
Essas estruturas tem uma ampla gama de aplicações, tais
como: superfícies inteligentes controladas, guias de onda,
miniaturização do ressonador, dispositivos terahertz, entre
outros.
Para que a metasuperfície opere com as características de
metamaterial convencional, a sua espessura deve ser muito
menor do que o comprimento de onda da onda eletromagnética
incidente e o tamanho da célula unitária deverá ser menor que
um quarto do comprimento de onda (condição de
homogeneidade efetiva do metamaterial). Neste trabalho, as
células unitárias da metasuperfície são formadas por SRRs
(split ring resonator). Como o intuito do trabalho foi construir
uma antena para a faixa intermediária em torno de 3,5 GHz, o
comprimento de onda é aproximadamente 85 mm. Logo, para
que as SRRs atuem com as características esperadas, suas
dimensões devem ser menores que 21,25 mm. Portanto, optouse por utilizar células unitárias de tamanho 10x10mm, na qual
formou uma superfície composta por 15 SRRs, totalizando
30x50 mm de área.
Pesquisas recentes indicam que o uso de metasurface
aplicada em antenas de microfita podem aumentar a largura de
banda de ressonância, melhorar o ganho e miniaturizar o patch
[5], [6]. Sendo assim, optou-se por utilizar a metasuperfície
como estratégia para melhorar as características de ganho, sem

comprometer o baixo perfil da estrutura e a largura de banda
desejada.
A Fig. 3 ilustra a metasuperfície disposta de 15 células
unitárias utilizadas nesse trabalho, que foi colocada sobre a
antena a uma distância h3 = 3,2mm. Foi realizado o processo de
otimização (análise paramétrica com diferentes distâncias) para
obtenção da distância em que apresentasse melhor resultado de
ganho, sem comprometer a largura de banda e faixa de
ressonância de interesse.
Inicialmente, utilizou-se h3 = 0 mm, ou seja, a
metasuperfície estava imediatamente acima do patch. Obtevese uma largura de banda de 400 MHz (3,3 a 3,7GHz), porém, o
ganho máximo total foi -3,44 dB. Para h3 = 1,6mm, foi
alcançada largura de banda de 155 MHz (3,4 a 3,55GHz),
sobretudo, o ganho foi melhorado e obteve-se 1,83 dB. A
terceira situação foi com h3 = 3,2 mm, em que a largura de
banda foi de aproximadamente 400 MHz (3,30 a 3,70 GHz),
com ganho total de 2,27dB. Outra análise foi feita com h3 = 4,8
mm, em que a largura de banda foi de 280 MHz (3,44 a
3,72GHz) e o ganho de 2,15dB, que é semelhante ao caso
anterior. Porém, analisando o VSWR (Voltage Standing Wave
Ratio), que indica o quão casado estão o patch e a linha de
transmissão da antena, das duas últimas estruturas, verificou-se
que o caso com h3 = 3,2mm tem resultado melhor, em que foi
alcançado 1,12 em 3,6 GHz e se mantém praticamente linear
em toda a faixa de interesse (3,45 à 3,7 GHz). Portanto,
justifica-se o espaçamento utilizado.

Fig. 3.

Metasuperfície com as seguintes dimensões: R1 = 4mm; R2 =
2,5mm; c = 1mm; d = 0,5mm; h2 = 1,58mm.

A antena de microfita utilizada tem frequência de
ressonância igual a 4,2 GHz com ganho máximo total de -1,44
dB e tem as seguintes dimensões: L = 16 mm; W = 12 mm; y0 =
2 mm; W0 = 1,1 mm; h1 = 3,16mm. A Fig. 4 apresenta o patch
retangular indicando as dimensões, enquanto a Fig. 5 apresenta
a estrutura completa: antena de microfita com a metasuperfície.

Fig. 4.

IV.

Patch da antena de microfita [15].

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

A estrutura proposta foi analisada com o software comercial
Ansoft HFSS, o qual utiliza o método dos elementos finitos.
Após a obtenção dos resultados desejados nas simulações
realizadas, os protótipos foram fabricados e medidos.
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O material utilizado no substrato da antena e na
metasuperfície foi o FR-4, com os seguintes parâmetros:
constante dielétrica ɛr = 4,4; altura do substrato h1 = 3,16 mm e
tangente de perdas de 0,02.
A medição do protótipo construído foi realizada com um
analisador de rede do modelo E5071C – ENA Series da Agilent
Technologies. Os resultados obtidos da perda de retorno na
medição são mostrados e comparados aos da simulação na Fig.
6.

realização das medições. Contudo, apesar da diminuição da
largura de banda, o resultado está condizente com o esperado.
Além disso, os gráficos do padrão de radiação e do ganho
da antena base e da antena com metasuperfície são
apresentados na Fig. 7, enquanto que a distribuição de corrente
na metasuperfície é mostrada na Fig. 8.
De acordo com o diagrama de radiação apresentado,
verifica-se que a estrutura tem características diretivas, com
ganho máximo da direção broadside. Além disso, a
distribuição de corrente foi mais intensa nas SRRs localizadas
no centro da metasuperfície, em especial, a que está localizada
sobre a linha de alimentação.

(a)

(b)
Fig. 5.

(a)

Estrutura proposta (a) simulada e (b) construída.

(b)
Fig. 6.

Resultados obtidos na simulação e medição em laboratório.

Analisando a Fig. 6, verifica-se que a simulação obteve
largura de banda de aproximadamente 400 MHz (3,30 a 3,70
GHz), enquanto que o resultado experimental obteve largura
de 314 MHz (3,45 a 3,76GHz). O resultado obtido engloba
toda a faixa de frequência intermediária de interesse, que vai
de 3,45 a 3,70 GHz (que inclui o CBRS). Além disso, foi
alcançado melhoria do ganho máximo da estrutura por meio
da utilização da metasurface sobre o patch. Portanto, verificase que os resultados simulados e medidos estão em
concordância, e validam o estudo realizado. A diferença entre
os resultados da simulação e da medição são provenientes de
possíveis falhas na construção do protótipo, além de erros
inerentes aos equipamentos e ambiente utilizados para

(c)
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[2]

[3]

[4]
[5]
[6]

(d)
Fig. 7.

Diagrama de radiação em (a) 2D e (b) 3D da antena base e em (c)
2D e (d) 3D da antena com metasuperfície.

[7]
[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

Fig. 8.

Distribuição de corrente na metasuperfície.
[14]

V.

CONCLUSÕES

[15]

O trabalho realizado teve o objetivo de simular, construir e
medir uma antena de microfita com metasurface para uso nas
aplicações existentes para a faixa intermediária de frequência,
que engloba a banda de 3,45 a 3,55GHz e a faixa do CBRS,
que é um sistema importante na implantação de redes neutral
host. Estudos iniciais apontaram que a utilização da
metasurface seria uma boa estratégia para obtenção de
melhorias no ganho e manutenção da largura de banda.
De acordo com os resultados experimentais apresentados, é
possível perceber que o objetivo principal do trabalho foi
alcançado, pois foi obtido largura de banda suficiente para
utilização dos 250 MHz exigidos para a faixa de 3,45 a 3,55 e a
faixa do CBRS, enquanto a frequência de ressonância da
antena foi reduzida de 4,20 GHz para 3,60 GHz, o que manteve
a estrutura com dimensões reduzidas e baixo perfil.
Para trabalhos futuros, visa-se o alcance de estruturas
capazes de operar em múltiplas bandas para utilização de
padrões que possibilitem a implementação das redes 5G.
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Estimating Sources for Weak-Coherent-State-Based
Quantum Key Distribution
J. L. E. Silva and H. M. Vasconcelos

Abstract— Quantum key distribution allows two parties to
generate a shared cryptographic key of bits such that an eavesdropper is not able to obtain significant information about the key
without being detected. In protocols based on the transmission
of coherent states, the error rate, the key rate generation, and
the system security depend on the source states used. In here, we
show that quantum homodyne tomography using discretization of
the measurements into histogram bin can be used as an estimator
to analyze the aforementioned source states without losing too
much information.
Keywords— Quantum key distribution, Coherent states, Estimator.

I. I NTRODUCTION
Quantum information technology has advanced to the
point where Quantum Key Distribution (QKD) and rudimentary quantum computers are commercially available [1],
[2], [3], [4]. Quantum computation and quantum internet
using telecommunications band, in particular, have achieve a
milestone with the demonstration of a telecom-band CNOT
gate [7] and the improvement of the storage time of a telecomcompatible quantum memory [8].
QKD is a modern form of trusted communication, which in
principle allows a secure transmission of a message between a
sender (Alice) and a receiver (Bob). The two parties establish a
secure key by transmitting quantum states through an insecure
channel. Any attack realized by an eavesdropper (Eve) disturbs
the transmitted quantum state and can be detected [5], [6].
QKD schemes using single photons or pairs of entangled
photons are highly secure [9]. However, single photons or
pairs of photons can be easily absorbed, limiting the key
rate generation and operational distance of these schemes.
The use of higher intensity signals is an obvious alternative
to circumvent these limitations, and most importantly, it also
ensures that any eavesdropping will be detectable [10], [11],
[12].
The safety of a quantum key distribution protocol depends
on the fact that any attempt to eavesdrop on the quantum
channel generates errors in the transmission. For a given
error rate, the system itself and the eavesdropping strategy
determine the amount of information that may have leaked to
the eavesdropper. In protocols based on the transmission of
coherent states, the error rate, the key rate generation, and the
system security depend on the source states used. In general,
it is necessary to generate the source states α eiϕ , where α is
assumed to be real and the phases take one of four possible
values, 0, π/2, π, 3π/2. Consequently, precise reconstruction

and diagnostic tools to estimate quantum states [13], [14], [15],
[16], [17] are fundamental.
In the quantum homodyne tomography considered here,
measurements are performed on each member of a collection
of source states prepared in the same state. The idea is to
estimate the source states from the experimental measurements
results. The estimation can be done using a range of different
methods. We used Maximum Likelihood Estimation (MLE),
that finds among all possible candidate states, the one which
maximizes the probability of obtaining the experimental data
set. For the likelihood maximization, we propose the use of an
algorithm with interactions of the RρR algorithm followed by
iterations of a regularized gradient ascent algorithm (RGA).
A homodyne measurement generates a continuous value. In
general, discretization of data is not necessary, but it can save
time in the reconstruction algorithm due to the reduction of
the number of data. We showed here that quantum homodyne
tomography using discretization of the measurements into
histogram bin can be used as a powerful tool to estimate
coherent states sources for QKD.
II. D ESCRIPTION OF THE E STIMATOR
To estimate a coherent state source of a QKD scheme
we need N quantum systems, each of them prepared in the
coherent state described by a density matrix ρtrue . We perform
N experimental trials and in each trial i we measure the field
quadrature of one of the systems at some phase θi of a local
oscillator. If we measure a quadrature value xi , for a given
phase θi , the resulting data will be {(θi , xi )|i = 1, . . . , N }.
For a certain candidate density matrix ρ, the probability
of obtaining outcome xi , when measuring with phase θi , is
given by Born’s rule: Tr(ρΠi ), where Πi = Π(xi |θi ) is the
positive-operator-valued measure (POVM) element associated
with the outcome of the i-th measurement. Given the data, the
likelihood of a candidate density matrix ρ is
L(ρ) =

N
∏

Tr(Πi ρ).

(1)

i=1

MLE searches for the density matrix that maximizes the
likelihood in Eq. (1). The same density matrix that maximizes
the likelihood also maximizes the “log-likelihood”, given by
L(ρ) = ln L(ρ) =

N
∑

ln[Tr(Πi ρ)].

(2)

i=1

Since this function is concave and convergence to a unique
J. L. E. Silva and H. M. Vasconcelos Universidade Federal do Ceará, solution will be achieved by most iterative optimization methFortaleza, Brazil, E-mail: hilma@ufc.br.
ods, we usually choose to maximize the log-likelihood.
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We propose the use of an algorithm for likelihood maximization that begins with interactions of the RρR algorithm [19] followed by iterations of a regularized gradient
ascent algorithm (RGA). The change is due to an expressive
slow-down of the RρR algorithm after about (n + 1)2 /4
iterations. In the RGA, ρ(k+1) is parametrized as
(√
) (√
)
ρ(k) + A
ρ(k) + A†
[(√
) (√
)] ,
ρ(k+1) =
(3)
Tr
ρ(k) + A
ρ(k) + A†
where ρ(k) is the density found by the last interaction of RρR,
and A may be any complex matrix of the same dimensions
as ρ. The density matrix ρ(k+1) is a physical density matrix
for any chosen A. The matrix A maximizes the quadratic
approximation of the log-likelihood subject to Tr(AA† ) ≤ u,
where u is a positive number adjusted by the algorithm,
such that the log-likelihood increases with each iteration. The
stopping criterion L(ρML ) − L(ρ(k) ) ≤ 0.2, where L(ρML )
is the maximum of the log-likelihood, is used to halt the
interactions [18].
III. R ESULTS
Our numerical experiments simulate single mode optical
homodyne measurements of coherent states. Each considered
state is represented by a density matrix ρtrue in an n photon
basis. To better simulate realistic experiments, these pure
coherent states are subject to a 0.05 photon loss before
measurement. We also include photon detector inefficiency by
considering detectors with efficiency η ∼ 0.9. To guarantee
random samples of homodyne measurement results, we use
rejection sampling from the distribution given by P (x|θ) [20].
The homodyne measurements are performed at m phases,
where m divides the upper-half-circle (between 0 and π)
evenly. We measure N/m times at each phase, where N is
the total number of measurements. We use N = 20, 000 e
m = 20 in our simulations. In each case studied here, we
simulate 100 tomography experiments, making 100 density
matrix estimates. The graphs show the arithmetic mean of the
100 fidelities of the reconstructed states. The error bars show
the standard deviation of the 100 fidelities.
Fig. 1 shows the average fidelity as a function of the
bin width used to discretize the data when reconstructing a
coherent state with α = 1 and ϕ = 0 in the expression of
the source states, α eiϕ . Fig. 2 shows the average fidelity as
a function of the bin width for a coherent state with α = 0.1
and ϕ = π/2. In both cases, the state is reconstructed in
a Hilbert space truncated at n = 10 photons, and every
measurement outcome in a given bin has been associated with
the measurement operator for the quadrature value at the center
of that bin.
As expected, the highest fidelities occur when we do not
discretize the available data. We also see in Figs. 1 and 2
that smaller bin widths result in higher fidelities. However,
when compared to the raw data, the smallest bin widths tested
result in a fidelity loss of only 0.002. The loss in fidelity when
using the largest bin widths was of about 0.23. As we can
see, the choice of bin width is essential in guaranteeing a

smaller loss of information. Ideally, when we use discretization
of the measurement results, we should seek a method to
determine an optimal bin width. On the other hand, when
using discretization, we get much faster fidelity estimates. For
example, the slowest reconstruction when using discretization
is 20 times faster than reconstructing using all the data.
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Fig. 1. Average fidelity as a function of the bin width for a coherent state
with α = 1 and ϕ = 0. The Hilbert space is truncated at n = 10 photons.
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Fig. 2. Average fidelity as a function of the bin width for a coherent state
with α = 0.1 and ϕ = π/2. The Hilbert space is truncated at n = 10
photons.

IV. C ONCLUSIONS
We have shown that quantum homodyne tomography using
histograms can be used as efficient estimator to analyze
coherent-state-based QKD source states without loosing too
much information. We plan, in a future work, to study different
strategies to choose optimal quadrature bin widths and to
analyze the impact of integrating the measurement operators
along the length of the bin.
ACKNOWLEDGMENTS
We thank Prof. Rubens Ramos for helpful comments on
the manuscript. H. M. Vasconcelos thanks the Schlumberger
Foundation’s Faculty for the Future program for financial support. J. L. E. Silva thanks Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nı́vel Superior (CAPES) for financial support.
408
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Bit Error Probability of M -QAM Subject to
Impulsive Noise and Rayleigh Fading
Hugerles S. Silva, Marcelo S. de Alencar, Wamberto J. L. de Queiroz, Danilo B. T. de Almeida and F. Madeiro

Abstract— In this paper exact expressions are presented for
the bit error probability (BEP) of M -ary Quadrature Amplitude
Modulation (M -QAM) signals subject to Double Gated Additive
White Gaussian Noise (G2 AWGN) combined with Rayleigh
fading. In this study, the Rayleigh fading channel can be seen as
a channel subject to an additive noise, R, obtained by the ratio
between the received signal and the fading amplitude. Besides,
for each model of impulsive noise considered, the probability
density function (PDF) of R is presented, which is defined as the
ratio between the random variable of the impulsive noise and
the random variable of the fading.
Keywords— Rayleigh fading, bit error probability, impulsive
noise.

I. I NTRODUCTION
HE impulsive noise may significantly affect the performance of communication systems. The sources generating this type of noise are numerous [1]. Impulsive noise may
be natural, due to atmospheric phenomena, such as lightning
strikes, or artificial. Noises caused by electrical equipment
in factory environments, fluorescent and incandescent lamps,
light switches, for example, are impulsive [2]. Studies on
impulsive noise began with Middleton in 1951 [3]. Since them,
several studies have arisen on Double Gated Additive White
Gaussian Noise (G2 AWGN) binary [4], [5]. Impulsive noise
is of interest to several researchers [6], [7], [8], [9], [10], [11].
Nowadays, with the advances of the researches on Fifth
Generation (5G) systems, studies of impulsive noise on communication links in millimeter waves have been presented.
In [12], for instance, a discussion is presented on the effects
of noise of an impulsive nature, characterized statistically by
Gaussian mixtures, in the performance of systems that operate
in the spectral range corresponding to millimeter waves. The
author also addresses blanking and clipping filter to minimize
these effects.
A variety of automation techniques in industrial environments can benefit from the high bandwidth of the spectrum
in the millimeter range for 5G systems [13]. In these environments, however, besides the permanent noise with greater
power, due to the larger bandwidth of the channel, there
are also sources such as motors, inverters, ignition systems
and other elements of heavy machinery that contribute to the
emergence of impulsive nature noise.
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In the spectral range below 1 GHz, in which the operation
of wireless sensor networks and internet links between devices
(in the scenario of Internet of Things, IoT) is taken into
account, one of the main sources of impulsive noise is the
fluorescence lamp [14]. It is therefore plausible to consider
models of impulsive noise in communication channels so that
the transmission and reception systems can be designed to
minimize the noise effects.
In this work, new closed expressions for calculating the
bit error probability (BEP) of M -QAM signals subject to
G2 AWGN noise combined with the Rayleigh fading are presented. The computation of the BEP is performed from an
alternative method, which consists of dividing the received
signal by the estimated fading envelope and considering the
resulting signal subject to a new noise, R, which is modeled
as the ratio between the random variable that represents the
impulsive noise and the random variable the represents the
fading.
This alternative approach to calculating the BEP was introduced in [15], in which the ratio of two random variables
was used to determine closed expressions of the BEP for
Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) modulation scheme
subject to AWGN and Rayleigh fading. A study of the influence of AWGN noise and Rayleigh fading on the performance
of an optimal maximum a posteriori probability receiver for
M -ary Pulse Amplitude Modulation (M -PAM) signals and
Rectangular Quadrature Amplitude Modulation (R-QAM) is
presented in [16]. This performance is evaluated by means of
BEP curves obtained by exact expressions, which were also
determined using the ratio of random variables.
In addition to this introductory section, this article is divided into six more sections. In Section II the mathematical
model for the communication system is presented. Section III
presents the stochastic process and the probability density
function (PDF) for the G2 AWGN noise. In Section IV expressions for the PDF of the additive noise, obtained by the ratio
between the random variable that characterizes the impulsive
noise and the random variable that characterizes Rayleigh
fading, are presented. Section V describes the BEP of the
M -QAM signals subject to impulsive noise G2 AWGN and
Rayleigh fading. In Section VI, BEP curves as a function of the
signal-to-noise ratio (SNR) under the effect of the impulsive
noise and Rayleigh fading are presented, and conclusions are
presented in Section VII.
II. M ATHEMATICAL M ODEL FOR THE R ECEIVED S IGNAL
Consider a communication system in which the received
signal is composed by the transmitted signal affected by the
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

fading and the impulsive noise, that is,
Y (t) = γX(t) + η(t),

(1)

in which X(t) is the transmitted signal, η(t) is the impulsive
noise, Y (t) is the received signal and γ is the fading [17].
The fading is caused by multipath propagation and imposes
random variations of intensity to the transmitted signal. For
the received signal model described by Equation (1), non
frequency selective slow fading is assumed. This implies that
the multiplicative parameter γ can be considered constant at
least during a signaling interval.
Lopes and Alencar [15] have shown that the Rayleigh fading
channel can be viewed as a channel subject to an additive
noise, R, by performing the division of the received signal
Y (t) by γ. This additive noise is modeled by a random variable
defined as the ratio of the random noise variable η(t) by the
random variable of fading γ [15], [16].
III. M ATHEMATICAL M ODEL FOR THE I MPULSIVE N OISE
The general model of the Double Gated Binary Gaussian
Impulsive Noise with random occurrences of pulses and bursts
and with the presence of the permanent noise is given by [4]
η(t) = ηg (t) + C1 (t)C2 (t)ηi (t),

(2)

in which ηi (t) represents a zero-mean complex white Gaussian
random process with variance σi2 , ηg (t) is the background
Gaussian noise with zero-mean and variance σg2 and C1 (t)
and C2 (t) are auxiliary random signals which characterize the
bursts and pulses, respectively, and assume values from the
discrete set {0,1}. The signal C1 (t) is written as
∞
∑

C1 (t) =

mk PR1 (t − kT1 ),

Two distinct models are determined when the permanent
component of noise is absent, with total noise being pure; and
when the permanent component is present in the system, the
total noise being composed. When p1 = 1, it means that the
bursts are deterministic, 0 < p1 < 1 means that the bursts
are random, p2 = 1 means that the pulses are deterministic
and 0 < p2 < 1 means that the pulses are random.
IV. PDF OF THE N OISE R
This section presents the PDF of the random variable of
the noise R, which is modeled as the ratio between two
random variables, one characterized by a Gaussian mixture
and the other characterized by the Rayleigh distribution. This
division is performed to make the fading channel as a channel
subject to an additive noise R. Mathematically, that ratio can
be expressed as
η
R= ,
(6)
γ
in which η denotes the G2 AWGN impulsive noise, with PDF
given by Expression (5), and γ denotes the fading amplitude,
with PDF [19]
2
fγ (γ) = 2γe−γ u(γ),
(7)
in which u(·) denotes the unit step function.
Under those conditions, the PDF of R is given by [20]
∫ ∞
fR (r) =
|γ|fη,γ (rγ, γ)dγ,
(8)
−∞

in which fη,γ (rγ, γ) is the joint PDF of η and γ. Since η and
γ are independent random variables, it follows that
fη,γ (rγ, γ) = fη (rγ)fγ (γ)

(3)

k=−∞

in which mk is the k-th bit of the alphabet {0,1} with
probability distribution p(mk = 1) = p1 and p(mk =
0) = 1 − p1 . The pulse PR1 (t) assumes unit amplitude
at 0 ≤ t ≤ βT1 , with β assuming values between zero and
one. The random signal C2 (t) assumes the values zero and
one randomly and is represented by
C2 (t) =

∞
∑

ml PR2 (t − lT2 ),

+

2

From the general model G AWGN presented in Equation (2), it is possible to obtain seven simpler noise models.

2γ(1 − αβp1 p2 ) −
√
e
2πσg2

r2 γ 2
2 +σ 2 )
2(σg
i

(
2 2)
γ 2 + r2σγg

)

u(γ)

u(γ).

(9)

−∞

=

in which ml is the l-th bit of the alphabet {0,1} with probability distribution p(ml = 1) = p2 and p(ml = 0) = 1−p2 .
The pulse PR2 (t) assumes unit amplitude at 0 ≤ t ≤ αT2 ,
with α assuming values between zero and one.
The probability density function of the impulsive noise for
this model, fη(t) (η), is given by [18]
[
]
η2
αβp1 p2
exp −
fη(t) (η) = √
2(σg2 + σi2 )
2π(σg2 + σi2 )
]
[
(1 − αβp1 p2 )
η2
√
(5)
+
exp − 2 .
2σg
2πσg2

γ2+

Hence, the PDF of R can be written as
∫ ∞
fR (r) =
|γ|fη (rγ)fγ (γ)dγ

(4)

l=−∞

(

−
2γαβp1 p2
e
=√
2π(σg2 + σi2 )

αβp1 p2 (σg2 + σi2 )
(r2 + 2(σg2 + σi2 ))

3
2

+

(1 − αβp1 p2 )σg2
3

(r2 + 2σg2 ) 2

.

(10)

V. BEP OF M -QAM S IGNALS IN C HANNEL WITH
I MPULSIVE N OISE AND R AYLEIGH FADING
In this section, the PDF given by Expression (10) is considered to obtain closed form expressions for the BEP of
M -QAM symbols subject to impulsive noise G2 AWGN and
Rayleigh fading.
In the I × J-QAM scheme, the waveforms consist of two
quadrature carriers modulated in amplitude, independently,
expressed by
s(t) = AI cos(2πfc t) − AJ sen(2πfc t), 0 ≤ t ≤ T, (11)
in which AI and AJ respectively represent the amplitudes of
the in-phase and quadrature components of the symbol to be
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transmitted, fc is the carrier frequency and T is the duration
of the symbol [19]. In this scheme, log2 M bits of information
are mapped into a two-dimensional constellation using a Gray
code. In Equation (11), AI and AJ√are independently selected
from the set {±d, ±3d, · · · , ±( M − 1)d}, in which 2d is
the minimum Euclidean distance between the components of
two distinct symbols of the constellation, with d given by
√
3log2 M · Eb
d=
,
(12)
2(M − 1)N0
Eb is the bit energy and N0 is the power spectral density of
the noise [17].
Cho and Yoon [21] proposed a exact expression for calculating the BEP of the QAM scheme with arbitrary dimension
of the constellation, considering AWGN [21] noise. In this
section, the expressions obtained by Cho and Yoon are considered to obtain new expressions for the BEP of the square
M -QAM scheme in a channel with impulsive noise G2 AWGN
and Rayleigh fading.
Consider a noise AWGN with zero mean and power spectral
density N0 /2. Let Pe be the BEP, Eb be the bit energy, M
the number of symbols on the QAM constellation and Pe (k)
the BEP for the k-th bit, with k ∈ {1, 2, · · · , log2 M }. The
expression for the BEP of the M -QAM scheme for a AWGN
channel obtained by Cho and Yoon is given by [21]
Pe =

1
√

√

∑M

log2

log2 M

Pe (k),

(13)

k=1

with
√
(1−2−k ) M −1

Pe (k)

=
×

∑

1
√
M
(

i=0

erfc (2i + 1)

{w(i, k, M )
√

3log2 M · Eb
2(M − 1)N0

)}
,

(14)

in which

(
⌊
⌋)
i · 2k−1
1
√
· 2k−1 −
+
,
2
M
(15)
M is the order of the constellation, Eb /N0 denotes the SNR
per bit, ⌊x⌋ denotes the largest integer less than or equal to
x, and erfc(·) represents the complementary error function.
The contribution of Cho and Yoon was to write the BEP
of the M -QAM scheme transmitted in an AWGN channel in
terms of the weighted sum of complementary error functions.
The weights w(i, k, M ) incorporate the effect, in the BEP,
of the k-th bit position in √
symbol with log2 M bits. Notice
that the term erfc((2i + 1) 3log2 M · Eb /2(M − 1)N0 ), in
Equation (14), corresponds to twice the probability that the
additive noise exceeds [22]
√
(16)
(2i + 1) 3log2 M · Eb /(M − 1)N0 .
⌊

w(i, k, M ) = (−1)

k−1
i·2
√
M

⌋

Assuming the channel with G2 AWGN impulsive noise and
Rayleigh fading, the probability that the additive noise r(t)

√
exceeds (2i + 1) 3log2 M · Eb /2(M − 1)N0 is given by
Equation (18), with
3(2i + 1)2 log2 M
.
(17)
M −1
Using Equation (18) and the weights of Equation (15),
the expression for the BEP of M -QAM scheme subject to
impulsive noise G2 AWGN and Rayleigh fading is given by
Equation (13), with Pe (k) given by Equation (19). In [16]
expressions are presented for the BEP of M -QAM scheme
considering channel with AWGN and Rayleigh fading. In
Equation (18), the term SNR represents the ratio of the signal
power to the power of the background Gaussian noise, that is
always present in the system, and SNI is the impulsive signal
to noise ratio, defined as the ratio between the power of the
signal and the power of the impulsive noise that acts in the
system.
a(i, M ) =

VI. R ESULTS
In this article, the values adopted for the parameters of η(t)
and the modulation schemes are based on the results of theoretical and experimental studies with impulsive interference in the
European Digital Video Broadcasting (Terrestrial) (DVB-T) by
the United Kingdon Digital Television Group (DTG) [10].
The BEP curves of the 64-QAM modulation scheme under
the effect of the G2 AWGN impulsive noise and Rayleigh
fading for four distinct values of the SNI are shown in
Figure 1. The values adopted for p1 , p2 , β and α were 0.5. It
is noted that the BEP decreases with increasing SNR for fixed
SNI values. For the blue curve, in which SNI = 10 dB, it is
observed that for SNR values above 20 dB there is a small
reduction in the BEP with increasing SNR. For SNR values
above 10 dB, when the SNR is larger than the SNI, for a fixed
signal power it follows that the power of the impulsive noise
is greater than the power of the permanent noise. Therefore,
the action of the impulsive noise ηi (t) further contributes to
increase Pe .
Curves of the BEP of the 64-QAM modulation scheme
under the effect of the G2 AWGN impulsive noise and Rayleigh
fading, considering α = 0.5, β = 0.5, SNI = 20 dB and different
probabilities of the signals C1 (t) and C2 (t) assume value one
are shown respectively in Figures 2 and 3. As the value of p1
or p2 increases, the BEP obtained for fixed values of SNR is
greater. It is noted that for values of SNI = 20 dB, Pe is not
less than 10−3 for SNR < 30 dB, for values of p above 0.1.
Considering the noise G2 AWGN and Rayleigh fading, the
evaluation of the influence of the order M of the modulation
scheme on the BEP is shown in Figure 4 for four values of M ,
considering SNI = 20 dB, p1 , p2 , β and α equal to 0.5. The
higher the value of M , the greater the BEP since the symbols
affected by the noise are closer, so the received signal is more
susceptible to errors. It is also observed that the BEP equal to
10−2 is obtained with SNR ≈ 14 dB for M = 16 whereas it
is obtained with SNR ≈ 27 dB for M = 1024.
VII. C ONCLUSION
In this paper we present a study of the influence of
Double Gated Additive White Gaussian Noise (G2 AWGN)
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

√

(
2P

r ≥ (2i + 1)

3log2 M · Eb
2(M − 1)N0

)

∫
=2

∞
√

3(2i+1)2 log2 M ·Eb
2(M −1)N0

fR (r)dr




1

= αβp1 p2 1 − √
1+

SNR·SNI
a(i,M )(SNR+SNI)





 + (1 − αβp1 p2 ) 1 − √

1
1+

1
a(i,M )·SNR

.
(18)

1
Pe (k) = √
M

√
(1−2−k ) M −1

∑
i=0




w(i, k, M ) αβp1 p2 1 − √

1+


1
SNR·SNI
a(i,M )(SNR+SNI)



 + (1 − αβp1 p2 ) 1 − √

1
1+

1
a(i,M )·SNR



 .


(19)

Fig. 1. Bit error probability of the modulation scheme 64-QAM under the
effect ot the G2 AWGN impulsive noise and Rayleigh fading, with for distinct
values signal to impulsive noise ratio.

Fig. 3. Bit error probabiity of the modulation scheme 64-QAM under the
effect of the G2 AWGN impulsive noise and Rayleigh fading, with different
probabilities for p2 .

Fig. 2. Bit error probability of the modulation scheme 64-QAM under the
effect of the G2 AWGN impulsive noise and Rayleigh fading, with different
probabilities for p1 .

Fig. 4. Bit error probability for different values of the modulation order M
under the effect of the G2 AWGN impulsive noise and Rayleigh fading.

and Rayleigh fading on the performance of an optimum
maximum-likelihood receiver for the modulation scheme M -

QAM. This performance was evaluated by means of the bit
error probability (BEP) curves, obtained by exact expressions.
To determine the BEP expressions, an alternative method was
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used to facilitate mathematical development. In this method
the division of the received signal by the fading envelope was
performed, making the channel subject to an additive noise
R. In addition, new expressions have been presented for the
PDF of the noise R, defined as the ratio between the random
variable of the G2 AWGN, and the random variable of the
envelope fading.
In the results, it was observed that some BEP curves
presented an asymptotic behavior, tending to a constant value
with the increase of the SNR. This is because when the
power of permanent noise decreases relative to signal power,
the component of impulsive noise continues to affect the
performance of the receiver. With respect to different values
of probabilities of occurrences of pulses and bursts in an
impulsive event, it was noticed that as these values increase,
the greater the BEP. This is because the increase of these
parameters implies a greater probability of impulsive noise
being present in the system. In relation to the effects of
increasing constellation order, the results are as expected –
the performance of the receiver worsens with the increase of
the order M .
As future works, the authors intend to determine closed
expressions for the BEP of M -QAM considering the channel
subject to impulsive noise G2 AWGN and other kind of fading,
such as η-µ, κ-µ and α-µ.
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Análise da Influência do Ruı́do no Desempenho de
Conversores Analógico Para Informação
Luı́s F. N. M. Torres, Raimundo C. S. Freire, Edmar C. Gurjão, Bruno W. S. Arruda, Vanderson L. Reis e
Verônica M. L. Silva

Resumo— A Amostragem Compressiva explora a esparsidade
do sinal em um determinado domı́nio para capturar em um
formato no tempo discreto apenas a informação contida no sinal,
usando uma taxa de aquisição menor que a de Nyquist. O conversor analógico para informação (do inglês, Analog-to-Information
Converter - AIC) é a implementação fı́sica da Amostragem
Compressiva e tem seu desempenho bastante degradado com a
presença de ruı́do. Neste artigo é analisado o desempenho de um
AIC simulado no ambiente MATLAB R /Simulink, adicionando
ruı́do gaussiano ao sinal de entrada. Utilizando a relação sinalruı́do e distorção (do inglês, Signal-to-Noise and Distortion Ratio SINAD) observou-se uma queda de desempenho de 10dB quando
o ruı́do é adicionado.
Palavras-Chave— Conversor, Informação, Amostragem Compressiva, Ruı́do, SINAD.
Abstract— Compressive Sensing exploits the sparsity of the
signal in a given domain to capture only its information content
in a discrete-time format using an acquisition rate lower than
the Nyquist rate. The Analog-to-Information Converter (AIC) is
the physical implementation of Compressive Sensing with performance greatly degraded by the presence of noise. In this paper
the performance of a simulated AIC in the MATLAB R /Simulink
environment is analyzed, adding Gaussian noise to the input
signal. Using the Signal-to-Noise and Distortion Ratio (SINAD)
as performance metrics, it was found a 10dB performance loss
when noise is added.
Keywords— Converter,
Noise, SINAD.

Information,

Compressed

Sensing,

I. I NTRODUÇ ÃO
Amostragem Compressiva é uma técnica que explora a
esparsidade dos sinais com o intuito de amostrá-los a uma
taxa inferior a de Nyquist [1], [2]. Essa técnica é realizada
fisicamente por um conversor analógico para informação, o
qual recebe em sua entrada um sinal analógico e produz
medidas digitalizadas e já comprimidas desse sinal [3]. Tal
sinal comprimido pode ser reconstruı́do utilizando otimização
convexa [4].
Embora essa técnica tenha a vantagem de evitar a taxa
de Nyquist, consequentemente gerando menos dados e apresentando melhor eficiência energética, uma desvantagem é o
seu desempenho na presença de ruı́do, o que faz com que a
reconstrução do sinal seja falha [5]. É possı́vel encontrar na
bibliografia especializada trabalhos que comprovam matematicamente a inflência do ruı́do na reconstrução do sinal [6],
Luı́s F. N. M. Torres, Bruno W. S. Arruda, Verônica M. L. Silva¸
COPELE, Universidade Federal de Campina Grande, Campina GrandePB, E-mails: luis.torres, bruno.arruda, veronica.silva@ee.ufcg.edu.br. Edmar
C. Gurjão, Raimundo C. S. Freire, Departamento de Engeharia Elétrica,
Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande-PB, E-mails:
ecg, freire@dee.ufcg.edu.br Vanderson L. Reis, CMDI, Instituto Federal do
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[7], [8], [9]. Em face disso, diversos outros trabalhos foram
motivados a obter reconstruções mais robustas por meio de
modificações nos algoritmos de reconstrução [5], [10], [11].
Por outro lado, essas análises e melhoramentos foram realizados tomando como base apenas o conceito de Amostragem
Compressiva, desconsiderando a forma como o ruı́do pode
se comportar em uma implementação fı́sica de um AIC.
Portanto, neste artigo é realizada uma análise do efeito do
ruı́do no desempenho de um AIC, tomando como medida
de desempenho a Relação Sinal-Ruı́do e Distorção (SINAD)
calculada diretamente a partir das medidas produzidas pelo
AIC, tanto em simulação como em hardware.
Este artigo está dividido da seguinte forma: na Seção II são
apresentados conceitos básicos sobre Amostragem Compressiva e a arquitetura do AIC utilizada nas análises; na Seção III
são apresentado os tipos de ruı́dos presentes no AIC; na Seção
IV é descrita a metodologia usada para análise da influência
do ruı́do no AIC; na Seção V são apresentados os resultados
obtidos relativos ao desempenho do AIC em ambiente ruidoso.
Conclusões são apresentadas na seção VI.

II. A MOSTRAGEM C OMPRESSIVA
A notação matemática básica da Amostragem Compressiva
é dada por
y = Ax,

(1)

sendo x um vetor esparso N × 1, A uma matriz de medição
M × N e y um vetor de medidas M × 1. Se x não for esparso,
pode-se utilizar uma transformação linear Ψ que o leva para
o domı́nio esparso, tal que
x = Ψ−1 s,

(2)

de modo que s seja uma representação esparsa do vetor x.
Dessa forma, a Equação 1 pode ser reescrita como
y = AΨ−1 s

(3)

A matriz A deve ter certas caracterı́sticas para garantir
a recuperação do sinal x a partir das medidas y, e essa
recuperação é feita resolvendo um problema de otimização
(minimização da norma l1 ). Essas restrições e outros detalhes, por não serem objetivo do presente trabalho não serão
discutidos, e podem ser verificados em [1], [2], [12].
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A. Conversor Analógico para Informação
Os AIC são elementos que implementam a Amostragem
Compressiva tomando medidas de um sinal analógico x(t),
produzindo medidas no tempo discreto y. O funcionamento do
AIC consiste basicamente em realizar o produto interno entre
o sinal de entrada e funções de medida, que são as versões
analógicas das linhas da matriz de medidas A. Para adquirir
um sinal x(t), deve-se considerar um intervalo de tempo finito
t ∈ [0, T ], um conjunto de funções de medições aj (t), j = 1,
..., M e realizar M medições, ou seja,
Z

T

x(t)aj (t)dt, j = 1, ..., M.

y[j] =

III. RU ÍDO EM AIC
Neste trabalho será considerado o ruı́do aditivo gaussiano
branco ou simplesmente AWGN (do inglês, Additive Gaussian
White Noise) que será adicionado ao sistema. Na Amostragem
Compressiva há três tipos de configurações para adicionar
ruı́do. O primeiro será denominado ruı́do do canal e afeta o
sinal a ser medido, o segundo quando o ruı́do aparece durante
a medição (interno ao hardware) que será denominado ruı́do
do sistema [15], [12], e a terceira é a combinação das duas
anteriores. Essas configurações podem ser modeladas como
ilustrado na Figura 1.

(4)

0

Para que a Equação 4 seja implementada em hardware,
pode-se utilizar um multiplicador, um integrador, um gerador
de sequências pseudoaleatórias para formar as linhas da matriz
de medidas A e um dispositivo para digitalizar as medidas do
vetor y. Em geral, tais elementos podem ser implementados
eletronicamente por: multiplicadores analógicos para realizar
o produto entre o sinal x(t) e cada uma das funções aj (t);
circuitos digitais são baseados em Linear Feedback Shift Register (LFSR) [13], para gerar os sinais aj (t); filtros analógicos,
para integrar o produto do sinal de entrada com a matriz
de medidas; conversores analógico-digitais, para digitalizar a
medida do sinal; e circuitos digitais, para realizar a lógica de
temporização dos dispositivos anteriores.
Uma implementação do AIC foi feita em [14] baseandose na arquitetura pré-integrador de modulação aleatória (do
inglês, Random Modulator Pre-Integration - RMPI) [15]. O
RMPI consiste em multiplicar o sinal de entrada x(t) por
uma sequência de pulsos com amplitudes ± 1 gerados a partir
de uma sequência binária pseudoaleatória (do inglês, PseudoRandom Binary Sequence – PRBS), e em seguida integrar o
resultado dessa multiplicação por meio de um filtro passabaixas, usado como integrador, que produzirá a medida. Esse
processo é realizado em paralelo em M canais, e o resultado
obtido em cada um desses M canais são amostrados por meio
de um ADC com baixa taxa de amostragem, obtendo o valor
final da medida.
No trabalho realizado em [14], que é a arquitetura aqui
utilizada, foram inseridas possibilidades de reconfiguração do
hardware com base nas caracterı́sticas do sinal de entrada.
Para tanto, além do hardware implementado foi desenvolvido
no Simulink um modelo do hardware para analisar as caracterı́sticas dinâmicas do hardware sem que se fosse necessário
modificar partes fı́sicas. Mesmo tendo considerado que o
modelo desenvolvido é fiel ao hardware, em [14] também foi
observado que a discrepância entre os resultados simulados e
experimentais sofre influência de não haver na simulação o
modelo do ruı́do ao qual o hardware está sujeito.
Dessa forma, este trabalho se propõe a apresentar um
modelo mais completo pela inserção do ruı́do no modelo
proposto em [14] e realizar a análise no desempenho nesse
novo contexto. Na próxima seção é apresentado o modelo do
ruı́do considerado neste trabalho, possibilitando estender as
análises realizadas em [14].

Fig. 1.

Modelo dos ruı́dos do canal e do sistema.

A representação matemática pode ser feita da seguinte
forma, considerando Θ = AΨ−1 :
1) Quando as medidas são afetadas apenas pelo ruı́do do
sistema (η)
y = Θs + η
(5)
2) Quando as medidas são afetadas apenas pelo ruı́do do
canal (z):
y = Θ(s + z)

(6)

3) Quando o ruı́do está presente durante todo o processo,
que é o pior caso, tem-se
y = Θ(s + z) + η

(7)

O efeito do ruı́do foi analisado em [7] considerando η como
um ruı́do de medição e z como um ruı́do associado ao sinal
com covariância σ02 I. O problema foi reescrito como
y = Bx + u,

(8)

sendo B uma matriz obtida a partir de Θ, e u o ruı́do branco
N 2
de média zero e covariância (σ 2 + M
σ0 )I.
Pode-se observar que, como M << N , a compressão aumenta a variância do ruı́do, fato denominado de noise folding
e que diminui o desempenho da Amostragem Compressiva [7].
N
→ ∞,
Porém é mostrado que fazendo N , M → ∞, com M
as constantes para a Propriedade da Isometria Restrita (do
inglês, Restricted Isometry Property - RIP), que estabelecem
as condições necessárias e suficientes para garantir a unicidade
da reconstrução do sinal medido mesmo na presença do ruı́do,
não se alteram.
Para analisar o efeito do ruı́do na Amostragem Compressiva
duas medidas de desempenho serão utilizadas. A primeira é a
relação Sinal-Ruı́do (do inglês, Signal-to-Noise Ratio – SNR),
que é definida como a razão da potência do sinal PSinal e a
potência do ruı́do PRuı́do sobreposto a ele, e é expressa como


PSinal
SN RdB = 10 log10
(9)
PRuı́do
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Outra métrica é a SINAD, que é semelhante à definição da
SNR, acrescentando agora as distorções geradas pelo sistema
em uma senoide aplicada na entrada. Portanto, a SINAD
corresponde à relação entre a potência do sinal e a potência
combinada de todos os componentes de distorção e ruı́do. A
SINAD pode ser obtida por meio das Equações 11 ou 12.
Fig. 3.

Modelo com adição de ruı́do ao sinal.

já estarem disponı́veis no modelo sem ruı́do. O MSE entre o
sinal x e a sua reconstrução x̃, é dado por
MSE = |x − x̃|2
Fig. 2.

Representação dos ruı́dos presentes no cálculo da SINAD.

Pint = PSinal + PRuı́do

(10)

Pint
PE + PDist

(11)

SIN AD =
ou

SIN ADdB = 10 log10 SIN AD

(12)

em que PSinal é a potência do sinal de entrada, PRuı́do é a
potência do ruı́do de canal, PDist é a potência da distorção
dentro do AIC e PE é o ruı́do interno do AIC.
A SNR e a SINAD foram utilizadas para medir a qualidade
do sinal de acordo com a variação dos parâmetros de variância
do ruı́do e amplitude do sinal de entrada.
IV. A N ÁLISE DO EFEITO DO RU ÍDO
Para analisar a influência do ruı́do no desempenho do AIC
foi escolhido o modelo da Equação 6, e com isso, o modelo
de simulação desenvolvido por [14] foi alterado para incluir
o bloco gerador do ruı́do e a soma da saı́da desse bloco
com as medidas. O modelo foi implementado no software
MATLAB R /Simulink. O bloco gerador do ruı́do permite a
configuração da média, variância, semente e o tempo de
amostragem. Para cada parâmetro considerou-se a média igual
a 0, a variância entre 0,1 e 1, a semente com um valor aleatório
que muda para cada simulação e o tempo de amostragem de
0,312 µs.
Para o sinal de entrada escolheu-se a senoide com
frequência fixa de 1 kHz, gerada por um gerador de forma
de onda arbitrária, com amplitude variando entre 1Vpp e
14Vpp com incrementos de 1Vpp . O esquema da simulação
para representar a adição do ruı́do está ilustrado na Figura
3. A ordem da matriz de medição utilizada é 8 × 32, e
para a reconstrução do sinal x foi utilizado o algoritmo de
reconstrução CoSaMP [16].
Para cada valor da amplitude do sinal da entrada a variância
do ruı́do foi ajustada para atingir uma determinada SNR, e com
isso foi possı́vel obter diversos cenários. Além da SINAD e
SNR, outras métricas como, erro médio quadrático (do inglês,
Mean Square Error - MSE) e variância, foram utilizadas por

(13)

Para cada configuração de amplitude do sinal de entrada e
de variância do ruı́do, foram realizadas 100 simulações, e ao
final foram tomadas as médias dos valores do MSE e SINAD
obtidos. Esse procedimento tem por finalidade suavizar a
variação, e permitir uma maior exatidão na construção dos
gráficos. Foi utilizado para o cálculo da SINAD o algoritmo
sine wave fit para AIC [17].
V. R ESULTADOS
As Tabelas I e II apresentam os valores das métricas de
desempenho para o menor e o maior valor de amplitude do
sinal de entrada para o AIC. Os valores apresentados permitem
observar que à medida que a variância (potência do ruı́do)
aumenta, a SNR e a SINAD diminuem.
TABELA I
R ESULTADOS PARA 1Vpp .
σ2
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

SN RdB
0,9691
-2,0412
-3,8021
-5,0515
-6,0206
-6,8124
-7,4819
-8,0618
-8,5733
-9,0309

SIN ADdB
15,4408
11,268
10,0857
9,1788
7,3107
6,259
5,2831
5,9896
5,6445
5,8576

MSE
9,08E-6
5,37E-5
5,13E-4
5,9E-7
2,9E-3
1,98E-4
3,41E-5
9,01E-6
2,2E-3
1,2E-3

TABELA II
R ESULTADOS PARA 14Vpp .
σ2
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

SN RdB
23,892
20,881
19,12
17,871
16,902
16,11
15,441
14,861
14,349
13,892

SIN ADdB
34,1799
32,4415
31,3334
30,2737
29,7196
29,225
28,8383
27,7456
28,0359
27,063

MSE
1,63E-5
1,70E-5
1,77E-5
1,54E-5
1,35E-5
6,14E-6
1,72E-5
1,93E-5
1,54E-5
2,82E-5

A Figura 4 apresenta o comportamento da SINAD em
função da variância do ruı́do e, como esperado, temos para
417
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as maiores amplitudes do sinal de entrada, os maiores valores
de SINAD. Esse fato é importante, pois garante uma melhor
reconstrução do sinal original. Também há uma tendência dos
valores da SINAD ficarem mais próximos à medida que a
amplitude do sinal de entrada aumenta ao ponto em que o
ruı́do influência muito pouco na reconstrução.

Fig. 4.

SINADdB em função da variância do ruı́do.

Para uma simulação sem a presença do ruı́do, foi obtida
uma SINAD = 36,8442, ou seja, essa SINAD não varia à
medida que a amplitude do sinal varia. Vale a pena lembrar que
mesmo sem ruı́do ainda há a distorção, por isso a SINAD tem
valores limitados. Para isso foi feito uma comparação entre
os valores da SINAD medidos em hardware com valores da
SINAD simulados sem ruı́do. Esta comparação está ilustrada
na Figura 5.

diagrama varia de acordo com a variância. Comparando a
SINAD simulada com um valor de SINAD medido no AIC
em hardware, obtemos uma curva que apresenta uma mesma
tendência, como representado na Figura 6.

Fig. 6.
sinal.

Relação da SINAD medida e simulada em função da amplitude do

Comparando as Figuras 5 e 6 observa-se que o modelo
com a inserção do ruı́do aqui proposto está mais próximo
dos valores obtidos nas medições, o que torna o modelo mais
realista. A diferença que se mantém entre os valores simulados
e medidos é devido as não idealidades no hardware, como por
exemplo variâncias nos valores dos dispotitivos utilizados na
contrução do hardware. Até onde vai nosso conhecimento, não
encontramos trabalhos que sigam a mesma linha de análise no
AIC, comparando medidas do hardware com a simulação na
presença de um ruı́do.
VI. C ONCLUS ÕES
Neste artigo, foi realizada a análise da influência do ruı́do
no desempenho de conversores analógico para informação, na
qual, um ruı́do gaussiano foi adicionado ao sinal de entrada.
Utilizando a SINAD foi possı́vel quantificar o efeito do
ruı́do no desempenho de um AIC, e mostrar que um modelo
com o ruı́do adicionado está mais próximo dos valores obtidos
nas medições, o que torna o modelo mais fiel a realidade.
Também observou-se para uma arquitetura especı́fica o
efeito do noise-folding e foi possı́vel verificar que o ruı́do
efetivamente altera o desempenho do AIC, e que à medida
que a SNR cai o desempenho também cai.
R EFER ÊNCIAS

Fig. 5. Comparação da SINAD simulado sem ruı́do com a SINAD medida
em hardware.

Agora, considerando o ruı́do na simulação para o sinal
de entrada, temos que para cada valor de tensão de picoa-pico obtemos um diagrama de caixa da SINAD, e este
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Nova Arquitetura de Demodulador π⁄3-BPSK para
os Satélites do Sistema Brasileiro de Coleta de Dados
Flavia Vasconcelos Maia1, Antonio Macilio Pereira de Lucena1,2,3 e Francisco de Assis Tavares Ferreira da
Silva1,2
Resumo— Este artigo apresenta o projeto de uma nova
arquitetura de demodulador 𝝅⁄𝟑-BPSK totalmente digital a ser
utilizado como parte de um transponder regenerativo de bordo, o
qual está sendo desenvolvido para modernização do Sistema
Brasileiro de Coleta de Dados. Este demodulador apresenta
características inovadoras, pois além de ser uma solução
totalmente digital, com processamento sobre o sinal discreto, os
circuitos de recuperação de portadora e de sincronização de
símbolo são inéditos para esta aplicação. O trabalho também
apresenta os resultados de desempenho, em termos de taxa de
erros de bits e de tempo de aquisição, obtidos através de simulação
computacional. As medidas demonstram que a arquitetura
proposta atende com certa margem as especificações do sistema,
tanto para o tempo de sincronização como também para a taxa de
erros de bits, ficando apenas 1 dB abaixo do limite teórico na
condição em que a taxa de erros de bits é 10-4.
Palavras-Chave—Demodulador 𝝅⁄𝟑-BPSK, PCD, SBCD,
sincronismo de símbolo, recuperação de portadora, transponder
regenerativo.
Abstract— This paper presents the design of a new fully digital
𝝅⁄𝟑-BPSK demodulator architecture to be used as part of an onboard regenerative transponder, which is being developed for the
modernization of the Brazilian Data Collection System. This
demodulator has innovative features because besides having an
architecture implemented via discrete signal processing, the
carrier recovery circuits and the symbol synchronization circuits
are unprecedented for this application. The work also presents the
performance results, in terms of bit error rate and acquisition
time, obtained through computational simulation. The
measurements demonstrate that the proposed architecture meets
the system specifications for both the synchronization time as well
as the bit error rate, being only 1 dB below the theoretical limit in
the condition where the bit error rate is 10-4.
Keywords— Demodulator, 𝝅⁄𝟑-BPSK, PCD, SBCD, symbol
synchronization, carrier recover, regenerative transponder.

SCD-2) e para o satélite CBERS [1]. Os transponders de coleta
de dados atuais funcionam como repetidores analógicos e
retransmitem os sinais para as estações de recepção em solo, de
Cuiabá e de Alcântara, que por sua vez enviam os dados para
processamento no Centro de Missão em Natal, RN [2].
Devido à transmissão simultânea de vários sinais das PCDs,
situadas em diversas localizações geográficas, os sinais chegam
ao transponder no satélite em instantes de tempos aleatórios e
com diferentes desvios em frequência, devido ao efeito
Doppler. Desse modo, o enlace espacial do sistema pode ser
modelado como um canal multiusuário com desvio Doppler e
ruído AWGN (Do inglês, Additive White Gaussian Noise).
A proposta deste trabalho é o desenvolvimento de um
demodulador π⁄3-BPSK totalmente digital como parte de um
transponder regenerativo multicanal do SBCD, que deve
implementar a demodulação e processamento dos sinais das
PCDs a bordo do satélite.
O demodulador proposto utiliza um recuperador de
portadora cuja arquitetura é inédita para aplicação com sinais
π⁄3-BPSK. Por causa do curto intervalo de tempo especificado
para recuperação dos bits, o sincronizador de símbolos utilizado
é diferente das estruturas de sincronizadores consagradas na
literatura para processamento discreto, tais como Gardner e
Early-late [3,4]. Devido a esta nova abordagem, o desempenho
do demodulador em termos de taxa de erros de bits é superior
as versões atuais em operação [5]. A arquitetura do
demodulador π⁄3-BPSK proposto está apresentada em termos
de diagramas de blocos e equações.
O trabalho está organizado da seguinte maneira: na Seção
II, descreve-se a arquitetura do demodulador, detalhando-se
cada módulo funcional do sistema. Na Seção III, apresentam-se
os resultados da avaliação de desempenho através de
simulações computacionais, com algumas discussões. Na Seção
IV, apresentam-se as conclusões do trabalho e as perspectivas
futuras.
II. DESCRIÇÃO DO SISTEMA E ANÁLISES

I. INTRODUÇÃO
O Sistema Brasileiro de Coleta de Dados (SBCD),
desenvolvido e operado pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), é composto do segmento solo e do segmento
espacial, e tem como função retransmitir informações
ambientais relevantes do território brasileiro, tais como: dados
de hidrologia, de meteorologia, de oceanografia, sobre a
qualidade d’água, sobre a química de atmosfera, dentre outras.
O sistema atualmente possui mais de 1.000 Plataformas de
Coleta de Dados (PCDs), espalhadas pelo país, que transmitem
as informações para os Satélites de Coleta de Dados (SCD-1 e
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Telecomunicações
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
(IFCE)1 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE-Eusébio CE)2,
Universidade de
Fortaleza
(UNIFOR)3,
Brasil,
e-mails:
flavia.maia@outlook.com.br,
antonio.lucena@inpe.br,
francisco.silva@inpe.br.

A. Visão Geral do Transponder Regenerativo
A Figura 1 representa o diagrama de blocos funcional do
transponder regenerativo. A proposta do sistema é viabilizar o
processamento dos sinais das PCDs, de modo que o novo
transponder será capaz de verificar a integridade dos dados das
PCDs recebidas, pelo processamento do CRC (do inglês, Cyclic
Redundancy Check), descartar dados incorretos, gerar frame
com todos os dados de PCDs de uma passagem e transmitir o
frame para o segmento solo.
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Neste contexto, o sistema, conforme indicado na Figura 1,
iniciará com o processo de seleção dos canais e estimativa das
frequências de cada PCD para alocar aos demoduladores. Os
demoduladores por sua vez, serão responsáveis por completar a
aquisição da portadora da PCD, sincronização dos símbolos
recebidos e por fim detecção de bits. As informações serão
enviadas ao processador de dados de PCDs para decodificação e
checagem de erro através do CRC, que fará apenas a detecção de
erros para possível descarte dos dados incorretos. Em seguida os
dados serão armazenados temporariamente num buffer, tipo
FIFO (do inglês, First In. First Out), até que sejam coletadas
todas as mensagens recebidas das PCDs, durante a visada
corrente do satélite. Em seguida, o processador formatará as
mensagens em um frame e enviará ao transmissor (TX), que, por
sua vez, transmitirá os dados ao segmento solo [6].

com duração 𝑁𝑇 = 𝑇⁄𝑇𝑠 , sendo T o período de símbolo e 𝑇𝑠 o
período de amostragem. O atraso de símbolo é provocado pelo
tempo de propagação do sinal transmitido. A fase da portadora
pode ser modelada conforme,
𝜃𝑐 [𝑛] = 𝜃0 + 𝑣𝐷 𝑛,

em que, 𝜃0 é uma fase desconhecida e 𝑣𝐷 representa um resíduo
da frequência Doppler, que corresponde a um valor máximo de
± 5 Hz. A maior parte do deslocamento Doppler foi corrigido
pelo estimador de frequência do transponder regenerativo
conforme descrito na seção anterior. Por outro lado, a fase
desconhecida 𝜃0 decorre de um possível desvio de frequência
e fase, provenientes do enlace espacial.
A estrutura da mensagem de uma PCD é representada na
Tabela abaixo:
TABELA I.

Fig. 1.

ESTRUTURA DAS MENSAGENS DAS PCDS [2]

Portadora
Portadora Modulada
Pura
160 ms
A
B
C
D
E
F
G
Portadora Pura (Início)
160 ms
Estrutura da Mensagem
A – Sincronização de Bits
15 bits “1” = 37,5 ms
B – Sincronização da Palavra
8 bits (“00010111”)
C – Inicialização da Mensagem
1 bit “1”
D – Nº de Blocos de 32 bits (Nb)
4 bits (Nb = 1,2,...8)
E – Identificação da PCD
20 bits
F – Dados dos Sensores
32*Nb
G – CRC (opcional)
8 bits

Diagrama de blocos do transponder regenerativo. Fonte [6]

B. Modelagem do Sinal
Os sinais transmitidos pelas PCDs consistem em uma
portadora com modulação π⁄3-BPSK, taxa de bits 400 bps,
frequência de 401,62 MHz e largura de banda de 60 kHz. Os
dados antes da modulação são codificados no formato de
Biphase-L, dobrando a taxa de chip original. O satélite recebe os
sinais oriundos das PCDs com acréscimo de ruído, cuja
densidade espectral de potência é igual a -173 dBm/Hz,
deslocamento Doppler máximo de 9 kHz e potência na faixa de
-108 a -126 dBm [2] para uma taxa de erro de bits igual a 10-4.
O modelo discreto do sinal com modulação de cada PCD, na
entrada do demodulador, pode ser expresso da seguinte maneira:
√3𝐴
𝑟[𝑛] =
𝑏[𝑛] cos(𝜔𝑐 𝑛 + 𝜃𝑐 [𝑛])
2
(1)
𝐴
+ sen(𝜔𝑐 𝑛 + 𝜃𝑐 [𝑛]) + 𝑤[𝑛],
2

(4)

Os sinais recebidos pelo satélite possuem duração entre 360
a 920 ms, com período inicial de 160 ms, quando a portadora
está sem modulação, reservado para sincronização de
frequência e fase. Destaca-se que os 37,5 ms seguintes da
mensagem, conforme descrito na Tabela 1, são atribuídos para
sincronismo de símbolo e corresponde a 15 bits “1”.
C. Arquitetura Proposta
O diagrama de blocos funcional do demodulador π⁄3BPSK é apresentado na Figura 2.

em que A é a amplitude do sinal recebido, 𝜔𝑐 representa
frequência discreta da portadora, 𝑏[𝑛] é o sinal em banda base,
𝜃𝑐 [𝑛] corresponde a fase da portadora, 𝑤[𝑛] indica o ruído
AWGN com variância 𝑁𝐷 . Por outro lado, o sinal em banda
base é dado por
∞

𝑏[𝑛] = ∑ 𝑎[𝑘]𝑃[𝑛 − 𝑘𝑁𝑇 − 𝑁𝜏 ],
𝑘= −∞

em que 𝑎[𝑘] ∈ {−1,1} são os símbolos BPSK transmitidos no
k-ésimo período, 𝑁𝜏 representa o atraso de símbolo e P[n] é o
pulso Manchester discreto definido por
1,
𝑃[𝑛] = {
−1,

0 ≤ 𝑛 < 𝑇⁄2𝑇𝑠 ,
𝑇⁄2𝑇𝑠 ≤ 𝑛 ≤ 𝑇⁄𝑇𝑠 ,

Fig. 2.

(2)

(3)

Diagrama de blocos do demodulador proposto

O módulo recuperador de portadora deriva uma réplica da
portadora recebida, s[n], a partir do sinal r[n].
O multiplicador que segue o recuperador de portadora efetua
a conversão do sinal recebido, derivando o sinal 𝑟𝑏 [𝑛], que
contem o sinal em banda base e a portadora modulada na
frequência 2𝜔𝑐 , a qual será filtrada no estágio seguinte.
Para maximizar a relação sinal-ruído, foi utilizado um filtro
casado para o sinal 𝑟𝑏 [𝑛]. O sinal de saída é denotado por 𝑟𝑐 [𝑛].
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O sincronizador de símbolo recebe 𝑟𝑐 [𝑛] do filtro casado e
gera uma onda quadrada, denotada por 𝑐[𝑛], que está
sincronizada com o início e término dos símbolos e representa o
clock do sistema.
Os sinais 𝑟𝑐 [𝑛] e 𝑐[𝑛] são entregues ao módulo detector de
bit que, a partir destes, faz a detecção dos bits e entrega a
sequência de dados ao processador do transponder.
D. Recuperador de Portadora
O módulo recuperador de portadora, indicado na Figura 3,
tem como função estimar a fase da portadora e eventualmente
algum offset de frequência e, a partir das estimativas, gerar uma
réplica da portadora recebida, representada por 𝑠[𝑛].
É interessante destacar que a malha de Costas clássica para
sincronização de portadora com modulação BPSK [7] não
funciona para modulação π⁄3-BPSK. A arquitetura adotada é
uma variante de uma malha de Costas discreta modificada,
concebida para recuperação de portadoras com modulação
QPSK [8,9]. Nossa contribuição, para o funcionamento da
malha com sinais π⁄3-BPSK, foi o acréscimo dos ganhos 𝑔3 e
𝑔4 na saída dos limitadores nos braços I e Q da malha,
respectivamente.
O sinal de entrada r[n] é multiplicado em ambos os mixers,
e os sinais convertidos são filtrados nos braços I e Q da malha
pelos filtros passa-baixas, para supressão da segunda
harmônica. Os filtros passa-baixas são filtros discretos com
resposta infinita e frequência de corte equivalente a 800 Hz.
Os sinais resultantes I[n] e Q[n], nas saídas destes filtros,
são utilizados para gerar o sinal de erro e[n], que depois de
filtrado pelo filtro de malha, controla a fase e a frequência das
formas de onda seno e cosseno geradas pelo oscilador
controlado numericamente (NCO) e utilizadas para fechar a
malha por meio dos dois mixers de entrada. A portadora
recuperada é expressa por:
𝑠[𝑛] = cos(𝜔𝑐 𝑛 + 𝜃̂𝑐 [𝑛]),

(5)

em que 𝜃̂𝑐 [𝑛] representa a estimativa de fase e frequência.
Determinação da curva S da malha
Considerando desprezível a parcela de ruído 𝑤[𝑛] na Eq.
(1), os sinais I[n] e Q[n] na saída dos filtros passa-baixas são
dados por
𝐴
√3𝐴
𝐼[𝑛] = sen(𝜙) +
𝑏[𝑛] cos(𝜙),
(6)
4
4
𝐴
√3𝐴
𝑄[𝑛] = − cos(𝜙) +
𝑏[𝑛] sen(𝜙),
4
4

(7)

em que 𝜙 = { 𝜃𝑐 [𝑛] − 𝜃̂𝑐 [𝑛]} é o erro de fase da malha.
Supondo 𝜙 menor do que 𝜋⁄10, nas saídas dos limitadores, em
cada braço da malha, tem-se os seguintes sinais:
𝑆𝑔𝑛{𝐼[𝑛]} = 𝑏[𝑛] e 𝑆𝑔𝑛{𝑄[𝑛]} = −1

𝑒[𝑛]
𝑔0 𝐴(√3𝑔3 + 𝑔4 )
=
sen(𝜙)
4
𝑔0 𝐴(√3𝑔4 − 𝑔3 )
+
𝑏[𝑛] cos(𝜙),
4
substituindo as Eq. (6), (7) e (8) na Eq. (9).
A curva S é definida como sendo [4]
𝑆(𝜙) = 𝐸{𝑒[𝑛]|𝜙},

que resulta em

(11)

em que 𝐸{𝑒[𝑛]|𝜙} representa a média estatística de 𝑒[𝑛] dado
𝜙. Atribuindo-se 𝑔3 = √3 e 𝑔4 = 1, obtém-se
𝑆(𝜙) = 𝑔0 𝐴sen(𝜙).

(12)

Reconhecendo ainda que 𝜙 ≪ 1, na condição de rastreio da
malha, e ajustando-se o ganho 𝑔0 para normalizar a inclinação
da curva S, resulta 𝑆(𝜙) = 𝜙.

Fig. 3.

Diagrama de blocos do recuperador de portadora.

Projeto da malha de Costa
A malha discreta representada na Fig. 3 pode ser
aproximada por um sistema linear de segunda ordem cuja
função do sistema é [4,10]
𝐻(𝑧) =

(𝑔1 + 𝑔2 )𝑧 − 𝑔1
𝜃̂𝑐 [𝑧]
= 2
,
𝜃𝑐 [𝑧] 𝑧 − (𝑔1 + 𝑔2 − 2)𝑧 + (1 − 𝑔1 )

(13)

em que 𝑔1 e 𝑔2 são os ganhos do filtro de malha que definem a
frequência natural 𝜔𝑛 , e o fator de amortecimento ζ da malha
analógica equivalente.
Adotando como tempo de regime 𝑡𝑠 = 140 ms e 𝜁 =
0,707, e usando-se a seguinte aproximação [11]:
4
𝑡𝑠 ≅
,
(14)
ω𝑛 𝜁
determina-se 𝜔𝑛 = 40,41. Os ganhos 𝑔1 e 𝑔2 são determinados
pelas seguintes equações [12]:

(8)

em que 𝑆𝑔𝑛{𝑥} é igual 1 se 𝑥 ≥ 0 e é igual a -1 se 𝑥 < 0.
Portanto, conforme indicado na Fig. 3, o sinal de erro pode ser
expresso por
𝑒[𝑛] = 𝑔0 𝑔3 𝑆𝑔𝑛{𝐼[𝑛]}𝑄[𝑛] − 𝑔0 𝑔4 𝑆𝑔𝑛{𝑄[𝑛]}𝐼[𝑛],

(10)

𝑔1 = 1 − e2𝜁𝑤𝑛 𝑇𝑠

(15)

𝑔2 = 1 + e2𝜁𝑤𝑛 𝑇𝑠 − e2𝜁𝑤𝑛 𝑇𝑠 cos (𝑤𝑛 𝑇𝑠 √1 − 𝜁 2 ),

(16)

que resulta em 𝑔1 = 2,85x10−4 e 𝑔2 = 4,08x10−8 .
(9)

E. Conversor para banda-básica
Este módulo é implementado por um simples multiplicador.
O sinal de saída, 𝑟𝑏 [𝑛], é o resultado do produto dos sinais 𝑟[𝑛]
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e 𝑠[𝑛]. Supondo que a portadora recuperada esteja
perfeitamente sincronizada, o sinal 𝑟𝑏 [𝑛] pode ser descrito por:
√3𝐴
√3𝐴
𝑟𝑏 [𝑛] =
𝑏[𝑛] +
𝑏[𝑛]cos(2𝜔𝑐 𝑛 + 2𝜃𝑐 [𝑛])
4
4
𝐴
− sen(2𝜔𝑐 𝑛 + 2𝜃𝑐 [𝑛])
4
(17)
+ 𝑤[𝑛] cos(𝜔𝑐 𝑛 + 𝜃𝑐 [𝑛]).
Na equação acima, observa-se que o primeiro termo representa
o sinal de banda-básica, e contém as informações transmitidas,
o segundo e terceiro termos estão centrados na frequência 2𝜔𝑐
e precisam ser eliminados antes da detecção de bits, e
finalmente, o último termo corresponde a parcela de ruído
Gaussiano.
F. Filtro casado
A resposta impulsiva do filtro casado é um pulso
Manchester discreto, exatamente como está definido pela Eq. 3.
Ele maximiza a relação sinal-ruído e também elimina os sinais
em torno de 2𝜔𝑐 presentes no sinal 𝑟𝑏 [𝑛]. O sinal de saída pode
ser representado por
√3𝐴
𝑟𝑐 [𝑛] =
𝑏[𝑛] ∗ 𝑃[𝑛] + 𝑧[𝑛],
(18)
4
em que o asterisco representa a convolução discreta, 𝑃[𝑛] é a
resposta impulsiva do filtro casado (dada pela Eq. 3) e 𝑧[𝑛] é o
ruído Gaussiano. Neste ponto do sistema, a taxa de amostragem
ainda continua sendo Fs=1/Ts, de forma que o sinal 𝑟𝑐 [𝑛] contem
𝑁𝑇 amostras por símbolo.
G. Sincronizador de símbolo
O módulo sincronizador de símbolo recebe o sinal 𝑟𝑐 [𝑛]
para gerar um sinal 𝑐[𝑛], sincronizado com os símbolos
recebidos. O clock 𝑐[𝑛] é repassado ao módulo detector de bits
para completar o processo de detecção das informações
transmitidas.
O diagrama de blocos do sincronizador de símbolo está
mostrado na Fig. 4. A solução adotada é uma versão modificada
do sincronizador quadrático [13,14] em que a não-linearidade
(NL) x2 é substituída por |x|. O sinal 𝑟𝑐 [𝑛], ao passar pela NL,
gera uma raia espectral na frequência 𝑤𝑇 , que corresponde a
frequência analógica 1/𝑇. O sinal resultante 𝑐𝑁 [𝑛], contendo a
raia espectral, é filtrado por um filtro passa-faixa (FPB) estreito,
centrado em 𝑤𝑇 com largura de banda 𝐵𝑇 = 𝑤𝑇 /10. Como o
FPB é estreito, apenas a raia espectral desejada e parte do ruído
contínuo, em torno de 𝑤𝑇 e presente em 𝑐𝑁 [𝑛], passarão pelo
filtro. O sinal 𝑐𝐹 [𝑛] na saída do filtro é uma cossenoide com a
mesma frequência e fase da raia espectral que pode ser expressa
por
c𝐹 [𝑛] = 𝑉[𝑛]cos(𝑤𝑇 𝑛 + 𝜑[𝑛]),

(19)

em que 𝑉[𝑛] e 𝜑[𝑛] são a amplitude e a fase de c𝐹 [𝑛],
respectivamente. A amplitude e a fase da raia recuperada não
são constantes, sofrem alguma flutuação em decorrência da
parcela de ruído contida em 𝑐𝑁 [𝑛]. A determinação da
estatística destas flutuações ainda é matéria de estudos nesta
pesquisa. A cossenóide c𝐹 [𝑛] é transformada em uma onda
quadrada 𝑐[𝑛] pela ação do módulo limitador.

Fig. 4.

Diagrama de blocos do sincronizador de símbolo.

Nesta arquitetura de sincronizador, por causa do fator de
sobreamostragem elevado (NT >>1), não é necessário o uso de
interpoladores para determinação da melhor amostra para
decisão, como é feito em [4,13].
H. Detector de Bits
O diagrama de blocos do módulo detector de bits está
mostrado na Fig. 5. O sinal de entrada 𝑟𝑐 [𝑛] passa por um
subamostrador que escolhe uma amostra por símbolo, sob o
controle da subida do clock 𝑐[𝑛], para gerar o sinal 𝑟𝑐 [𝑘]. Note
que a subida de 𝑐[𝑛] indica o início e o final de cada símbolo.
A decisão sobre o bit recebido é feita pelo limitador. O bit
estimado será considerado “1” quando 𝑟𝑐 [𝑘] for maior ou igual
a zero, e será “0” se 𝑟𝑐 [𝑘] for menor do que zero.

Fig. 5.

Diagrama de blocos do detector de bits.

A arquitetura de demodulador proposta implementa o
receptor ótimo para o canal AWGN. Entretanto, por causas das
imperfeições nas estimativas dos parâmetros de sincronismo,
como será apresentado nos resultados, há uma pequena perda,
em termos de taxa de erro de bits, com relação ao receptor ideal.
III. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nesta seção, apresentam-se alguns resultados de
desempenho do demodulador π⁄3-BPSK proposto, obtidos via
simulação computacional. Foram avaliados a taxa de erro de
bits e o tempo de aquisição para o sincronismo de portadora e
de símbolo.
Resumem-se abaixo os valores dos principais parâmetros
utilizados no modelo:
• Frequência da portadora: 𝑓𝑐 = 50 kHz;
• Taxa de símbolo: 1/𝑇 = 400 bps;
• Frequência de amostragem: 𝐹𝑠 = 200 kHz ;
• Energia de bit por densidade de ruído: 5 dB ≤ 𝐸𝑏 /𝑁0 ≤ 30
dB;
• Offset de fase: 0 a 2𝜋;
• Offset de atraso: 0 a 𝑇;
• Offset da frequência da subportadora: ±5 Hz .
A. Taxa de erro de bit
Algumas curvas da taxa de erro de bit (BER) do
demodulador estão mostradas Fig. 6. A Curva 1 indica o
desempenho teórico da modulação BPSK. A Curva 2
corresponde a condição de offset nulo para frequência, fase e
atraso de símbolo. Por fim, a Curva 3 mostra a BER do
demodulador com offset de frequência igual a 5 Hz e atraso de
símbolo igual a 𝑇/2. Na condição de taxa de erros de bits igual
a 10-4 e sem desvio Doppler, o demodulador proposto tem um
ganho de 1,8 dB em relação ao sistema atual em operação [5].
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Na pior situação operacional, quando existe offset de
frequência e atraso de símbolo o desempenho do demodulador
proposto, em termos de BER, é menos de 1,0 dB inferior ao
limite teórico, na condição de BER = 10-4.
Embora este trabalho demonstre que arquitetura proposta
apresenta boa performance, novas estudos estão sendo
desenvolvidas para determinação analítica do desempenho de
cada módulo e do sistema como um todo.
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Design of Rectangular and Circular Microstrip
Antennas Using the Taguchi Method for WLAN
Applications
Ruann V. de A. Lira, Antonio Luiz P. de S. Campos and Felipe F. de Araújo

Resumo— Este artigo é uma extensão de [1] combinando uma
técnica de otimização com fórmulas aproximadas. Essa
combinação visa a síntese de antenas para aplicativos WLAN. As
fórmulas aproximadas fornecem equações para a determinação
da frequência de ressonância. A partir dessas fórmulas, podemos
obter as dimensões físicas de antenas. Para a otimização da
resposta em frequência, o método Taguchi é usado. Resultados
numéricos e experimentais são apresentados. Uma boa
concordância entre os resultados é observada.
Palavras-Chave— Antenas de microfita retangulares
circulares, método de otimização, Método Taguchi.

e

Abstract— This paper is an extension of [1] combining an
optimization technique with closed formulas. This combination
aims synthesis of antennas for WLAN applications. The closed
formulas
provide
equations for
resonant frequency
determination. From those formulas, we can obtain physical
dimensions of antennas. For the optimization of resonant
frequency response, the Taguchi Method is used. Numerical and
experimental results are presented. A good agreement between
numerical and experimental results is observed.
Keywords— Rectangular and Circular microstrip antennas,
optimization method, Taguchi Method.

I. INTRODUCTION
Wireless local area networks (WLAN) are becoming more
and more predominant today. For WLAN applications, the
antenna is an important part of the wireless communication
system [2]. Microstrip antennas have advantages that made
them a perfect candidate for WLAN systems. Though bound
by certain disadvantages, microstrip patch antennas can be
tailored so they can be used in WLAN systems and other
applications, e.g. PCS, Bluetooth, RFID, etc [3], [4].
Design parameters of microstrip antenna need to be
calculated in high accuracy to ensure proper operation. Design
of rectangular or circular microstrip patch antenna requires
high accuracy of calculations, and it is not so easy task. The
known models (transmission line model or cavity model) give
less accurate results. An alternative is use optimization
techniques to design more precisely microstrip antennas [5] –
[7].
Many problems of synthesis in electromagnetism present
approaches based on trial and error. The class of optimization
algorithms, known as “metaheuristics” [8] – [10], are no more
than trial and error procedures performed in a more intelligent
and systematic way [11].

The optimization methods can be divided into global and
local techniques [12]. Global techniques have advantages over
local techniques and, in electromagnetic applications, global
techniques are favored in relation to local techniques, because
the former produces a global optimum rather than a great
location, finding useful solutions when local techniques fail.
In this context, the Taguchi method appears as an efficient
and popular approach because it reduces the number of
executions, satisfying a reasonable coverage percentage, of the
problem. The Taguchi method is based on the concept of
orthogonal arrays [12], [13].
In this study, we applied the Taguchi method, in the design
of rectangular and circular microstrip antennas, presented in [1]
to design of rectangular and circular microstrip antennas for
WLAN applications.
II. DESIGN THEORY
Researches about microstrip antennas began in the 1950s
[13]. The ease of manufacturing this type of antenna has
attracted the attention of many researchers. Basically, the
microstrip antenna consists of a metal strip on a dielectric layer
(substrate) and a ground plane located below the substrate [14],
as we can see in Fig. 1.. The antenna’s resonant frequency is
dependent on its physical and electrical parameters (substrate
characteristics).

Fig. 1.

Microstrip antenna conventional.

Microstrip antennas, also known as planar antennas, are
simple structures that can be constructed in a wide variety of
forms (geometries), but seeking the simplification in the
analysis, when it comes to mathematical modeling, in antenna
construction, is very the use of simple geometries such as
rectangular and circular.
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(1)

The chosen geometries in this paper were rectangular and
circular patches, because there are simple formulas for they.
The rectangular geometry is widely used because it is easy
to analyze and well known. For test of the Taguchi method, we
use the approximate analysis presented in [1]. Formulas of
design were also presented in [1], and we will not repeat here.
The geometry of the geometry is illustrated in Fig. 2.

Fig. 2.

Use of inset fed for feeding by microstrip line in a rectangular
patch antenna.

Equally to the rectangular geometry, the circular geometry
is also much used and has relatively simple analysis, being also
well known. Again, an approximate analysis presented in [1]
will be adopted. The circular patch antenna and its parameters
are illustrated in Fig. 3.

The entire procedure was presented in [1] and we will not
repeat here.
IV.

RESULTS

We consider as input parameters the fr desired, the
permittivity of the dielectric (r) and the thickness thereof (h).
For rectangular geometry, the problem reduces to a 2dimensional problem in which the two parameters of the patch
(i.e. L and W) are determined. For this geometry, 3 problems
are selected from literature and all of them are solved by means
of the Taguchi method. In [14], the authors do not define the
optimization range, that is, the maximum and minimum
values, that output parameters can assume, for solved
problems. This directly influences the convergence values of
these parameters.
To show the efficiency of the technique, we will analyze
the numerical convergence of the method, considering:
convergence of the output values, convergence of the
resonance frequency and percent error, as a function of the
number of iterations. For this, we consider as range of values
of output parameters Maximum = 45 mm and Minimum = 10
mm.
In the initial iteration, each parameter assumes three levels
and is defined according to the optimization range, that is, the
maximum and minimum values that the parameter can
reach. Level 1 assumes the maximum, level 3 assumes the
minimum and level 2 (optimal level) initially assumes the
mean value. In the following iterations, Level 2 is always
defined as the best response between the three levels of the
anterior iteration (Level 1, Level 2 or Level 3 anterior) and the
other levels defined from Level 2 (optimal level) of each
iteration.

Fig. 3.

Use of inset fed for feeding by microstrip line.

III.

TAGUCHI METHOD

The Taguchi method has as its main objective to improve
the characteristics of a process or a product by identifying and
adjusting its essential parameters. We can cite as main
advantages of the method [13], [15], [16]:





Fast convergence;
Easy implementation;
Effective reduction in number of experiments;
It doesn’t depend on the initial values of the
parameters.
The method was developed based on the concept of
Orthogonal Arrays, an effective form of choosing the
parameters of the project in an optimization process, which
reduces the number of experiments necessary to solve the
problem, quickly reaching the convergence to the desired
structure [17] – [19].

The initial idea was to design two microstrip patch
antennas, one rectangular and another circular, to resonate at
2.45 GHz frequency, which is the central frequency for WLAN
applications. The dielectric was FR-4 with 0.8 mm of
thickness.
As we can see in Fig. 1, the rectangular microstrip antenna
design consists of obtaining W and L parameters. For this, the
Taguchi method was used. Fig. 4 shows the convergence of the
value of W, as a function of the number of iterations, for
rectangular antenna. From 24 iterations we have a satisfactory
convergence for the three levels.

The initialization in the process of the Taguchi Method is
given by the selection of the Orthogonal Array, which will be
used for the composition of the experiments, and the fitness
function (function responsible for the adjustment of the
parameters). The fitness function is defined according to the
application. For the application of this work the fitness
function is defined as:

Fig. 4.
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Fig. 5 illustrates the convergence of L parameter, as a
function of the number of iterations, for rectangular antenna.
From 24 iterations we also have a satisfactory convergence for
the three levels.

Fig. 7.

Fig. 5.

Fig. 6.

Convergence curve for parameter L.

Convergence curve for parameter, r.

For validation purpose we measured and simulated the built
prototypes in ANSYS HFSS. The measurements were
performed with a HP vector network analyzer from 1 GH to 4
GHz. Figs 10 and 11 illustrates comparisons for measured and
simulated results. A very good agreement is observed. For
rectangular antenna the measured resonant frequency was 2.53
GHz, error of 3.2 %. For circular antenna the measured
resonant frequency was 2.41 GHz, error of 1.6 %.

Convergence curve for percent error for rectangular antenna.

After this, we simulated for a circular antenna. As we can
see in Fig. 3, the circular microstrip antenna design consists of
obtaining r parameter. For this, the Taguchi method was used.
Fig. 7 shows the convergence of the value of W, as a function
of the number of iterations, for rectangular antenna. From 24
iterations we have a satisfactory convergence for the three
levels.
Through the convergence of the parameters it is possible to
analyze the performance of the optimization method again. Fig.
8 shows that the percentage error related to the desired
frequency is less than 5% already in the nine iteration, which
shows the speed of convergence of the method.
Fig. 9 illustrates built prototypes of two optimized
antennas. The rectangular antenna was built with parameters:
gap value = 1 mm, Y0 = 10 mm, W0 = 1.8 mm, W = 15 mm and
L = 30 mm. For circular antenna physical parameters were: gap
= 1 mm, Y0 = 10 mm, W0 = 1.8 mm and r = 18 mm. the inset
fed was designed to match the impedance for 50 .

Fig. 8.

Convergence curve for percent error for circular antenna.

Fig. 9.
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Fig. 10.

Comparison between measured and simulated results for
rectangular antenna.

[11]

[12]

[13]

[14]
[15]

[16]

[17]
Fig. 11.

Comparison between measured and simulated results for circular
antenna..

V.

[18]

CONCLUSIONS

Previously, similar approach to the rectangular microstrip
patch antenna design problem was presented in [1], in which
the solution is carried out by means of Taguchi method but
without treat the limits and only for rectangular geometry. In
this paper, we present the optimization of the problem for
rectangular and circular geometries. In addition, a convergence
study was presented and the percent error was analysed. As can
be seen, the Taguchi’s method is a great tool for optimizing
planar antenna designs. A good agreement between measured
and simulated results is obtained.

[19]
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On-Chip Koch Fractal Antenna Array for 60 GHz
ISM Band Application
Paulo Fernandes da Silva Júnior, Ewaldo Eder Carvalho Santana,
Alexandre Jean René Serres , Edmar Candeia Gurjão and Raimundo Carlos Silvério Freire

Abstract—The Industrial Scientific and Medical band in 60
GHz (57 GHz to 64 GHz) is being proposed to high data rate
wireless transmission requiring antennas with efficient design. In
this paper we present an on-chip array aperture couple antenna,
using Koch fractalgeometry. The proposed antenna is composed
by a transmission feed line, an aperture and patch element built
in aluminum with 2 micrometers of thickness lying on two layers
of silicon with height of 200 micrometers. Those dimensions were
calculated according to the effective wavelength for resonance
frequency at 60 GHz in order to match at 50 Ohms. The
proposed antennas have been simulated using the ANSYS
software, and the results show an omnidirectional radiation
pattern, with half power beamwidth greater than 124 degrees,
gain of 16.7 dBi, and polarization close to the circular
polarization with axial ratio less of 2.22.

II. APPERTURE-COUPLE ANTENNAS
Aperture-coupled antennas are compact broadband
antennas composed by two or three layers used in many
applications and technologies [5-8]. Generally, these layers are
the transmission feed line, aperture, patch elements, and in
some cases, one parasite patch element, separated by
dielectrics with different permittivity. According to [5], layers
with different permittivity can be used to filter spurious
radiations. The association of more one layer with a radiating
element upper, but smaller than the lower layer patch,
promotes the union of the two resonant frequencies close it is
yield a broadband effect.
In the model of the aperture-coupled antennas, the
transmission line is feed generating an electromagnetic field
through the substrate to the slot layer, concentrating part of the
power through the aperture, illuminating the patch in the
higher layer, promoting cross-polarization [5]. Fig. 1 shows
structure of aperture-coupled antenna with three layers.

Keywords—Antenna Array, ISM band, On-Chip, Fractal.

I. INTRODUCTION
The increasing use of the electromagnetic spectrum for
various technologies has implied the necessity of more
bandwidth resulting in to research the utilization of higher
frequency bands, especially in the millimeter wave range (30 300 GHz). Industrial scientific and medical (ISM) band in 60
GHz range (57–64 GHz), normalized by Federal
Communication Commission (FCC) have bandwidth of 7 GHz
for high data rate wireless communication [1]. Services in the
ISM 60 GHz include technologies like Wireless Fidelity (WiFi), wireless personal local area network (WPAN), and
communication of fifth generation (5G) [2].

Patch
Aperture
Tramission Line

Layers 2
Layers 1

Fig. 1. Strcure of aperture-coupled antenna.

In [9] was compared aperture-coupled patch antennas
operating in industrial scientific and medical band at 60 GHz
(57 – 64 GHz), with square and circular shapes, the square
patch presented a more compact structure with dimension less
than 1.55 mm. The conception of patch antennas, coupled with
the use of low cost dielectric and radiating element, such as
silicon and aluminum, enables a versatile antenna design.
From results of [9], this paper presents a Koch fractal
aperture-coupled antenna array for ISM band at 60 GHz.

Allied to these new systems, there is the necessity of
device’s portability, and the development of broadband
antennas in Silicon at 60 GHz has the advantage to permit their
utilization inside integrated circuit. Considering this scenario,
the mutual interference and electromagnetic coupling, and the
standards indicated for each technology, aperture-coupled
antennas appear to be a good solution since it promotes gain
with compact structures [1-4].

III. MATERIALS AND METHODS

This paper presents the development of an on-chip array
Koch fractal aperture-coupled antenna, operating in ISM
application at 60 GHz band, built in silicon and aluminum. The
rest of the paper is divided as follows. Section II shows the
basic structure of aperture-coupled antennas. Section III shows
the antennas proposed and the materials and methods used.
Section IV presents the different results achieved, and finally
conclusions are drawn in section V.

From a mathematical point of view, a fractal is a set in
Euclidean space with specific properties, such as self-similarity
or self-affinity, simple and recursive definition, irregular shape,
and natural appearance [10]. Fractal geometry is the study of
sets with these properties, which are too irregular to be
described by calculus or traditional Euclidian geometry
language [10-12]. The Koch fractal is used, generally, in patch
antenna, to increase the perimeter of the radiating element and
consequently decrease the resonance frequency in a smaller
area that implies a reduction of gain and greater current
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Fractals are resort to conventional classes,
geometrical fractals, algebraic fractals and
fractals [10]. Two common methods used to
mathematical fractals are Iterated Function Systems
Lindenmayer Systems [10-12].

such as
stochastic
generate
(IFS) and

(c)
Patch = 2 m

Antenna array is used to alter or improve parameters such
as bandwidth and gain [5]. In this work, antennas with identical
dimensions but different shapes are used to increasing antenna
gain in the operating frequencies.

c

,

(1)

0. eff

0.eff

where c is the light speed in vacuum, f0 is the resonance
frequency in Hz, and εr is the relative permittivity of the
material.

0.eff

(a)

Fig. 2 shows the proposed on-chip Koch fractal aperturecoupled array antenna, with Koch fractal level 0 (square) Fig.
1(a), Koch fractal level 1 Fig. 1(b), array Koch fractal level 1
Fig. 1(c), and structure antenna Fig. 1(d).

(a)

(b)

eff
100 mm

(c)

0.eff

100 mm

The aperture-coupled patch antennas were designed using
silicon as dielectric material, with thickness of 200 μm, and
dielectric permittivity, ε = 11.9, loss tangent of 0.001, and
radiating elements of aluminum, with thickness of 2 μm.

Fig. 3 shows the dimensions in function to λeff, of Koch
level 0 (square shape) Fig. 3(a), Koch level 1 Fig. 3(b), and
array Koch level 1, Fig. 3(c), and antennas in the chip of area
of 1 cm2. Koch fractal level 1 has been built with insertion of
square of 1/3 of total dimension of central element, in borders
of the patch antenna. This promotes an 1/3 increase in total
structure of patch element. In fractal geometry applied to
antenna project there is an increase of the electrical perimeters
and reduction of resonance frequency, thus, the Koch level 0
(square) was projected with central frequency of 70 GHz,
λeff = 1.6875. In the case of Koch fractal level 1, it was used a
central frequency at 60.5 GHz with λeff = 1.9611 mm,
increasing the perimeter of 33.33%.

  eff

0.87eff

0.51eff

1.514 eff

2

Fig. 2. Structure of on-chip Koch fractal aperture-coupled antennas array:
a) Koch fractal level 0 (square); b) Koch fractal level 1; c) Koch level 1array.

0  eff

f0

r 1

(d)

1.127eff

eff 

Aperture = 2 m

Layer 1 - 200 m Transmission Line = 2 m

0.051eff

The first dimensions of the designed aperture-couple are
related to the effective wavelength, λeff, at 60.5 GHz resonant
frequency. From simulations in the ANSYS software it was
possible to optimize the dimensions taking the λeff given by

Layer 2 - 200 m

(d)
Fig. 3. Structure of on-chip Koch fractal aperture-coupled antennas: a) Koch
fractal level 0 (square); b) Koch fractal level 1; c) array Koch level 1.

IV. ON-CHIP ARRAY ANTENNA WITH KOCH FRACTAL
GEOMETRY
Fig. 4 shows |S11|values for Koch fractal aperture-coupled
antennas from 50 GHz to 90 GHz. Table I presents values of
first resonance frequency, f1, second resonance frequency, f2,
central resonance frequency, f0, bandwidth, BW, and return
loss of simulated antennas.
It can be observed that the on-chip Koch fractal antennas
level 1 obtained variation in resonance frequency of 14.28%,
and bandwidth of 34.95%, covering part of ISM 60 GHz (57 –
64 GHz). The greater bandwidth has been observed in Koch
fractal level 1, with small difference in resonance frequency
between Koch fractal level 1 and array Koch fractal level 1 of
1.11%.

(b)
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relationship between the quantity of metal in the radiating
element and the gain in the patch antennas. Thus, the array
Koch fractal level 1 achieves gain of 16.7 dBi, presenting an
increase of 10.66 dBi (142.9%) and 8.63 dBi (106.9%)
compared to the Koch fractal level 0 and the Koch fractal level
1, respectively.

Fig. 4. Comparison of S11 parameter of simulated on-chip Koch fractal
aperture-coupled antennas.
TABLE I.

RESULTS OF ON-CHIP KOCH FRACTAL ABERTURE-COUPLED
ATENNAS

f0(GHz)

f1(GHz)

f2(GHz)

Bandwidth
(GHz)

Return Loss
(dB)

Koch 0

70

66.20

72.35

6.15

-19.50

Koch 1

61.06

58.85

62.85

4.00

-36.15

Array
Koch 1

60.38

58.60

62.00

3.40

-59.67

Antenna

From axial ratio shown in Fig. 5, it can be noticed that the
Koch fractal level 1, in resonance frequencies have polarization
close to circular polarization Fig. 4(b), i.e., results of axial
ration close to 1, indicating that the antenna can
receive/transmit signals with low polarization losses, regardless
of its position. This result can be associated to the relation of
antenna dimension and aperture.

Fig. 6. Comparison of gain of on-chip
on
Koch fractal aperture-coupled
antennas and array.

Radiation pattern, with HPBW indications in resonance
frequencies of Koch fractal aperture-coupled
aperture
antennas are
shown in Fig. 7. Antennas presents omnidirectional radiation
pattern, with greater variations for electric fields (
( = 0º),
magnetic fields ( = 90º), and half power beamwidth (HPBW)
for array Koch fractal antennas of 46.15%, Fig.7(c), compared
to Koch fractal 1, demonstrating that array Koch fractal level 1
presented more illumination area that Koch fractal level 0
(square) andd Koch fractal level 1.
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Fig. 5. Axial ratio of aperture-coupled
coupled antenna: a) Koch level 0; b) Koch
level 1.

Fig. 7. Radiation patterns of on-chip
chip aperture-coupled
aperture
antennas: a) Koch
fractal level 0 (square); b) Koch fractal level 1; c) array Koch level 1.

Fig. 6 shows Gain
ain (dBi) curves in resonance frequency of
on-chip Koch fractal antennas. According to [11]
[11], there is a
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V. CONCLUSIONS
In this paper, it was presented the simulation of an on-chip
array Koch fractal aperture-coupled antennas operating in
industrial scientific and medical band at 60 GHz (57 GHz to 64
GHz). The proposed aperture-coupled antennas were designed
with patch element built in aluminum with 2 micrometers, on
two layers of silicon with 200 micrometers. All dimensions
were calculated according to the effective wavelength for
resonance frequency at 60 GHz to match to 50 Ohms. The use
of Koch fractal and array Koch fractal allowed the
development of aperture-coupled antennas of greater perimeter
with more metal in patch elements promoting increase in the
gain. Gain of array Koch fractal level 1 observed was of 16.7
dBi, increasing of 142% compared to the Koch fractal level 0
(square), with bandwidth operating in ISM Band, polarization
close to the circular polarization with axial ratio less of 2.22,
and half power beamwidth greater than 124 degrees in
resonance frequencies.
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Detecção de outliers no consumo de energia elétrica
Ivana Soares Guarany, Raimundo Carlos Silvério Freire, Andresso da Silva e Edmar Candeia Gurjão

Resumo— A identificação de comportamentos anômalos no
consumo de energia pode indicar defeitos, consumo não previsto,
e oportunidades para uso de fontes alternativas e armazenadores
de energia. A análise do consumo é o primeiro passo para
se identificar ações que resultem em eficiência energética e
redução do consumo de energia. Neste trabalho se propõe uma
abordagem para identificar consumo anômalo de energia elétrica
utilizando uma abordagem estatı́stica baseada em interquartis
para a definição de outliers. O método foi testado utilizando
os dados de consumo de energia fornecidos por um medidor
inteligente instalado em um prédio da Universidade Federal de
Campina Grande (UFCG). Os resultados mostram que é possı́vel
a utilização do método para a detecção automática de anomalias.
Palavras-Chave— Outlier, Consumo, Gerenciamento de Energia, Detecção de Anomalias.
Abstract— Identification of outliers in electrical energy consumption may indicate defects, non authorized consumption, and
opportunities for utilization of alternative energy generators and
energy accumulators. The consumption analysis is the first step to
identify these outliers and actions that results in energy efficiency
and reduction in consumption. In this paper it is proposed a
statistical method to identify the outliers. Using data from an
smart meter installed in a building of the Federal University of
Campina Grande the proposed method detect the outliers with
a high accuracy.
Keywords— Outlier, Consumption, Power Management, Detection of Anomalies.

I. I NTRODUÇ ÃO
Analisar os dados de consumo de energia elétrica permite a
detecção de defeitos, entendimento do padrão de consumo e
oportunidades para melhoria da eficiência energética [8]. Neste
contexto, a identificação de consumos que diferem dos normalmente observados é uma oportunidade para detectar os que não
são autorizados, provocando diminuição de custos [11].
Segundo [3], anomalia, doravante denominada Outlier por
estar consagrado na literatura da área, pode ser definida como
um valor que desvia tanto dos outros observados de tal forma
que possa ter sido gerado por causas diferentes. Diversas
técnicas tem sido desenvolvidas para a detecção de anomalias.
No caso da energia elétrica, essas técnicas podem ser utilizadas
para identificar quando o consumo desvia muito do que pode
ser considerado o padrão da curva de consumo de energia
elétrica e, assim, indicar um comportamento anômalo, o que
pode ajudar na redução de custos ao indicar o momento
temporal de ocorrência e as possı́veis causas (e.g. mau funcionamento de equipamentos, queda de fases, iluminação em
horários inadequados, atividades fora do horário normal) [6].
Ivana Soares Guarany, Raimundo Carlos Silvério Freire, Andresso da
Silva e Edmar Candeia Gurjão¸ Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande, Campina GrandePB, E-mails: ivana.guarany@ee.ufcg.edu.br, rcfreire@dee.ufcg.edu.br, andresso.silva@ee.ufcg.edu.br e ecg@dee.ufcg.edu.br.

Neste artigo é apresentado um método de detecção automática do comportamento anômalo do consumo de energia
com o intuito de otimizar o consumo e reduzir a necessidade
da verificação visual de todo o conjunto de dados. Como
exemplo da aplicação, é utilizado o consumo em um dos
prédios da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
- Campus Campina Grande. O objetivo principal do trabalho
é apresentar uma abordagem baseada em detecção de outliers
para identificar quando o consumo de energia de um prédio
é diferente do que pode ser considerado o comportamento
padrão, indicando se o consumo medido no tempo atual é
normal ou está acima ou abaixo do intervalo de valores
esperados.
II. G ERENCIAMENTO DE E NERGIA
O aumento na demanda de energia elétrica está relacionada
a sua utilização nos mais diversos setores, o que traz benefı́cios
econômicos e melhoria da qualidade de vida, por outro lado
também implica em esgotamento dos recursos utilizados para
a produção de energia, quando utilizadas fonte não renováveis,
e em impacto ao meio ambiente [1][5][11]. Tem-se estimulado
o uso eficiente da energia elétrica, porém o modelo tradicional
do sistema elétrico e do registro de informações de consumo,
não propicia aos consumidores informações suficientes que
permitam decisões mais efetivas a respeito desse consumo.
Uma das opções é a utilização de dispositivos e sistemas
de gerenciamento energético que forneçam informações detalhadas sobre o consumo de energia. Ao conhecer o consumo,
fica mais fácil determinar opções que possam torná-lo eficiente, por exemplo, detectando e eliminando comportamentos
anômalos [13].
O gerenciamento do consumo de energia elétrica normalmente utiliza medidores inteligentes, fontes alternativas de
energia, armazenadores e uma plataforma que consiga monitorar, controlar e atuar nas transferências de carga entre a rede
elétrica da concessionária e a energia disponı́vel localmente.
Nas próximas seções são apresentadas as técnicas utilizadas
neste trabalho para a detecção de anomalias.
III. I DENTIFICAÇ ÃO DE O UTLIERS
Segundo [3], Outlier pode ser definido como um valor que
desvia tanto dos outros observados que pode ter sido gerado
por causas diferentes. De acordo com [10], Outliers podem
ser classificados como:
• pontuais: são valores ou conjuntos de valores que diferem
433 de todos os outros pertencentes ao conjunto de dados,
inclusive entre si. Um exemplo é um valor de consumo
muito elevado ou muito baixo que ocorreu poucas vezes
ou uma vez.
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•

•

contextuais: são chamados também de outliers condicionais, pois são instâncias que podem ser anômalas ou
não, dependendo do contexto. Um exemplo é um valor
de consumo baixo em horário de pico. Apesar do valor
ser considerado normal em outro horário, no contexto do
horário de pico o valor é anormal. O mesmo vale para
o caso de um um valor elevado for observado em um
horário que não é de pico.
coletivos: são conjunto de valores que apresentam as
mesmas caracterı́sticas entre si, mas diferem de todo
o resto do conjunto de dados. Desta forma, surge a
consequência de que a correlação entre as instâncias é
necessária para que possa existir os outliers coletivos, ao
contrário dos outliers pontuais. Como exemplo desse tipo
de anomalia, está o caso onde um conjunto de valores
assume caracterı́sticas inesperadas por um longo tempo.

Passo 5: Calcular o intervalo de interquartil (IQR = Q3 −
Q1 )
Para o caso analisado neste trabalho, feitas n medições
repetidas m vezes, tem-se a matriz de dados


x11 x12 . . . x1n
 x21 x22 . . . x2n 


X= .
..
.. 
..
 ..
.
.
. 
xm1

xm2

...

xmn

em que cada elemento xij representa a j-ésima medição da
i-ésima repetição.
Seja um vetor X.j , um vetor coluna m × 1 de X, ele denota
os valores de consumo medidos no j-ésimo instante em todas
as m semanas.

T
X.j = x1j x2j . . . xmj

A identificação de outliers está sendo bastante estudada e
Os vetores coluna são, então, processados pela função de
aplicada para diversos fins [12]. Existem diversos métodos de
cálculo
de outliers que, por sua vez, retorna as k vezes que
identificação de outliers e a escolha pode depender de vários
foram
classificados
como outliers.
fatores, como o tipo do dado e o tamanho do conjunto de
dados, além da interpretabilidade (interpretability) do outlier,
que se refere às possı́veis interpretações, fornecendo indı́cios e
IV. M ETODOLOGIA
descrições das causas [2] [9]. Desta forma, no contexto deste
Para a aplicação do método, foram utilizados dados forneciartigo, o método escolhido e o conhecimento produzido podem
dos
por um medidor trifásico desenvolvido na UFCG - Camajudar no gerenciamento da energia elétrica.
pus Campina Grande pelo Grupo de Pesquisa em ProcessaAlguns métodos de identificação que podem ser citados são
mento de Sinais e Informação. O medidor fica conectado à
os baseados em classificação, clustering, nearest neighbors,
alimentação do prédio e mede as potências ativa e reativa,
Teoria da Informação, análise espectral, baseados em densialém do fator de potência. Os valores medidos consistem em
dade e métodos estatı́sticos [9] [10].
uma média de 60 medições por segundo. A cada minuto,
Neste trabalho, é adotada uma abordagem estatı́stica essa média é enviada via Internet para um servidor onde as
baseada em quartis. Quartil é o nome que se dá a um dos informações são armazenadas em um banco de dados, e que
3 valores que dividem um conjunto ordenado de valores em podem ser acessadas via web. A taxa de 1 minuto escolhida
4(quatro) partes iguais. Estando os dados de forma ordenada, se justifica para análise mais detalhada dos eventos, como
encontra-se a mediana e os valores máximo e mı́nimo da variações de consumo e interferências momentâneas causadas
amostra. A mediana dos valores entre o menor valor e a por equipamentos com defeito. O medidor desenvolvido está
mediana de todos os valores é chamada de primeiro quartil em fase de validação e ainda não possui certificação de
ou quartil inferior. A mediana dos valores entre a mediana calibração pelo INMETRO.
de todos os valores e o valor máximo é chamada de terceiro
De posse dos dados, é realizada a análise para classificar
quartil ou quartil superior. Utiliza-se os quartis superior Q3
os perı́odos de consumo. O critério adotado para classificar
e inferior Q1 e a diferença entre eles, IQR = Q3 − Q1 ,
um conjunto de valores de consumo como anômalos foi esse
que é chamada de intervalo de interquartil. Todos os valconjunto ser composto por pelo menos 5 (cinco) outliers
ores que estiverem acima de Q3 + 1, 5(IQR) ou abaixo de
consecutivos. Desta forma, o tempo especificado para rotular
Q1 − 1, 5(IQR) são definidos como outliers [4]. A região
um conjunto de valores como anômalos foi de 5 minutos. A
entre esses intervalos contém 99,3% das observações. Existem
Fig. 1 apresenta o fluxograma do método de identificação de
abordagens usando esse princı́pio em campos como anomalias
anomalias no consumo de energia.
em dados médicos e anomalias em turbinas de motores [10].
Há duas possibilidades de utilização da metodologia emEsta abordagem traz as caracterı́sticas interessantes como
pregada. A primeira é uma determinação de outliers de forma
simplicidade de implementação e a capacidade de identificar
offline, em que não é obrigatório o passo de classificação dos
múltiplos outliers [7].
sinais, que fica ao critério do usuário. Neste caso, o algoritmo
De posse de um vetor de amostras numéricas, os passos informa os outliers globais sem requerer que os sinais apresenutilizados para identificar os outliers são os seguintes:
tem um comportamento padrão. A segunda possibilidade é a
Passo 1: Ordenar os números em ordem crescentes
determinação em tempo real, quando o passo de classificação é
Passo 2: Identificar a mediana das amostras
crucial, pois é necessário um conjunto de dados bem definidos
434
Passo 3: Identificar o maior e o menor valor
para fazer os cálculos dos limites inferior e superior de forma
Passo 4: Identificar a mediana entre o menor número e a a representar uma curva padrão. Nos dois casos, se 5 (cinco)
mediana geral de toda a série de dados (Q1), e a mediana medidas consecutivas forem outliers, o conjunto é classificado
entre a mediana geral e o maior número na série (Q3 )
como um comportamento anômalo e um alarme é gerado.

A
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Fluxograma da detecção de anomalias.

V. R ESULTADOS E D ISCUSS ÃO
Como estudo de caso, foram utilizados os dados do prédio
da UFCG denominado Bloco CJ (coordenadas geográficas
-7.212135, -35.908530), que é um ambiente com diversas
salas e que são utilizadas para as mais variadas atividades
como aulas, laboratórios de pesquisa e salas de professores.
Os primeiros passos foram a coleta dos dados referentes às
medições do consumo e o tratamento desses dados. Estando os
dados tratados, foi feita uma classificação visual dos padrões
de consumo e, a partir da classificação, foram feitos os cálculos
associados à definição dos outliers. O conjunto de dados foi
separado por dias da semana para a identificação, pois de um
dia para o outro não foi observado um padrão definido.
Os principais equipamentos instalados no Bloco CJ são
ar-condicionados, lâmpadas e computadores. A existência ou
não de padrões está associada ao uso do ar-condicionado
nos horários nos dias em que há aula no prédio, a presença
dos professores em suas salas ou a presença de pessoas nos
laboratórios. A Fig. 2 apresenta as curvas de consumo do
Bloco CJ para os dias de quarta-feita para cada uma das 7
semanas estudadas.
A partir da Fig. 2, é possı́vel observar a presença de dois
intervalos de tempo em que há maior consumo de energia,
e que são comuns à maioria das curvas. Esses intervalos,
definidos por (600, 650) (em minutos) e (950, 1060) (em
minutos), correspondem aproximadamente aos intervalos entre
10h e 10h50 e 15h50 e 17h40 respectivamente. Esses horários
estão relacionados aos perı́odos em que há presença de pessoas
trabalhando ou aulas sendo realizadas. A presença do maior
consumo nestes intervalos se repete na maioria dos dias
de segunda a sexta, mas com caracterı́sticas como média,

Fig. 2. Curvas de consumo no Bloco CJ para os dias de Quarta das 7(sete)
semanas estudadas.

variância e duração especı́ficas para cada dia. Também é
possı́vel observar que em alguns dias há um consumo elevado
nos intervalos (530, 650) (em minutos) e (833, 1060) (em
minutos), que correspondem aproximadamente aos horários de
8h40 a 10h50 e 13h50 a 17h40. Isso se dá pelo mesmo motivo
explicitado anteriormente.
A técnica de detecção de anomalias descrita foi aplicada nos
dados de 7 semanas de medições feitas no Bloco CJ. A Fig.
3 representa as curvas de consumo do Bloco CJ para o dias
de quarta-feira de 7 (sete) semanas distintas e os intervalos
de consumos anômalos identificados automaticamente. Os
retângulos indicam os intervalos anômalos detectados e as
linhas tracejadas correspondem aos consumos do dia para
todas as semanas. Os retângulos vermelhos indicam os intervalos em que os valores de consumo se encontram acima
do limite superior determinado por Q3 + 1, 5(IQR) e com
duração maior ou igual ao tempo mı́nimo especificado. Os
retângulos azuis indicam os intervalos em que os valores de
consumo se encontram abaixo do limite inferior determinado
por Q1 − 1, 5(IQR) e com duração maior ou igual ao tempo
mı́nimo especificado.
Apesar de, aparentemente, um dia ter um consumo bem
menor que os outros, o algoritmo identificou somente alguns
intervalos como anômalos. Isso pode ser explicado recorrendo
ao modo de como os intervalos usados para a identificação são
definidos. Quanto maior o valor do intervalo de interquartil
(IQR), maior será o valor do intervalo que define os valores
tidos como padrões.
Desta forma, nos intervalos (700, 850) (em minutos) e
(1100, 1440) (em minutos), onde os valores de um dia estão
bem abaixo dos demais, espera-se valores de IQR altos,
pois os sinais nesses intervalos apresentam valores que se
distanciam um dos outros. Assim, apesar do consumo de
um dia estar visualmente abaixo dos demais, ainda assim os
435
valores de consumo desta dia são classificados como normais.
O contrário ocorre no intervalo (0, 220) (em minutos), pois
visualmente alguns valores parecem normais. Entretanto, como
os valores apresentam médias próximas uma das outras, o
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Curvas de consumo no Bloco CJ para o dia de quarta-feira (tracejado) de 7 semanas e intervalos de consumos anômalos (retângulos).
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podem ser interpretados como contextuais, pois é apresentado
um consumo possı́vel, mas com um valor não comum para o
horário.

A identificação de outliers contextuais pode ser muito
importante para o usuário por indicar um consumo que foge
dos padrões para determinados horários. Em consumos abaixo
1500
do normal, pode indicar uma subtensão ou diminuição na
atividade no horário. Para consumos acima do normal, há um
acréscimo nos gastos e, portanto, uma indicação automática
1000
deste comportamento pode ajudar na investigação das causas
do consumo elevado, o que ajuda na redução de custos. A
500
indicação pode também ajudar a identificação de defeitos
em equipamentos, sobretensão ou utilização do prédio em
0 1000
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horários incomuns. O segundo caso pode ter uma aplicação
Tempo(min)
mais imediata, como o desligamento de ar-condicionados ou
outros equipamentos que, porventura, foram esquecidos ligaFig. 4. Curvas de consumo no Bloco CJ para o dia de quarta-feira (tracejado)
de 7 semanas e intervalos de consumos anômalos (retângulos).
dos. Na Fig. 3, podem ser observadas algumas identificações
do aumento no consumo em um tempo anterior ao comum
(acionamento precoce) e a permanência do consumo elevado
por um tempo maior do que o comum (desligamento tardio).
valor de IQR tende a ser menor e, portanto, os intervalos que 436
Na Fig. 4 é apresentado, mais detalhadamente, um intervalo
definem os outliers também diminuem, fazendo com que haja
de identificação de um desligamento tardio.
a demarcação de dois intervalos como anômalos, um acima
No caso dos finais de semana, os outliers identificados
do consumo normal e outro abaixo. Os outliers identificados
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foram os coletivos, pois o contexto, neste caso, não estava
bem definido. Isso se deve ao fato de que nos finais de semana
não foram observados padrões de consumos caracterı́sticos. As
Fig. 5 e Fig. 6 apresentam as curvas de consumo dos sábados
e domingos das 7 semanas estudadas.
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Fig. 5. Curvas de consumo no Bloco CJ para os sábados (tracejado) de 7
semanas e intervalos de consumos anômalos (retângulos).
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VI. C ONCLUS ÃO
A detecção de anomalias é uma das ações para o gerenciamento eficaz da demanda de energia em uma unidade
consumidora. Desta forma, este trabalho propôs uma técnica
para detecção de anomalias no consumo de energia elétrica.
O método consistiu na utilização da detecção de outliers por
meio da abordagem estatı́stica de interquartis e foi utilizada
como fonte de dados o consumo de energia em um prédio da
UFCG.
A UFCG é um perfil consumidor diferenciado, pois possui
consumo em horários diversos, sem uma periodicidade fixa
que permita definir horários invariantes de funcionamento e
picos de demanda, haja vista que a instituição possui atividades
diversas em horários alternados, e os semestres letivos nem
sempre se encaixam nos mesmos meses do ano. Portanto,
identificar padrões de consumo nesses tipos de consumidores é
uma tarefa complexa e, consequentemente, definir o que foge
do padrão também o é.
Este trabalho apresentou um método automático, empiricamente rápido e que utiliza uma abordagem estatı́stica robusta
para a identificação de anomalias de consumo de energia em
um prédio que não apresenta uma curva de consumo tão
bem delineada. Como trabalho futuro, pretende-se comparar
o método aplicado aqui com outros a fim de determinar a
eficiência. Pretende-se também explorar a identificação de
comportamentos anômalos em tempo real.
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Redução de ruı́do binaural em tempo real com
preservação da função de transferência interaural
Diego M. do Carmo, Fábio P. Itturriet e Márcio H. Costa

Resumo— Esse trabalho apresenta uma nova técnica para
redução de ruı́do em aparelhos auditivos binaurais. É proposta uma aproximação do filtro de Wiener multicanal com
preservação da função de transferência interaural (MWF-ITF)
via método do gradiente descendente. Como resultado, obtémse um algoritmo com custo computacional controlado, que
estabelece um compromisso entre redução de ruı́do e preservação
das pistas acústicas. Uma análise de complexidade computacional
em termos do número de operações multiplica e acumula é
apresentada. Avaliações através de métricas objetivas indicam
as capacidades de redução de ruı́do e preservação das pistas
espaciais em um campo acústico direcional composto por uma
fonte de fala e outra de ruı́do.
Palavras-Chave— Redução de ruı́do, aparelhos auditivos, binaural, MWF-ITF.
Abstract— This work presents a new noise reduction method
for binaural hearing aids. It is proposed an approximation to
the multichanel Wiener filter with preservation of the noise
interaural transfer function (MWF-ITF) through the steepest
descent method. As a result, we developed a controlled computational cost algorithm, which establishes a trade-off between
noise reduction and binaural cue preservation. An analysis of
the computational complexity based on multilply and accumulate
is provided. Experiments using objective metrics exemplify the
noise reduction and spacial cue preservation capacities in a
directional acoustic field comprised by one speech and one noise
sources.
Keywords— Noise reduction, hearing aids, binaural, MWF-ITF.

I. I NTRODUÇ ÃO
Em grande número de situações cotidianas, seres humanos
são submetidos a ambientes com elevados nı́veis de ruı́do
acústico. Para se comunicar de maneira satisfatória em alguns desses cenários, é fundamental que as fontes sonoras
mantenham a separação espacial existente entre elas. Dessa
forma, mecanismos naturais de inibição espacial associados à
direção da fonte indesejada entram em ação. Esse processo
é realizado pelo cérebro utilizando informações extraı́das do
som que chega em cada uma das orelhas. Essas informações
são conhecidas como pistas binaurais. Duas dessas pistas
são a diferença de tempo interaural (ITD – Interaural Time
Difference) e a diferença de nı́vel interaural (ILD – Interaural
Level Difference). De acordo com a teoria duplex, a ITD é a
pista dominante nas frequências inferiores a 1,5 kHz, e a ILD
é dominante nas frequências superiores a este valor [1] [2].
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Aparelhos auditivos são dispositivos utilizados por pessoas
com perdas auditivas leves e moderadas para compensação
de suas limitações. No caso de perdas bilaterais, aparelhos auditivos binaurais têm sido cada vez mais utilizados em decorrência de sua capacidade de compartilhamento
de informações. Além disso, esses aparelhos contam com
múltiplos microfones, o que aumenta a amostragem espacial
e espectral das cenas acústicas [3].
Segundo [4], conversar em ambientes ruidosos é considerado como a pior situação enfrentada pelos usuários de aparelhos auditivos. Por isso, a utilização de algoritmos de redução
de ruı́do se torna obrigatória. Para tanto, técnicas de filtragem
espacial (beamforming) [5] [6] são bastante utilizadas, mas
requerem um conhecimento prévio da localização e/ou das
funções de transferência entre a fonte sonora e os microfones
dos aparelhos auditivos. Quando essas considerações não são
atendidas, tais técnicas apresentam significativa degradação de
desempenho.
Outra técnica bastante utilizada para redução de ruı́do em
aparelhos auditivos é o filtro de Wiener Multicanal (MWF).
Esse método apresenta baixa distorção do sinal de interesse
(fala) [7] [8], entretanto, ele modifica as pistas binaurais do
ruı́do residual. Dessa forma, ocorre uma diferença entre a
localização percebida da fonte de ruı́do e sua localização
original. Como consequência, usuários de aparelhos auditivos
reportam confusão espacial em função do descasamento entre
pistas visuais e auditivas. Além de desconforto, essa confusão
pode colocar os usuários em risco. Em [9], foi apresentado
uma proposta de um método de redução de ruı́do visando
a preservação das pistas binaurais do ruı́do (ITD e ILD)
através da preservação da função de transferência interaural
(ITF – Interaural Transfer Function). Essa proposta consiste
na minimização de uma função custo, definida pela soma
ponderada entre a função custo do MWF e uma função
associada ao descasamento entre a ITF dos sinais recebidos
e os processados. Essa abordagem não possui uma solução
fechada para o cálculo dos coeficientes ótimos, por isso requer
técnicas de otimização numérica que podem demandar um
elevado tempo de computação, consumindo recursos nem
sempre disponı́veis no aparelho auditivo para processamento
em tempo real.
Nesse trabalho é apresentada uma aproximação da técnica
de MWF com preservação da ITF da fonte de ruı́do [9]. Essa
proposta permite controlar o custo computacional envolvido,
possibilitando sua implementação em tempo real.
II. S ISTEMA DE P ROCESSAMENTO B INAURAL
O sistema de processamento binaural, mostrado na Figura
1, é composto por ML microfones no aparelho esquerdo (L) e
438
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θ = 0◦

MR microfones no aparelho direito (R). O vetor de amostras
dos sinais captados pelos microfones, representado no domı́nio
da Transformada de Fourier de tempo curto (STFT – short time
Fourier tranform), é dado por:
y(λ, k) = [ yL,1 (λ, k), · · · , yL,ML (λ, k), · · · ,
T

yR,1 (λ, k), · · · , yR,MR (λ, k) ] ,

(2)

em que x(λ, k) é o vetor de amostras do sinal de fala e v(λ, k)
é o vetor de amostras do ruı́do aditivo, que representa os sinais
indesejados presentes no cenário acústico. O microfone frontal
de cada aparelho auditivo é designado como microfone de
referência. Os sinais nesses microfones são definidos como:
yl,ref (λ, k) = xl,ref (λ, k) + vl,ref (λ, k)
= qTl y(λ, k),

(3)

onde ref refere-se ao ı́ndice do microfone de referência e ql
é um vetor que possui valor 1 na posição deste microfone, i.e.
ql (ref ) = 1, e zero nas demais posições.
A saı́da do sistema de processamento é dada pelo produto
interno entre o vetor de sinal de entrada y(λ, k) e os vetores
complexos de pesos wL (λ, k) e wR (λ, k), de forma que:
zl (λ, k) = wlH (λ, k)y(λ, k),

c
yL (λ, k)

Rx (k) = E{x(λ, k)xH (λ, k)},

(5)

H

Rv (k) = E{v(λ, k)v (λ, k)}.
III. F UNÇ ÃO C USTO B INAURAL
Como mencionado anteriormente, o MWF altera as pistas
binaurais do ruı́do aditivo e, consequentemente, a percepção
da cena acústica original. A fim de se preservar a posição
original do ruı́do, a seguinte função custo foi proposta em [8]:
JT (k) = JMWF (k) + α(k)JITF (k).

(6)

onde o termo JMWF (k) denota a função custo do filtro multicanal de Wiener (MWF) e está associado à redução da
potência do ruı́do. O termo JITF (k) denota a função custo
auxiliar, associada ao controle da ITF do ruı́do e consequente
controle da ITD e da ILD. A constante α(k) é um fator de

wL

wR

zL (λ, k)

zR (λ, k)

ponderação, responsável por controlar o compromisso entre
redução de ruı́do e a preservação da pistas binaurais do ruı́do
na função custo total JT (k). Para simplificação da notação,
as dependências de (λ, k) e (k) serão omitidas nas equações
subsequentes. A função custo do MWF é dada por [10]:
 
 2
H
xL,ref − wL
y
,
(7)
JMWF = E
H
xR,ref − wR
y
em que E{·} é o operador valor esperado e || · ||2 é a norma
euclidiana ao quadrado. A função custo de preservação da ITF
do ruı́do é dada por [11]:
 h
i 2
H
wL
v
JITF = E
,
(8)
− ITFin
wH v
R

em que ITFin = qTL Rv qR /qTR Rv qR . Assumindo-se estacionaridade dos sinais e independência entre as fontes de fala
e de ruı́do, tem-se que (7) resulta em:
JMWF = P − wH r − rH w + wH Ryy w,

H

Ry (k) = E{y(λ, k)yH (λ, k)},

yR (λ, k)

Usuário

Fig. 1.
Sistema de processamento binaural constituı́do por um par de
aparelhos auditivos com canal de comunicação full duplex.

(4)

em que (·) denota o transposto hermitiano. Os sinais no
domı́nio tempo são reconstruı́dos através do método de overlap
and add, a partir de zL (λ, k) e zR (λ, k). O conjunto de
coeficientes do sistema de processamento é representado por
T T T
wR ] , com dimensão 2M × 1.
w = [wL
Por fim, definem-se as matrizes de correlação do sinal de
entrada, Ry (k); de fala, Rx (k); e de ruı́do, Rv (k):

θS

θN

(1)

onde yl,m (λ, k) é o sinal sonoro captado pelo microfone m =
{1, · · · , Ml } do aparelho auditivo l = {L, R}; y(λ, k) é um
vetor de dimensão M ×1, sendo M = ML +MR ; o parâmetro
λ denota o ı́ndice de cada quadro de tempo e k denota o
ı́ndice de frequência. O vetor y(λ, k) é acessı́vel para ambos
aparelhos, uma vez que compartilham informações através de
um canal de comunicação sem fio do tipo full duplex. O vetor
de amostras também pode ser definido como:
y(λ, k) = x(λ, k) + v(λ, k),

d

(9)

em que



Rx qL
P = E{|xL,ref | } + E{|xR,ref | }, r =
,
Rx qR


Ry 0
Ryy =
.
0 Ry
2

2

(10)

Manipulando-se (8) sob as mesmas considerações anteriores, obtém-se:
wH Rvt w
(11)
JITF = H
,
w Rvr w
em que




Rv
−ITF∗in Rv
0 0
Rvt =
, Rvr =
. (12)
−ITFin Rv |ITFin |2 Rv
0 Rv
IV. T ÉCNICA P ROPOSTA
Embora as técnicas numéricas tradicionais para a
minimização da função custo apresentada em (6) apresentem
resultados satisfatórios para a obtenção de vetores ótimos
wL e wR , elas são computacionalmente custosas. Sendo
assim, podem inviabilizar a implementação em tempo real
em aparelhos auditivos. De forma a superar esse problema,
um algoritmo eficiente para redução e preservação da ILD
do ruı́do foi proposto em [12]. Contudo, como a ILD é uma
439
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pista preponderante apenas acima de 1,5 kHz, seu uso em
baixas frequências contribui pouco para a preservação das
pistas espaciais.

TABELA I
P SEUDOC ÓDIGO E CUSTO COMPUTACIONAL DO ALGORITMO PROPOSTO
EM FUNÇ ÃO DO N ÚMERO TOTAL DE MICROFONES (M ), DE PONTOS DA
STFT (N ) E DO N ÚMERO DE ITERAÇ ÕES (P ).
Algoritmo

A. Equações Recursivas

*

em que (·) é a operação de conjugado complexo e µ é a constante de adaptação que controla a velocidade de convergência
e a estabilidade do algoritmo. Substituindo-se (6) em (13),
obtém-se:
µα
µ
∇w∗ JITF .
(14)
wn+1 = wn − ∇w∗ JMWF −
2
2
Os gradientes de JMWF e de JITF (Apêndice I) com relação
a w∗ são dados por:
∇w∗ JMWF = 2(Ryy w − r),
(wH Rvr w)Rvt w − (wH Rvt w)Rvr w (15)
∇w∗ JITF = 2
.
(wH Rvr w)2
Usando-se (15) em (14), chega-se a equação de atualização do
algoritmo proposto:
wn+1 = (I − βRyy )wn + βr
 H

(16)
(wn Rvt wn )Rvr wn − (wnH Rvr wn )Rvt wn
+γ
,
H
2
(wn Rvr wn )
em que β = µ, γ = µα e I é a matriz identidade de dimensão
2M × 2M .
B. Custo computacional
O custo computacional do algoritmo proposto é medido
através de operações multiplica e acumula (MAC – multiply
and accumulate). Considera-se que a inversão de um escalar
complexo (1/c) requer o computo de uma 1 soma, 1 divisão e 2
multiplicações reais, e a inversão de um escalar real tem custo
de 16 operações MAC [12]. As operações de conjugado, parte
real de um número complexo e multiplicação por múltiplos de
2 não alteram o custo computacional. A Tabela I apresenta o
pseudocódigo e o custo computacional em função do número
total de microfones (M ), de pontos da STFT (N ) e do número
de iterações (P ). R̂y , R̂x e R̂v representam estimativas das
matrizes de correlação.

qT
L R̂v (k)qR
qT R̂v (k)qR
R
βRx (k)qL , aR =

ITFin (k) =
ATUALIZAÇÃO

Nessa seção é apresentada uma proposta de um algoritmo
de tempo real com custo computacional controlável para a
minimização da função custo descrita em (6).
Partindo-se do pressuposto que o objetivo primário da
função custo JT seja a redução de ruı́do, representada pela
parcela JMWF em (6) e, portanto, que a constante α não
é muito elevada, a convexidade de JMWF é assumida como
preponderante sobre as caracterı́sticas de JITF . Dessa forma,
propõe-se o uso do método do gradiente descendente [13]:
µ
(13)
wn+1 = wn − ∇w∗ JT ,
2

MAC

INICIALIZAÇÃO: β,γ,w,R̂y ,R̂x , R̂v .
Para k = 1, 2, . . . , N
2
aL =
βRx (k)qR
A = I − β R̂y
Para n = 1, 2, . . . , P
bL = AwR (k), bR = AwR (k)
cL = R̂v wL (k), cR = R̂v wR (k)
H
H
a = wL
(k)cL , b = wR
(k)cR (k)
H
c = wR
cL , d = −γ/b2
dL = d b(cL − ITF∗
in cR )
e = 2c Re{ ITFin } − a
d
 R = d(e
 cR− b ITFin
 cL )
wL (k)
bL
dL
=
+
wR (k)
bR
dR
Total

18
4M N/2
(M 2 + M )N/2
(12M 2 − 10M )P N/2
(12M 2 − 10M )P N/2
8M P N/2
(4M + 19)P
(8M + 1)P N/2
2P N/2
16M P N/2
4M P N/2
2

[(12M + 20M + 21)P +
2

(M + 5M + 18)]N/2

A. Cenário Acústico Virtual
O cenário acústico considerado nesse trabalho é semelhante
ao ilustrado na Figura 1 e composto por uma fonte de fala
posicionada no azimute θS = 0◦ e uma fonte de ruı́do no
azimute θN = 60◦ . Ambas as fontes encontram-se a uma
distância d = 3 m do ponto central (C) e com 0◦ de elevação
em relação ao plano transversal. O sistema de processamento
binaural conta com ML = MR = 3 microfones.
Para a criação do cenário acústico descrito, os sinais de
fala e ruı́do foram individualmente processados por filtros
digitais, cujas respostas ao impulso foram obtidas em um
banco de dados de funções de transferência binaurais [14].
A configuração de obtenção dessas funções de transferência
utilizou: câmara anecoica, manequim Bruel & Kjær tipo 4128C [15] e um par de aparelhos auditivos reatroauricular.
B. Sinais Utilizados
Como sinal de interesse, utilizou-se um trecho de 3 s iniciais
de silêncio seguido por 14,7 s de fala masculina selecionada
de [16]. Para caracterizar o sinal emitido pela fonte indesejada,
utilizou-se um ruı́do com caracterı́sticas temporais e espectrais
semelhantes às da fala humana [17]. Os espectros de potência
dos sinais de fala e de ruı́do são apresentados na Figura 2.
A frequência de amostragem (fs ) é 16 kHz. Os sinais foram
transformados para o domı́nio da frequência através da STFT
com N = 256 pontos e reconstruı́dos de acordo com o
algoritmo weighted-overlap-add descrito em [18]. Os sinais
de fala e ruı́do filtrados foram artificialmente combinados de
maneira que a SNR no ouvido mais próximo à fonte de ruı́do
(ouvido esquerdo) fosse 0 dB.
C. Parâmetros do Algoritmo Adaptativo

V. E XPERIMENTOS DE S IMULAÇ ÃO

Nos experimentos realizados, o passo de adaptação foi
definido
como µ = 0,04. A estimação da matriz de correlação
Para ilustrar a capacidade do algoritmo proposto na redução
do
sinal
de entrada (Ry ) foi feita nos perı́odos de fala
de ruı́do e na preservação de pistas de localização, é apresencontaminada
por ruı́do. A estimação da matriz de correlação
tado um experimento com cenário acústico simulado.
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Fig. 2.

Densidade espectral de potência do sinal de fala (a) e do ruı́do (b).

0

do ruı́do (Rv ) foi feita nos perı́odos contendo apenas ruı́do. O
método utilizado para estimação dessas matrizes é apresentado
em [19], utilizando-se coeficientes de esquecimento ηy =
ηx = ηv = 0,999, equivalentes a uma constante de tempo
de 4s. Utilizou-se um detector de atividade sonora (VAD –
Voice Activity Detector) feito manualmente para definição dos
perı́odos de fala e fala contaminada por ruı́do. Definiu-se o
número de iterações como P = 50.
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-20

D. Métricas de Avaliação
Para a avaliação dos resultados apresentados, cinco
métricas objetivas foram utilizadas. Duas delas referem-se à
preservação das pistas acústicas espaciais, sendo elas: (1) a
∆ILD, que mede a diferença entre as ILDs dos sinais na
entrada e na saı́da do sistema de processamento (calculada
apenas para frequências superiores a 1,5 kHz) [20] e a (2)
∆IPD1 , que mede a variação entre as diferenças de fase
interaurais (IPD – Interaural Phase Difference) na entrada e
na saı́da do sistema de processamento (calculada apenas para
frequências inferiores a 1,5 kHz). As demais métricas são: (3)
variação da avaliação perceptual da qualidade da fala (∆PESQ
– Wideband Perceptual evaluation of speech quality) [21], que
mede a qualidade percebida da fala; (4) a variação da relação
sinal ruı́do entre o sinal processado e o sinal contaminado
(∆SNR), que mede a redução de ruı́do global; e (5) o ganho
ponderado de inteligibilidade (∆ISNR) [22], que estima a
variação na inteligibilidade do sinal de fala.
O sinal contaminado de entrada apresenta os seguintes
valores de referência: PESQL =1,1, PESQR =1,2, ISNRL =0,9
dB, ISNRR =10,3 dB, SNRL =0 dB e SNRR =3,1 dB.
VI. R ESULTADOS E DISCUSS ÃO
A Figura 3 apresenta o impacto da variação do parâmetro
α nas métricas relacionadas à orelha esquerda e à fonte de
ruı́do. As métricas associadas à orelha direita e à fonte de fala
foram suprimidas por questões de espaço.
Para a situação em que α → 0 (ponto mais a esquerda dos
gráficos apresentados), os resultados obtidos correspondem ao
processamento do sinal pela solução de Wiener isoladamente.
Nessa situação, é claramente visı́vel o aumento da relação
sinal-ruı́do na orelha esquerda (∆SNRL =21,6 dB) e o consequente aumento da qualidade (∆PESQL =1,6) e inteligibilidade
(∆ISNRL =21,8 dB) do sinal de fala processado. Comportamento semelhante é verificado na orelha direita. Entretanto,
para essa mesma condição, é verificado um valor elevado nas
métricas de localização (∆IPDN =0,3 dB e ∆ILDN =8,8 dB),
1O

valor principal da IPD é dado por IPD =

2πfs k
ITD.
N

20
0
-20

Fig. 3.
Métricas objetivas em função do parâmetro α: (a) ∆IPDN , (b)
∆ILDN , (c) PESQL , (d) ∆SNRL e (d) ∆ISNRL .

o que indica uma alteração nas pistas acústicas espaciais do
ruı́do processado. Situação semelhante foi verificada em [12],
na qual experimentos subjetivos comprovaram uma alteração
perceptual correlata da posição da fonte de ruı́do em voluntários. A medida que α cresce, e a JITF ganha importância
dentro de JT , os erros ∆ILD e ∆IPD do ruı́do diminuem,
principalmente na região 2,5×10−4 < α <2,5×10−2 . Valores
de α dentro dessa faixa resultam em percepção espacial associada à localização real da fonte de ruı́do2 . Em contrapartida,
com o aumento de α há uma degradação significativa das
demais métricas de qualidade/inteligibilidade. Adicionalmente,
com o aumento de α verifica-se um aumento de ∆ILD e
∆IPD da fala. Essas observações indicam a existência de um
compromisso entre redução de ruı́do e preservação de suas
pistas acústicas.
A Tabela II apresenta as métricas obtidas com sinal de fala
processado por uma implementação em batch3 da equação (6)
para: α = 0, o que resulta no MWF convencional, e para
α = 2,5×10−3 , o que resulta no MWF-ITF [11]. Também são
apresentados os ı́ndices de qualidade para o algoritmo proposto
utilizando os mesmos parâmetros (α = 0 → MWFSD e α =
2,5 × 10−3 → MWF-ITFSD ).
Os resultados obtidos mostram que o algoritmo proposto
(MWF-ITFSD ) apresenta uma diminuição da capacidade de
2 Experimentos informais realizados pelos autores mostram que variações
de localização das fontes sonoras são perceptı́veis quando ∆ILD> 4dB
3 Estimação a priori das matrizes de correlação utilizando o sinal completo
e posterior filtragem do sinal contaminado com vetor de coeficientes fixo
(processamento off-line) [24]
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redução de ruı́do em relação à implementação em batch.
Entretanto, ainda fornecendo um compromisso aceitável entre
redução de ruı́do e preservação da ILD e da IPD. Note que
ambas as implementações do MWF (batch/online) apresentam
altos erros de ∆ILDN (>4 dB) e ∆IPDN , indicando uma
mudança no azimute percebido da fonte de ruı́do. O método
proposto apresenta um aumento médio de 16,2 dB de SNR em
ambas as orelhas, em relação ao sinal de fala contaminado,
mantendo ∆ILDN < 4 dB. Adicionalmente, verifica-se um
aumento acima de 1 PESQ em ambos os ouvidos, sendo
que variações acima de 0,2 PESQ são perceptı́veis em testes
subjetivos [23].
TABELA II
M ÉTRICAS OBJETIVAS PARA O SINAL DE FALA PROCESSADO .
∆IPDS
∆ILDS
∆IPDN
∆ILDN
∆PESQL
∆PESQR
∆SNRL
∆SNRR
∆ISNRL
∆ISNRR

MWF
0,5
0,1
0
11,9
2,2
2,2
26,8
23,6
27,8
18,9

MWF-ITF
0,1
3,8
0
1,5
1,6
2,1
20,9
22,5
18,9
15,7

MWFSD
0,3
0,2
0
8,8
1,6
1,6
21,6
19,3
21,8
15

MWF-ITFSD
0,1
4,4
0
2,3
0,9
1,5
17,1
18,4
15,2
11,5

VII. C ONCLUS ÃO
Este trabalho apresentou a proposta de um algoritmo de
redução de ruı́do para aparelhos auditivos binaurais baseado
no método do gradiente estocástico. O objetivo é possibilitar
o controle da complexidade computacional do algoritmo pelo
projetista, mantendo um compromisso aceitável entre redução
de ruı́do e preservação das pistas espaciais. O desempenho
do algoritmo foi ilustrado através de um experimento em um
cenário acústico simulado composto por uma fonte de fala e
uma de ruı́do. Os resultados obtidos indicam a capacidade
concomitante de redução de ruı́do e preservação de pistas
espaciais.
R EFER ÊNCIAS
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A P ÊNDICE I
G RADIENTE DA FUNÇ ÃO CUSTO JITF
A equação em (8) pode ser reescrita como:
JITF =

wH Rvt w
f (w)
=
.
wH Rvr w
g(w)

(17)

Logo, o gradiente da JITF em relação a w∗ é dado por:
∇w∗ JITF =

g(w)∇w∗ f (w) − f (w)∇w∗ g(w)
g(w)2

(18)

onde
∇w∗ f = 2Rvt w, ∇w∗ g = 2Rvr w.

(19)

Utilizando-se (17) e (19) em (18), obtém-se:
∇w∗ JITF = 2
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(wH Rvr w)Rvt w − (wH Rvt w)Rvr w
(wH Rvr w)2

(20)
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Classificador de Gestos por Redes Neurais Artificiais
utilizando Sinais Mioelétricos
Michelle G. B. da Fonseca, Edmar Egídio P. de Souza, André Gustavo S. Conceição e Eduardo F. de Simas
Filho

Resumo— Neste trabalho é apresentado um sistema de
classificação, baseado em Redes Neurais Artificiais, para
discriminação de gestos
de
mão utilizando
sinais
eletromiográficos (EMG), que são obtidos através de uma
braçadeira MyoTM composta por oito eletrodos que realizam a
aquisição da informação da contração muscular durante a
execução de movimentos padrões. É realizado um préprocessamento nos sinais adquiridos, extraindo sete
características para cada eletrodo. Visando analisar o melhor
desempenho do classificador, dois algoritmos de treinamento
foram utilizados, o Resilient Backpropagation (Rprop) e
Levemberg Maguard (LM), onde o algoritmo Rprop obteve cerca
de 91,3% de acerto de classificação entre as quatro classes de
movimentos estudados, em relação ao algoritmo LM. Os
resultados experimentais são apresentados para validar o método
proposto.
Palavras-Chave— Classificação de Gestos, Reconhecimento
de Padrões, Redes Neurais Artificiais, Sinais Eletromiográficos.
Abstract—In this work, a classification system based on
Artificial Neural Networks is presented for discriminating hand
gestures using electromyographic (EMG) signals obtained
through a MyoTM armband, composed of eight electrodes that
perform the acquisition of muscle contraction information during
the execution of standard movements. Preprocessing is
performed on the acquired signals, extracting seven
characteristics for each electrode. In order to analyze the best
performance of the classifier, two training algorithms were used Resilient Backpropagation (Rprop) and Levemberg Maguard
(LM) where the Rprop algorithm obtained about 91.3% of the
classification accuracy of the four classes of studied, in relation to
the LM algorithm. Experimental results are presented to validate
the proposed method.
Keywords— Artificial Neural Network, Classification of
Gestures, Electromyography Signals, Pattern Recognition.

I.

O objetivo do reconhecimento de gestos é criar um sistema
capaz de identificar gestos humanos específicos e usá-los para
transmitir informações ou controlar vários dispositivos. Este
trabalho visa o reconhecimento do padrão de gestos das mãos
motivado pela interação humano-robô.
O desenvolvimento de sistemas de controle baseados em
sinais EMG concentra-se no aumento da autonomia e aceitação
social de pessoas com mobilidade reduzida, melhorando sua
qualidade de vida. No entanto, a parte mais difícil para o
desenvolvimento de interfaces com controle mioelétrico é o
reconhecimento dos padrões de sinal EMG [2]. Isto é devido às
grandes variações nos sinais EMG, com assinaturas diferentes
para gestos similares, dependendo da idade, atividade
muscular, camada de gordura da pele e estilo de execução de
gestos.
Para o reconhecimento de gestos foi proposta uma
estratégia para extração de características, com o objetivo de
reunir em algumas variáveis discriminantes utilizadas mais
facilmente para detecção do movimento. Esta estratégia se
mostrou mais eficiente em relação à uma análise diretamente
sobre os sinais extraídos pelos eletrodos [2].
Neste trabalho, é proposto a utilização de uma Rede Neural
Artificial (RNA), treinada para realizar a classificação dos
gestos a partir das características extraídas dos sinais das
classes de movimentos. A estratégia proposta permite o
reconhecimento de quatro movimentos em pessoas com
características diferentes como idade e gênero.
Este trabalho está dividido da seguinte forma: a Seção II
discute os antecedentes para aquisição do sinal EMG, extraindo
características para realizar o reconhecimento de padrões
gestuais e a rede neural artificial a ser utilizada. Na Seção III,
está a metodologia que descreve o desempenho dos testes. A
Seção IV apresenta os resultados dos testes descritos na Seção
III. Finalmente, a Seção V apresenta as conclusões e propostas
para trabalhos futuros.
II.

INTRODUÇÃO

Este artigo objetiva a classificação de gestos da mão usando
eletromiografia. O sinal de eletromiografia (EMG) é uma
técnica eletro-diagnóstica usada para avaliar e registrar a
atividade elétrica produzida pelos músculos esqueléticos
humanos [1]. É um biossinal com várias aplicações potenciais,
incluindo o diagnóstico de doenças neuromusculares, o
controle de dispositivos como próteses, robôs, computadores,
etc. O uso de sinais EMG com reconhecimento eficiente de
gestos da mão pode ajudar no desenvolvimento de uma
interface homem-máquina, possibilitando aumentar a
autonomia das pessoas com necessidades especiais.
Michelle G. B. da Fonseca, Edmar Egídio P. de Souza, André Gustavo
S. Conceição e Eduardo F. de Simas Filho¸ Departamento de Engenharia
Elétrica, Unversidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador - BA, Brasil, Emails:
michelle.gbf@gmail.com,
edmaregidio@gmail.com,
andre.gustavo@ufba.br, eduardo.simas@ufba.br. Este trabalho foi
parcialmente financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da
Bahia – FAPESB.

AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DE SINAIS

A. Sensor MyoTM
O sensor MyoTM é uma braçadeira que usa a técnica
conhecida como eletromiografia (EMG), por isso é capaz de
capturar sinais elétricos dos músculos do antebraço que podem
ser usados para controlar outros dispositivos com esses gestos.
Tem a vantagem de dispensar o uso de câmeras, que dependem
de bom brilho, distância e caminho sem obstruções, como a
maioria dos sistemas de controle de gestos [3], dispensa
também o uso de gel condutor na utilização dos eletrodos, o
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que facilita a realização dos testes, evitando causar desconforto
nas pessoas participantes.
EMG é uma técnica de eletro-diagnóstico para avaliar e
registrar a atividade elétrica produzida pelos músculos
esqueléticos humanos. A técnica de EMG é utilizada para
detectar o potencial elétrico gerado pelas células musculares
quando elas são ativadas eletricamente ou neurologicamente
[1]. Também pode ser definido como a medida da atividade
elétrica muscular, que geralmente é representada em função do
tempo, definida em termos de amplitude (utilizada neste
trabalho), frequência e fase [2].
Devido ao fato de que os movimentos das mãos são
realizados por vários músculos localizados no antebraço, o uso
de sinais mioelétricos tornou-se uma boa opção para controlar
uma prótese manual. Vale ressaltar que os sinais desses
músculos, que realizarão um movimento semelhante na mão
natural, podem ser usados para controlar a prótese, tornando
mais fácil para o usuário adaptar-se a ele [4].
Para caracterizar adequadamente a atividade muscular do
antebraço, este sensor é dividido em oito blocos diferentes,
conforme Figura 1 [5], cada um contendo um sensor EMG de
grau médico. Também possui um giroscópio, um acelerômetro
e um magnetômetro, cada um com três eixos. Esta atividade
muscular obtida é manipulada por um processador ARM
Cortex M4, que se comunica com seus dispositivos usando o
Bluetooth.
A braçadeira vem programada com cinco gestos padrão,
porém que precisam de calibração para serem utilizados, são
eles: Fist, Fingers Spread, Wave In, Wave Out e Double Tap,
respectivamente, conforme Figura 2.
Este trabalho envolve o reconhecimento do padrão de
quatro gestos: Desvio ulnar, desvio radial, mão fechada, mão
com gripper, conforme Figura 3. O reconhecimento desses
movimentos neste trabalho foi feito através dos dados brutos
fornecidos pelos eletrodos contidos no MyoTM, e qualquer
outro movimento pode ser realizado sem a calibração do
usuário, como normalmente é feito ao usar esta braçadeira para
controlar os dispositivos.

B. Reconhecimento de Padrão de Gestos
O processo de reconhecimento de padrões pode ser
definido como o “processo pelo qual um padrão/ sinal
recebido é atribuído a uma classe dentre um número
predeterminado de classes (categorias)” [4].
Este processo pode ser divido em duas etapas: extração de
características e classificação. O sinal mioelétrico é
redundante e ruidoso, ou seja, existe uma parte que não
contribui com informação útil. A fase de extração de
características tem por objetivo selecionar um conjunto de
características que seja mais representativo e que contenha a
maior parte da informação útil contida nos dados originais, e
dessa forma obter um conjunto de dimensão menor e mais
fácil de manipular na fase de classificação. Essa por sua vez,
corresponde à identificação das características como
pertencentes a uma determinada classe dentre certo conjunto
que pode ou não ser especificado à priori [6].
Neste artigo utilizou-se sete atributos que caracterizam os
sinais medidos pela braçadeira: Valor Médio Absoluto
(MAV), Valor Quadrático Médio (RMS), Variância (VAR),
Comprimento da Forma de Onda (WL), Zero Crossing (ZC) e
Slope Sign Change (SSC) e Amplitude de Willison (WA)
[1;7], descritas brevemente abaixo:
Média de valor absoluto (Mean Absolute Value - MAV): é o
valor médio retificado (ARV) e pode ser calculada utilizando a
média móvel de onda completa retificada EMG. Mais
especificamente, é calculada tomando a média do valor
absoluto do sinal de EMG. Uma vez que representa a maneira
simples de detectar os níveis de contração muscular, torna-se
um recurso popular para aplicações controlada por
mioelétrica. É definida como:
1

𝑀𝐴𝑉 = ∑𝑁
𝑛=1|𝑥𝑛 |
𝑁

onde N denota o tamanho do sinal e xn representa o sinal EMG
num segmento.
Média Quadrática (Root Mean Square - RMS): ele é
representado como processo aleatório de amplitude modulada
cuja Gaussiana RMS está relacionado com a força de
contração constante e não-fatigante. Pode ser expresso como:
1

2
𝑅𝑀𝑆 = √ ∑𝑁
𝑛=1 𝑥𝑛
𝑁

Fig. 1.

Braçadeira MyoTM e a Sequência do Sensor EMG [5].

Gestos: Fist, Fingers Spread, Wave In, Wave Out e Double Tap,
respectivamente [5].

1
𝑁−1

2
∑𝑁
𝑛=1 𝑥𝑛

Gestos. a) Desvio Radial b) Desvio Ulnar c) Mão fechada d) Mão
com Gripper.

(3)

Forma de Comprimento de Onda (WL): é o comprimento
acumulado da forma de onda durante o segmento de tempo. WL
está relacionada com a amplitude de onda, frequência e tempo. É
dada por:
𝑊𝐿 = ∑𝑁
𝑛=1|𝑥𝑛+1 − 𝑥𝑛 |

Fig. 3.

(2)

Variância do EMG (Variance - VAR): utiliza a energia do
sinal de EMG como um recurso. Geralmente, a variância é o
valor médio do quadrado do desvio dessa variável. No entanto,
média de sinal EMG está perto de zero. Variância de EMG
pode ser calculada pela:
𝑉𝐴𝑅 =

Fig. 2.

(1)

(4)

Zero crossing (ZC): é o número de vezes que o valor da
amplitude do sinal de EMG cruza o zero no eixo Y. Este
recurso fornece uma estimativa aproximada das propriedades
de domínio de frequência. É dada por:
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𝑍𝐶 = ∑𝑁−1
𝑖=1 [𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑖 × 𝑥𝑖+1 ) ∩ |𝑥𝑖 − 𝑥𝑖+1 | ≥ 𝑙𝑖𝑚. ]

𝑠𝑔𝑛(𝑥) = {

1, 𝑠𝑒 𝑥 ≥ 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑎𝑟
}
0,
𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟

(5)

Slope Sign Change (SSC): é semelhante ao ZC, porém tratase do número de alterações entre inclinação positiva e negativa
entre os três segmentos consecutivos são realizados com a
função de limiar para evitar a interferência no sinal EMG.
𝑆𝑆𝐶 = ∑𝑁−1
𝑖=2 [𝑓[(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1 ) × (𝑥𝑖 − 𝑥𝑖+1 )]]

𝑓(𝑥) = {

1, 𝑠𝑒 𝑥 ≥ 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑎𝑟
}
0,
𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟

(6)

Amplitude de Willison (WA): é o número de vezes resultante
da diferença entre a amplitude do sinal EMG entre dois
segmentos adjacentes que excede um limite pré-definido.
𝑊𝐴 = ∑𝑁−1
𝑖=1 [𝑓|𝑥𝑛 − 𝑥𝑛+1 |

(7)

C. Redes Neurais Artificiais
As Redes Neurais Artificiais (RNAs) são estruturas
computacionais inspiradas no funcionamento do cérebro
humano, apresentando capacidade de aprendizagem e
generalização. Atualmente são largamente utilizadas em
problemas de classificação e regressão [8]. A Figura 4 mostra
o diagrama de funcionamento do neurônio artificial. Neste
modelo, xi são as entradas, wi são os pesos, estes são
combinados para produzir um estado de ativação do neurônio
através da Função de Ativação ou Limite Lógico. Uma vez
que o limiar desta função é satisfeito, a saída do neurônio será
produzida e usada como entrada para a próxima camada [9].

Fig. 4.

Equação do Neurônio Artificial.

Durante o processo de treinamento da rede, os pesos são
alterados iterativamente, de acordo com uma regra de
aprendizagem específica. Normalmente, utiliza-se a
minimização do erro médio quadrático entre a saída da rede e
o alvo associado a classe de padrões (target). O sinal de
excitação do neurônio é o resultado do produto escalar da
entrada pelos pesos: ∑𝑛𝑖=0 𝑋𝑖 𝑊𝑖 [10].
Bias é um nó adicional na entrada e camadas ocultas e está
conectado aos pesos da camada subsequente, a função de
ativação é definida permanentemente com valor [11].
As camadas intermediárias são formadas por neurônios
artificiais como qualquer outra camada, mas os sinais são
passados para os outros neurônios obedecendo as funções de
transferência que cada neurônio possui [10;12] O treinamento
para o reconhecimento de padrões é realizado com base nas
correções dos pesos nas conexões para relacionar as
características e classes que promovem a melhor
discriminação possível entre os diferentes padrões de classe.
O algoritmo Backpropagation é amplamente utilizado para
o treinamento de redes neurais. É constituído por duas etapas:
Propagação e Retropropagação de um conjunto de sinais
através da rede. O primeiro é realizar a aquisição de dados e

propagá-lo em toda a rede, produzindo uma saída que é
comparada à saída desejada e um valor de erro é calculado.
Com este valor de erro calculado, o processo de
backpropagation é iniciado, onde este erro é propagado de
volta para a rede e usado para ajustar os pesos, visando
minimizar o erro em cada tentativa e fazer com que o
resultado seja próximo ao alvo [13].
O Algoritmo Levenberg-Marquardt – LMA é utilizado em
muitos softwares para resolver problemas de ajuste de curva.
Ele utiliza recursos matemáticos mais robustos como a
introdução de um coeficiente para aproximação da matriz
Hessiana em uma matriz definida positiva, para busca dos
mínimos da função e testa outras condições de otimalidade.
III.

METODOLOGIA

Na Figura 5 é possível verificar o diagrama de blocos com
as etapas para executar o reconhecimento de gestos até a
interação homem-máquina. Inicialmente, o usuário usa a
braçadeira MyoTM e executa o movimento. Em seguida, os
sinais brutos são coletados. Posteriormente, realiza-se a
extração de atributos e finalmente, a rede neural artificial é
treinada.

Fig. 5.

Diagrama de Blocos para Reconhecimento de Gestos.

Os sinais EMG foram adquiridos por meio da braçadeira
MyoTM em vinte pessoas, entre homens e mulheres, com idade
de 20 a 30 anos. Os participantes realizaram 10 testes de cada
movimento (Desvio Ulnar, Desvio Radial, Mão Fechada e Mão
com Gripper) em cada dia de testes, sendo conseguido o
máximo de 5 dias para a realização dos mesmos, porém nem
todas as pessoas participaram de todos os dias. Nesta situação,
obteve-se um total de 2000 amostras entre os quatro
movimentos, ou seja, 500 amostras de cada. Um exemplo do
sinal dos oito eletrodos para o movimento de Mão com
Gripper pode ser visualizado na Figura 6.
Os dados brutos foram extraídos dos oito sensores EMG
contidos na braçadeira e, todos eles foram normalizados entre
zero e um, onde os sinais brutos foram divididos pelo valor
máximo encontrado em cada ensaio. Em cada eletrodo foram
extraídas sete características, conforme mencionadas na seção
anterior e foram calculadas com o auxílio da ferramenta
matemática MATLAB e que podem ser visualizadas no
exemplo da Tabela I.
Nesta tabela também é possível verificar como os dados
foram organizados em cada teste e foram normalizados devido
ao fato da amplitude variar de pessoa para pessoa.
Dois algoritmos distintos foram utilizados para treinar a
RNA proposta. O Resilient Backpropagation e LevenbergMarquardt. Visando verificar a relevância dos atributos
extraídos dos sinais EMG, foram realizados treinamentos
utilizando todas as características, retirando-se apenas o WL e
desconsiderando o WL e o WA. Essas características foram
retiradas de forma aleatória em busca de um melhor resultado,
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devido ao fato de terem a ver com a amplitude do sinal para
cada pessoa, logo elas foram as primeiras a serem escolhidas.
Os sinais adquiridos foram pré-processados, extraindo-se
as características para cada eletrodo. Considerando os 8

Fig. 6.
TABELA I.

eletrodos disponíveis na pulseira, e as 7 variáveis extraídas,
cada amostra possui 56 atributos, que serão as entradas para
RNA realizar a classificação dos gestos.

Exemplo de Sinal EMG para Mão com Gripper.

EXEMPLO DA EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DOS DADOS BRUTOS PARA O MOVIMENTO MÃO COM GRIPPER NORMALIZADOS ENTE 0 E 1.

Extração
Características
MAV
RMS
VAR
WL
SSC
ZC
WA

EMG1
0,1066
0,1948
0,0380
0,1640
0,4810
0,6089
0,9582

Mão com Gripper - Pessoa 1 - Dia 1 - Teste 1
Sinais EMG Normalizados
EMG2
EMG3
EMG4
EMG5
0,1594
0,0949
0,1462
0,1071
0,2445
0,1772
0,2685
0,1913
0,0597
0,0314
0,0721
0,0366
0,2525
0,1601
0,2495
0,1850
0,5228
0,4873
0,5671
0,5620
0,5810
0,6152
0,6544
0,6620
0,9734
0,9570
0,9734
0,9582

Foram realizados 100 treinamentos para cada um dos
testes, onde se escolheu o melhor classificador treinado, com
base no Produto das Eficiências - PE obtidos na fase de teste.
Com o classificador treinado, são extraídas as informações da
matriz de confusão que mostra as eficiências de classificação
de cada classe de entrada da RNA.
Na Figura 7 é possível verificar a Arquitetura de Rede
Neural Artificial, que tem 56 atributos de entrada, uma
camada oculta com 10 neurônios, onde w representa os pesos
e b, o viés (bias), uma camada de saída onde é realizada a
função de ativação e a saída com 4 dados (as classes). Ao
aumentar ou diminuir a quantidade de neurônios ocultos,
reduziu-se bastante a acurácia da RNA.

Fig. 7.

Arquitetura da Rede Neural Artificial.

EMG7
0,1131
0,2407
0,0580
0,1794
0,4177
0,6380
0,9063

EMG8
0,0932
0,2038
0,0416
0,1481
0,4076
0,6278
0,9177

Radial, Mão Fechada e Mão com Gripper), que são as saídas
da rede apontadas na Figura 7.
Algumas combinações de características foram feitas para a
melhor validação, utilizando isso como método quantitativo de
análise desses atributos. Conforme a Tabela 2, a rede obteve
melhor desempenho utilizando o método Resilient
Backpropagation – RP e quando se exclui a característica WL,
tendo como entrada da rede 48 atributos, já que são utilizadas 6
características e para cada um dos 8 eletrodos. Foram
realizados treinamentos com a exclusão do WL e do WA,
pode-se notar que a característica WA não tem influência
significativa devido às diferenças mínimas nos resultados sem
ele. Já quando treinado com o LMA, a rede apresenta
desempenho pouco menor, porém o tempo que leva para a
realização do mesmo conjunto de dados de sinais EMG é 20
vezes superior à anterior.
O melhor resultado foi de 91,3% de acurácia para o
treinamento com método RP e sem a característica WL,
conforme pode ser visto na matriz de confusão na Figura 8.
A classe 4 obteve melhor desempenho de classificação em
todos os treinos, sendo o melhor resultado 96,8% no treino com
o método RP sem WL e WA, conforme Figura 9.
TABELA 2.

Utilizou-se a matriz de confusão para comparação de
desempenho. Ela é simétrica e é interpretada principalmente
através da sua diagonal, onde exibe a quantidade de amostras e
a porcentagem que representam em cada uma das classes e o
resultado de eficiência da matriz. As linhas e colunas mostram
se houve algum falso positivo durante a execução do
treinamento.
IV.

EMG6
0,0855
0,1639
0,0268
0,1348
0,4405
0,6177
0,9278

Algoritmo
LMA

RP

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram realizados vários testes de Treinamento da RNA
para quatro classes de movimentos (Desvio Ulnar, Desvio
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RESUMO DOS RESULTADOS DO TREINAMENTO DA RNA
UTILIZANDO DOIS MÉTODOS DIFERENTES.
Características
utilizadas
Todas
Exceto WL
Exceto WL e WA
Todas
Exceto WL
Exceto WL e WA

Matriz de Confusão
Geral (%)
87,4
89,4
88,7
89,9
91,3
91,1

PE
93,2
93,5
93,4
93,6
94,2
93,7
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Fig. 8.

Matrizes de confusão dos métodos RP e LMA – treino sem WL.
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Analysis of the Loading Factor Behavior in a LSMI
Beamformer
Filipe de C. B. da Silveira, Ricardo Zelenovsky and Mylène C. Q. de Farias

Abstract— Diagonal loading imparts robustness to adaptive
beamformers. With it, the algorithm improves both its capacity
of sidelobes attenuation and the signal-to-interference-plus-noiseratio (SINR). However, setting the appropriate loading factor
γ value is not a straightforward task as it is dependent on
various parameters. Therefore, this paper aims to establish its
behavior related to changes in certain parameters - i.e., number
of antennas, number of interferers, noise power and direction-ofarrival (DOA) uncertainty. This way, the value that gives suitable
SINR results can be established.
Keywords— Adaptive beamforming, uniform linear array
(ULA), sample-matrix inversion (SMI), loaded SMI (LSMI),
minimum variance distortionless response (MVDR) beamformer
and loading factor.

I. I NTRODUCTION
Throughout the years, antenna arrays have been a relevant
research topic in various applications [1]: radar; sonar; wireless
communications; etc. Several approaches have been developed
to increase its performance in various scenarios [2]. Different
methods for DOA estimation - DS, Capon and MUSIC [3], [4]
- have been proposed. When the direction-of-interest (DOI) of
the signal-of-interest (SOI) is known, the simplest method is
to aim the array via delay-and-sum (DS) method.
Adaptive beamforming is a versatile approach to detect
and estimate the SOI [1], [5], [6]. It is used when the
environment variables - e.g., noise, direction-of-arrival (DOA),
array imperfections, etc. - are unknown or constantly changing.
The main approach in adaptive beamforming is to maximize
the beamformer output SINR. However, typical applications
include the SOI in their training snapshots, which can severely
degrade the SINR performance [1] as the SOI component can
be mistakenly interpreted as an interferer by the algorithm.
Another problem that may degrade the SINR performance is
the DOA estimation error of the SOI. For this problem, many
solutions have been proposed: convex quadratic constraints
[7]; Bayesian approach [8]; and uncertainty set based method
[9]. All the previous methods belong to the class of diagonal
loading method in robust beamforming.
One popular approach when the DOI is known is the
minimum variance distortionless response (MVDR) [5], [10],
[11]. Two methods based on MVDR and on the samples
captured by the array are used: the sample matrix inversion
(SMI); and the loaded SMI (LSMI). The former uses the
inverted interference-plus-noise (INR) covariance matrix; the
Filipe de C. B. da Silveira, Ricardo Zelenovsky and Mylène C. Q. de Farias.
School of Technology, University of Brası́lia (UnB), Brası́lia-DF, Brazil, Emails: filipebcs8@gmail.com, zele@unb.br, mylene@ene.unb.br. This work
was partially supported by CAPES.

latter just loads this matrix diagonal with a constant loading
factor. This factor improves the algorithm robustness and its
value has been empirically suggested in previous works [1],
[12]. In order to understand its influence on the beamformer
performance, a further analysis is presented.
This paper is divided as follows: Section II gives a synthesis
of concepts involving adaptive beamforming; Section III analyzes the loading factor (γ) for the LSMI algorithm; Section
IV compares the DS, SMI and LSMI approaches; SectionV
presents the conclusions.
II. BACKGROUND
An uniform linear array (ULA) with M omni-directional antenna elements is considered. The narrowband signal received
by this ULA at the time instant k is represented by equation
(1), where s (k), i (k) and n (k) are the signal, interferer and
noise M × 1 vectors respectively. The signal is assumed to be
uncorrelated with the interferers and the noise.
x (k) = s (k) + i (k) + n (k)

(1)

The noise in equation (1) is typically isotropic and it can
be accurately modeled as spatially white Gaussian noise
(AWGN).
A point source - far-field consideration - is assumed so the
signal and the interferers arrive at the ULA as a plane wave.
The contribution of the signal s (k) is expressed by equation
(2).
xs (k) = s (k) a (θs )

(2)

In equation (2), the a (θs ) represents the steering vector for the
signal arriving from the direction θs [3] and it can be modeled
by equation (3), where φs = 2π λd cos (θs ).

a (θs ) = 1

exp−jφs

···

exp−j(M −1)φs

T

(3)

The beamformer output is given by equation (4), where the
H
vector w is a M × 1 complex weight vector and (·) denotes
the Hermitian transpose operation.
y (k) = wH x (k)

(4)

The vector w can be determined by solving the optimization problem established in equation (5), where Ri+n is the
autocorrelation matrix for the interferers and the noise.
min wH Ri+n w
w
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s.t.

wH a (θs ) = 1

(5)
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The solution to equation (5) is known as the MVDR
beamformer [5] and it can be expressed by equation (6), where
α is a scaling factor.
wM V DR = αR−1
i+n a (θs )

(6)

γ value: for 8 antennas, a good choice is γ = 1; for 128
antennas, this value should be increased to γ ≈ 100. In this
case, there is no penalty for bigger values of γ, which means
that the SINR will not improve after a certain value for the
loading factor γ. So, the simplest suggestion is γ = M σn2 .

In practice, it is not possible to know the actual Ri+n as
this would imply having all past and future samples available.
So, this matrix is replaced by a data sample covariance matrix
R̂ given by equation (7), where K represents the number of
samples [13].
K
1 X
x (k) xH (k)
K

(7)

k=1

The SMI beamformer [14] is obtained by replacing the
interference-plus-noise covariance matrix Ri+n in the MVDR
beamformer in equation (6) by the sample estimate of the data
covariance matrix (7).
The LSMI beamformer is a robust approach to the SMI
beamformer and it is based on the diagonal loading factor γ
of the sample covariance matrix [15] as it is shown in (8).
So, in equation (6), the matrix Ri+n is replaced by the matrix
RDL .
R̂DL = R̂ + γI

20

(8)

Equation (9) resumes the LSMI method. A problem persists:
how to choose the loading factor γ?

−1
wLSM I = R̂−1
a
(θ
)
=
R̂
+
γI
a (θs )
(9)
s
DL
It is worth noticing that, as the loading factor increases,
the LSMI solution moves towards the DS one, presenting a
similar spatial spectrum. A loaded matrix RDL with a very
large loading factor is similar to the identity matrix in its
behavior, which makes the LSMI solution work like the DS
one. So some study concerning the loading factor in the LSMI
solution should be made to understand its role.
III. A NALYSIS OF THE L OADING FACTOR γ
Here, the loading factor γ influence on the LSMI performance is studied for different parameters: number of antennas
(M ); number of interferers (N ); noise power (σn2 ); and DOI
2
uncertainty (σDOI
). For each case, different values of γ will
be tested and the corresponding SINR will be calculated based
on the adaptation after 1,000 samples.
Unless otherwise stated, all simulations have the following
standard configuration: 1, 000 samples; 2 users - SOI coming
from 30◦ and interferer, from 70◦ ; both SOI and interferer
2
have the same power, σs2 = 1 and σint
= 1; 16 antennas ULA
spaced by 0.5λ; AWGN with variance σn2 = 1.
A. Loading Factor x Number of antennas
Figure 1 presents LSMI performance as the γ value is varied
for different number of antennas: 8; 16; 32; 64; and 128.
As expected, the SINR increases as the number of antennas
is increased. It is clear that the performance depends on the
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R̂ ,

Number of Antennas
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Fig. 1.
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SINR average according to number of antennas.

B. Loading Factor x Number of interferers
In this case, an ULA with 16 antenna elements is evaluated
under different scenarios: SOI with no interferers; and SOI
with a different number of interferers.
In figure 2, when there is no interferer, the SINR: increases
when the loading factor γ is increased; remains constant when
it assumes values greater than 1. When there is one interferer,
the system behavior is similar: the SINR decreases slowly
for values greater than 108 , nonetheless this behavior is not
visible in figure 2. When there are two or more interferers, an
optimal value for the loading factor γ is clearly defined. In
this simulation, the appropriate value should be γ ≈ 0.1σn2 .
This value changes with variations in noise power and in
the number of antennas as well.
C. Loading factor x Noise power
Here, the results are intuitive: as the noise power increases,
the average SINR decreases. It can be seen in figure 3 that,
at high noise power values, the difference between the peak
SINR’s are rather small compared to situations in which there
is low noise power. Moreover, after a specific value for γ,
the SINR reaches its peak and it does not improve similarly
to what happened in figure 1 with the number of antennas
variation. For this case, the simplest suggestion for the loading
factor value is γ = 1σn2 .
D. Loading Factor x DOI Uncertainty
LSMI is known as a good algorithm when there is DOI
uncertainty. In order to analyze such situations, a simulation
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the number of antennas is increased, the amplitude of the
sidelobes decreases.
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with the DOI corrupted by noise was done. Here, each
snapshot uses a DOI with a random deviation from its nominal
direction.
Figure 4 shows the results. The bigger is the noise variance,
the bigger is the displacement of the nominal DOI. With small
2
uncertainty in the DOI (σDOI
= 0.1), a good choice is γ >
2
1σn ; with greater uncertainty in the DOI, a good choice is
γ = 0.1σn2 . In fact, there is a specific optimal value for each
case.
Comparing figures 2 and 4, a similar behavior is noticeable
for the same loading factor γ.
IV. DS, SMI E LSMI COMPARISON
The three methods - DS, SMI and LSMI - are strongly
related.
The DS solution, represented by equation (10), points the
mainlobe towards the DOI and ignores the interferers. When

(10)

The SMI solution places the mainlobe on the DOI and the
nulls on the directions of the interferers. By doing this, the
SMI solution creates several sidelobes with great amplitudes
and this lets a lot of noise to be perceived by the beamformer
from other directions.
Examining the LSMI equation given by equation (9), it
is possible to see that, as the loading factor γ is increased,
wLSM I becomes similar to wDS . Choosing a very large
loading factor γ value for the LSMI makes it practically
identical to the DS solution. So, the LSMI just treads the
reduction of the sidelobes with the ability to refuse interferers.
As the γ value increases, the sidelobe reduction happens faster
than the ability to refuse interferers. Therefore, an optimal
value for γ may be expected.
One simulation considering different values for the loading
factor: γ = 2σn2 and γ = 10σn2 , as suggested in previous
works; plus an extreme case (γ = 1, 000, 000σn2 ) was developed. This last case will be evaluated in order to analyze the
beamformer behavior as the loading factor is raised to extreme
values. These three cases for the LSMI will be treated as
LSMI 1, LSMI 2 and LSMI 3 respectively. The system and the
environment is configured as follows: a 64 antennas ULA with
a 0.5λ space between them; 2 signals, the SOI coming from
30◦ and the interferer, from 70◦ ; both signals have unitary
variance; and the noise is considered AWGN with variance
σn2 = 1. Moreover, both signals do not change their directions
during all the simulation.
Figure 5 presents the spatial spectrum. The SMI solution
has: the mainlobe at 30◦ ; the null at 70◦ ; and the sidelobes
with relatively big amplitudes. These sidelobes also explain
why the SMI has the worst performance as it perceives a lot
of noise and interferers from other directions than the DOI.
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DOA

Cases (i) and (iii) indicate that there is a minimum value
for the loading factor γ and no signifcant penalty in the SINR
performance for bigger values; cases (ii) and (iv) show that
the loading factor γ should be chosen carefully as it presents
higher SINR performance for certain values. In these two
situations, choosing γ = 2σn2 or γ = 10σn2 , as suggested by
previous works, is not necessarily an ideal solution.
Overall, it is relevant to note that, as the loading factor γ
increases, the shape of the LSMI spatial spectrum shifts to the
DS spatial spectrum and so the capacity to reject interferers
is decreased. Therefore, it is necessary to balance these two
properties: the reduction of the sidelobes amplitudes; and the
capacity to reject interferers. In situations with a great number
of antennas and a small number of interferers, it seems that
there is no appreciable advantage in using the LSMI solution.
So, using the DS approach may be a good solution as it has
the advantage of minimal computational cost.
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From figure 6, it is noticeable that the DS solution presents
the best SINR overall, only being surpassed in brief moments
by the LSMI 1 and LSMI 2 solutions. Moreover, this figure
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spatial spectrum becomes more and more similar to the DS
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the LSMI 3: it collapses to the DS solution. This behavior
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makes the autocorrelation matrix R̂ work like an identity
matrix I as the diagonal elements are way bigger than the
others.
V. C ONCLUSIONS
This paper analyzed the influence of the loading factor γ
on the LSMI performance. Four different parameters variations
were studied: (i) number of antennas; (ii) number of interferers; (iii) noise power; and (iv) DOA uncertainty.
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Processamento Digital para Computação da Função
Ambiguidade Cruzada Banda Larga
G. Jerônimo da Silva Jr., H. M. de Oliveira e R. M. Campello de Souza

Resumo— Este artigo apresenta duas novas técnicas de processamento digital para computar valores da função ambiguidade
banda larga, que é usada em sistemas de radar e sonar para
estimar a posição e velocidade de alvos. Um projeto de sonar na
faixa de áudio é apresentado e simulações são realizadas para
avaliar o desempenho das técnicas.
Palavras-Chave— função ambiguidade, radar, sonar, processamento digital de sinais, filtro casado.
Abstract— Two new digital processing techniques are introduced for computing the broadband ambiguity function, which can
be used in radar and sonar systems to estimate a peak of speed
and range of targets. A sonar project in the audio range and
simulation was carried out to assess the performance of these
techniques.
Keywords— ambiguity function, radar, sonar, digital signal
processing, matched filter.

I. I NTRODUÇ ÃO
Um sistema de radar, abreviação de detecção e posicionamento via rádio (em inglês radio detection and ranging)
encontra diversas aplicações comerciais e militares [1], [2].
O mesmo ocorre com um sistema de sonar, acrônimo para
navegação e posicionamento via som (em inglês sound navegation and ranging), que encontra múltiplas aplicações submarinas [3], [4], ou no ar, quando as distâncias de interesse são
relativamente curtas. Esses sistemas consistem em enviar uma
sinal, xc (t), que se propaga e reflete em algum objeto (alvo)
situado a uma distância d, movendo-se com uma velocidade
v, como ilustra a Figura 1. O sinal refletido, yc (t), é captado
e utilizado para estimar a posição e a velocidade do alvo, d e
v.
Uma das maneiras de medir d e v consiste em computar a
função ambiguidade cruzada banda larga [5]-[7], definida por
Z ∞
∆ p
y(τ )x∗ (β(τ − t))dτ,
(1)
Ayx (t, β) = β
−∞

para t, β ∈ R e β > 0. Considerando sistemas embarcados
digitais, o cálculo de Ayx (t, β) pode ser feito por meio de
uma aproximação da expressão integral (1), utilizando um
banco de filtros casados [7]. Entretanto, não encontramos
na literatura uma referência que apresente como computar a
função Ayx (t, β) explorando técnicas de processamento digital
de sinais [8]. Este artigo apresenta duas técnicas, utilizando
G. Jerônimo da Silva Jr. e R. M. Campello de Souza¸ Grupo de Processamento de Sinais, Departamento de Eletrônica e Sistemas, Universidade
Federal de Pernambuco, Recife-PE, Brasil, E-mails: gilson.silvajr@ufpe.br,
ricardo@ufpe.br.
H. M. de Oliveira¸ Departamento de Estatı́stica, Universidade Federal de
Pernambuco, Recife-PE, Brasil, E-mail: hmo@de.ufpe.br.

Fig. 1.

Diagrama de um sistema sonar (ou radar).

processamento digital de sinais, que permitem calcular a
função Ayx (t, β) de forma exata, considerando restrições de
banda. Essas técnicas podem ser utilizadas no projeto de
sonares e radares utilizando um processador digital de sinais
(PDS). A próxima seção apresenta resultados básicos da teoria
de processamento digital de sinais considerando sistemas radar
ou sonar. A Seção III introduz dois teoremas e apresenta
duas novas metodologias para a computação de valores de
Ayx (t, β). A Seção IV apresenta uma metodologia de projeto
que pode ser utilizada na implementação de sonar ou radar
com processamento digital e mostra um exemplo de projeto
para um sonar na banda de sinais de áudio e resultados de
simulações desse projeto. Finalmente, a Seção V apresenta as
conclusões do artigo.
II. P RELIMINARES
Considerando um sinal de tempo contı́nuo x(t), t ∈ R,
define-se sua transformada de Fourier (TF)
Z ∞
∆
x(t)e−jΩt dt,
X(jΩ) =
−∞

com Ω ∈ R. Quando x(t) satisfaz as condições de Dirichlet
[9], mostra-se que
Z ∞
1
X(jΩ)ejΩt dΩ.
x(t) =
2π −∞
Considerando a variável t dada em segundos (s), a variável
Ω é a frequência, expressa em radianos por segundo (rad/s).
Por outro lado, para um sinal em tempo discreto x[n], n ∈
Z, define-se sua transformada de Fourier de tempo discreto
(TFTD)
∆

X(ejω ) =

∞
X

n=−∞
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para ω ∈ R. A transformada X(ejω ) tem perı́odo 2π e, quando
converge [9], tem-se
Z π
1
X(ejω )ejωn dω.
x[n] =
2π −π
Considerando a variável n dada em amostras, a variável ω
é a frequência em radianos por amostras. O teorema da
amostragem1 [8] garante que um sinal de tempo discreto x[n],
obtido através de um conversor contı́nuo para discreto (CCD)
que amostra xc (t) com um perı́odo de amostragem Ts = 1/fs ,
isto é, x[n] = xc (nTs ), possui transformada de Fourier de
tempo discreto dada por
X(ejω ) =

1
Xc (jω/Ts ),
Ts

para |ω| < π, quando Xc (jΩ) = 0 para |Ω| ≥ π/Ts . Nesse
caso, X(ejω ) guarda a TF do sinal contı́nuo entre |ω| < π, e
xc (t) pode ser reconstruı́do através de um conversor discreto
para contı́nuo (CDC).
A Figura 2 ilustra um diagrama simplificado de um sistema
sonar utilizando processamento digital de sinais. O sinal
transmitido xc (t) é refletido em algum objeto e retorna na
forma yc (t).

Deseja-se portanto descobrir βv e td a partir de y[n], que é
uma amostragem de yc (t).
Uma maneira bem conhecida de detectar td , quando v = 0,
é por meio da correlação cruzada contı́nua, definida por
Z ∞
∆
y(τ + t)x(τ )dτ = y(t) ∗ x(−t),
(5)
φyx (t) =
−∞

e que, quando x(t) = xc (t) e y(t) = yc (t) dado por (2) com
βv = 1, resulta em
φyx (t) = g(t) ∗ xc (t − td ) ∗ xc (−t) + η(t) ∗ xc (−t)
= g(t) ∗ φxx (t − td ) + η(t) ∗ xc (−t),
em que φxx (t) é a autocorrelação de xc (t), um sinal par com
máximo em t = 0 pela desigualdade de Schwartz [9], dado
pela energia de xc (t). A parcela η(t) ∗ xc (−t) é um processo
estocástico com média zero dado por ηx (t). Considerando que
o meio não distorce o sinal em sua banda, o sinal apresenta
apenas uma atenuação, γ, e então
φyx (t) = γφxx (t − td ) + ηx (t),

(6)

o que significa que o máximo valor de φyx (t) ocorre em
t = td , desconsiderando ηx (t). É possı́vel medir o valor de βv
utilizando a função ambiguidade banda larga [7], nesse artigo
denominada simplesmente de função ambiguidade, definida
em (1), e que pode ser expressa como
p
Ayx (t, β) = βy(t) ∗ x∗ (−βt).
(7)
Por simples observação, Ayx (t, 1) = φyx (t), para x(t) ∈ R.
Se x(t) = xc (t), β = βv e y(t) é dado por (2), então
Ayx (t, βv ) =

Fig. 2. Diagrama de um sistema sonar utilizando um processador digital de
sinais.

Considerando a resposta ao impulso do meio, g(t), pode-se
dizer que
yc (t) = g(t) ∗ xc (βv (t − td )) + η(t),

(2)

em que ∗ denota a convolução linear [9], βv depende da
velocidade do objeto, devido ao efeito Doppler [7], td é
o tempo de reflexão, que depende da distância do alvo, e
η(t) é um ruı́do branco aditivo. Considerando a velocidade
constante do objeto, v, em direção ao sistema e a velocidade
de propagação da onda, c, então [7]


βv − 1
.
(3)
v=c
βv + 1
Já a posição do objeto, d, pode ser encontrada por meio da
expressão
d=

ctd
.
2

(4)

1 Também conhecido como teorema de amostragem de Shannon-NyquistKotelnikov.

p

βv γφxx (βv (t − td )) +

1
ηx (t),
βv

(8)

que possui máximo valor em t = td , novamente desconsiderando o processo ηx (t). Define-se a auto ambiguidade de x(t)
como a função bidimensional
Z ∞
∆ p
x(τ )x∗ (β(τ − t))dτ,
(9)
Axx (t, β) = β
−∞

função com pico em t = 0 e β = 1, dado pela energia de x(t)
[5], [6]. Considerando o sinal x(t) = xc (t) e o sinal yc (t)
dado por (2), após algumas manipulações algébricas, chega-se
a


1
1
β
+ ηx (t),
Ayx (t, β) = √ g(t) ∗ Axx βv (t − td ),
βv
β
βv
e, considerando a distorção do meio expressa apenas como a
atenuação γ,


1
γ
β
√
+ ηx (t), (10)
Ayx (t, β) =
Axx βv (t − td ),
βv
β
βv
que, desprezando o termo β1 ηx (t), tem máximo valor quando
t = td e β = βv . Com isso, se um sistema embarcado
computa Ayx (t, β), o máximo valor dessa função é utilizado
para calcular d e v por (3) e (4), respectivamente.
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III. P ROCESSAMENTO DIGITAL PARA SONAR / RADAR
O sinal refletido recebido yc (t) é amostrado para gerar o
sinal y[n]. Deseja-se produzir um processamento em tempo
discreto para estimar Ayx (t, β) a partir de y[n]. A partir da
correlação cruzada discreta, definida por
∆

ϕyx [n] =

∞
X

m=−∞

y[m + n]x[m] = y[n] ∗ x[−n],

=

Teorema 1: Sejam xc (t) e yc (t) sinais com TF Xc (jΩ) e
Yc (jΩ), respectivamente, com Xc (jΩ) = 0 para |Ω| ≥ π/Ts ,
Yc (jΩ) = 0 para |Ω| ≥ π/Ty , x[n] = xc (nTs ) e y[n] =
yc (nTy ); então
p
(12)
Ayx (nTy , Ts /Ty ) = Ts Ty ϕyx [n].
Demonstração: Aplicando a TFTD em (11) e utilizando
a propriedade da convolução [8], tem-se

e, utilizando o teorema da amostragem,




1
ω
ω
jω
∗
Φyx (e ) =
,
Yc j
Xc j
Ts Ty
Ty
Ty (Ts /Ty )

m=0

= yi [n − (N − 1)]x[0] + . . . + yi [n]x[N − 1]

(11)

em que ∗ é a convolução linear em tempo discreto, é possı́vel
estimar Ayx (t, β) e φyx (t) utilizando o teorema a seguir.

Φyx (ejω ) = Y (ejω )X ∗ (ejω ),

que depende de valores futuros de yi [n]. Para tornar a
∆
computação causal, calcula-se wyi x [n] = ϕyi x [n − (N − 1)],
e assim
N
−1
X
yi [n − N + 1 + m]x[m]
wyi x [n] =
N
−1
X
m=0

x[N − 1 − m]yi [n − m],
∆

e, definindo hx [n] = x[N − 1 − n] como o filtro casado
com x[n], os pesos wyi x [n] = hx [n] ∗ yi [n] são computados
por um filtro FIR. Com isso ϕyi x [n] = wyi x [n + (N − 1)].
Uma proposta de processamento digital para a estimação de
Ayx (t, β) é mostrada na Figura 3. Note que são necessários
diversos CCD para uma melhor estimação da velocidade.
Entretanto, quando se deseja apenas identificar a posição,
apenas um CCD se faz necessário.

(13)

(14)

para |ω| < π. Seja ∆yx (jΩ, β) a TF de Ayx (t, β) com
β constante; aplicando a propriedade da convolução e do
escalonamento em (7) [9], tem-se
1

∆yx (jΩ, β) = β − 2 Yc (jΩ)Xc∗ (jΩ/β).

(15)

Como ∆yx (jΩ, β) = 0 para |Ω| ≥ π/Ty , se r[n] =
Ayx (nTy , β) sua TFTD é dada por




1
ω
ω
R(ejω ) = √ Yc j
,
Xc∗ j
Ty
Ty β
Ty β
para |ω| < π, pelo teorema da amostragem. Fazendo β =
Ts /Ty e comparando com (14), tem-se
Φyx (ejω ) = p

1
R(ejω ),
Ts Ty

que, aplicando a TFTD inversa, demonstra o teorema.
Como consequência direta do Teorema 1, é possı́vel estimar
φyx (t) escolhendo Ty = Ts em (12) e
φyx (nTs ) = Ts ϕyx [n].

(16)

Isso significa que todo o processamento se resume em computar (11) com diferentes taxas de amostragens para yc (t).
Considerando que x[n] possui N pontos, escolhidos no projeto
do sistema, isto é, x[n] = 0 quando n < 0 e n ≥ N , e que
yi [n] = yc (nTi ), então
ϕyi x [n] =

N
−1
X
m=0

yi [n + m]x[m],

Fig. 3. Diagrama de um sistema de radar utilizando um processador digital
de sinais com múltiplos CCD para estimação da velocidade. Apenas um filtro
digital casado hx [n] é necessário. Após cada CCD deve ter um buffer para
armazenar as amostras.

Em algumas situações, pode-se escolher x[n] através da
amostragem de um sinal xc (t) com uma forma analı́tica
definida. Nesse caso, pode-se utilizar o teorema a seguir para
estimar Ayx (t, β).
Teorema 2: Sejam xc (t) e yc (t) sinais com TF Xc (jΩ) e
Yc (jΩ) respectivamente, com Xc (jΩ/β) = Yc (jΩ) = 0 para
|Ω| ≥ π/Ts , β > 0, x[n] = xc (nTs β) e y[n] = yc (nTs ), então
p
(17)
Ayx (nTs , β) = Ts βϕyx [n].

Demonstração: Partindo de (13) e utilizando o teorema
da amostragem,




ω
1
ω
jω
∗
Φyx (e ) = 2 Yc j
,
(18)
Xc j
Ts β
Ts
Ts β
para |ω| < π. Seja ∆yx (jΩ, β) a TF de Ayx (t, β) com β
constante dado por (15), como ∆yx (jΩ, β) = 0 para |Ω| ≥
π/Ts , se r[n] = Ayx (nTs , β) sua TFTD é dada por




ω
ω
1
,
Xc∗ j
R(ejω ) = √ Yc j
Ts
Ts β
Ts β
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para |ω| < π. Comparando com (18), tem-se
Φyx (ejω ) =

1
√ R(ejω ),
Ts β

e, aplicando a TFTD inversa, segue o resultado.
∆

O Teorema 2 é útil pois, definindo xβ [n] = xc (nTs β) com
∆
comprimento Nβ e o filtro casado hβ [n] = xβ [Nβ − 1 − n] ou
hβ [n] = xc ((Nβ − 1 − n)Ts ),
e, sendo wβ [n] = hβ [n] ∗ y[n], a função Ayx (t, β) pode ser
avaliada por
p
Ayx (nTs , β) = Ts βwβ [n + (Nβ − 1)].

Uma maneira eficiente de discretizar β é assumir βk =
αk , com k ∈ Z, −K ≤ k ≤ K. Nesse caso, βk contém
2K + 1 nı́veis distintos que podem ser utilizados para estimar
a velocidade. A Figura 4 mostra como seria a implementação
desse sistema com apenas um CCD.

A. Projeto de sonar digital na faixa de áudio
Considerando a faixa de áudio, caixas de sons e microfones, de maneira geral, apresentam perdas significativas para
frequências menores que 100 Hz, como critério de projeto,
deseja-se que o sinal xc (t) possua frequências acima de 1 kHz
para evitar essa região. Além disso, deseja-se K = 6, isto é,
13 nı́veis de velocidade, e que vmax = 30 m/s. Considerando
a velocidade do som c = 340,29 m/s, utilizando (19), temse α ≈ 1,03. Na faixa de áudio, utiliza-se como taxa de
amostragem fs = 1/Ts = 48 kHz. Utilizando esses valores
em (20), fN = ΩN /2π ≤ 20 kHz. Um sinal analı́tico banda
larga que satisfaz a tais condições é dado por
xc (t) = pw (t)

sen[Ωf (t − tw /2)] − sen[Ω0 (t − tw /2)]
,
(Ωf − Ω0 )(t − tw /2)

em que pw (t) = u(t) − u(t − tw ) e u(t) é o degrau unitário
de Heaviside [9]. Esse sinal é a resposta ao impulso de um
filtro passa banda, com frequência de passagem e corte Ω0 e
Ωf , respectivamente, com aplitude normalizada e multiplicada
por uma janela retangular com duração tw . No projeto, são
adotados os valores Ω0 = π×3,4×103 rad/s, Ωf = π×30×103
rad/s e tw = 5 ms. A Figura 5 mostra o sinal projetado xc (t)
bem como sua transformada de Fourier. Nesse caso, pode-se
obter xαk [n] = xc (nTs αk ) de forma analı́tica para computar
a função Ayx (nTs , αk ) utilizando a estrutura da Figura 4.
B. Simulação de um sonar digital

Fig. 4. Diagrama de um sistema de radar com múltiplos filtros casados hak
para estimar a ambiguidade: apenas um CCD é necessário.

A próxima seção mostra como essas técnicas podem ser
utilizadas num projeto de um sistema de sonar/radar com processamento digital de sinais na detecção de alvos e apresenta
resultados de simulação.
IV. P ROJETO E SIMULAÇ ÃO DE UM SISTEMA
SONAR / RADAR
Considerando a discretização β = αk , a velocidade máxima
medı́vel, vmax , por (3), tem-se uma fórmula para α dada por
1

1 + vmax /c K
,
(19)
α=
1 − vmax /c

considerando 1 + 2K nı́veis de velocidade. Entretanto, o sinal
xc (t) deve ter banda limitada para satisfazer as condições do
Teorema 1 ou 2. Nesse caso, Xc (jΩ/αK ) = 0 para |Ω| >
π/Ts o que significa que a frequência de Nyquist de xc (t),
ΩN , deve satisfazer
π
,
(20)
ΩN <
Ts α K

Para simulação, considerando uma bola se movendo com
velocidade escalar v = 10 m/s em direção ao radar, como na
Figura 1, a uma distância d = 4 m (distância em que a onda
reflete na bola), pode-se simular yc (t) utilizando a relação
yc (t) = γxc (βv (t − td )) + η(t),
em que βv ≈ 1.06, td ≈ 23,51 ms e η(t) é um ruı́do
aditivo com potência média 100 µW, que é equivalente a
uma relação sinal-ruı́do (SNR) de aproximadamente −2 dB.
Na Figura 6 está o sinal recebido, yc (t), na simulação, e o
resultado do processamento de Ayx (nTs , αk ). Sejam np e kp
os argumentos do máximo valor de |Ayx (nTs , αk )|2 . Então
obtém-se as estimativas
np Ts c
dn =
2
e
vk = c

α kp − 1
.
α kp + 1

A função
∆

fyx (d, v) = |Ayx (2d/c, (c + v)/(c − v))|2

possui valor máximo na distância dn e na velocidade vk ,
e é mostrada na Figura 6. Fazendo uma simulação Monte
Carlo, verificou-se que o desvio padrão do erro na posição,
considerando α dado por (19). Com isso, é possı́vel deter- ∆d, praticamente anula-se quando SNR > −15 dB, e o
minar α e ΩN , considerando K e vmax . A banda em tempo desvio padrão da velocidade, ∆v, considerando como o valor
discreto deve ser limitada em ΩN Ts , o que pode ser garantido correto aquele mais próximo de um dos nı́veis de velocidade,
utilizando-se um filtro digital.
praticamente anula-se quando SNR > 0 dB.
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Fig. 5.

Sinal transmitido no sonar, xc (t), e sua respectiva transformada de Fourier (TF), respectivamente.

Fig. 6.

O sinal recebido yc (t) e a função fyx (d, v). A barra mostra a escala de intensidades na função ambiguidade normalizada.

V. C ONCLUS ÕES
O problema de projetar um sistema de sonar/radar utilizando
técnicas de processamento digital de sinais foi abordado. A
partir do teorema da amostragem, foram apresentados dois
teoremas que relacionam computações em tempo discreto
com a função ambiguidade. Com isso, foi possı́vel introduzir
duas novas metodologias para a computação dessa função;
uma delas necessita de uma forma analı́tica para o sinal do
projeto. Considerando um estudo de caso, foi apresentado
o projeto de um sonar utilizando um sinal analı́tico que
satisfaz as condições dos teoremas introduzidos. Resultados de
simulação Monte Carlo corroboram que a técnica é adequada
para estimar a velocidade e a posição de um objeto, a partir
dos argumentos do máximo valor do quadrado da função
ambiguidade. Técnicas mais eficientes para radar estão sendo
estudadas considerando formas de ondas diferentes para o sinal
xc (t).
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Análise da Decomposição de Sinais de Atividade
Eletrodérmica em Múltiplos Dicionários Usando
Algoritmos Vorazes
Gabriel Almeida de Oliveira, Michel Pompeu Tcheou e Lisandro Lovisolo

Resumo— O grande volume de dados provenientes de sinais fisiológicos, como a atividade eletrodérmica (EDA), torna
necessária a utilização de ferramentas capazes de representálos eficientemente. Uma opção são métodos de decomposição
adaptativa como o Matching Pursuit (MP) e o Othogonal Matching
Pursuit (OMP) aplicados com dicionários apropriados, de forma
a fornecer representações esparsas. Neste trabalho, avalia-se a
decomposição de sinais de EDA via MP e OMP utilizando
múltiplos dicionários simultâneos/concorrentes (Bateman, Gabor
e Triângulos). Os resultados indicam que utilizar múltiplos
dicionários pode ser vantajoso e que, dentre os utilizados, o
dicionário de Bateman é o mais relevante em termos de extração
da energia de sinais de EDA.
Palavras-Chave— Atividade Eletrodérmica, Representação Esparsa, Matching Pursuit, Orthogonal Matching Pursuit
Abstract— The large volume of data in physiological signals,
like electrodermal activity (EDA), requires tools capable of representing such signals efficiently. Adaptive decomposition methods,
such as Matching Pursuit and Othogonal Matching Pursuit may
provide such representations if employed with the appropriate
dictionary, guaranteing compact and meaningful representations.
In this work, we evaluate the decomposition of EDA signals using
multiple simultanoeus/concurrent dictionaries (Bateman, Gabor
and Triangles) with both algorithms. Simulation results show that
using multiple dictionaries may be advantageous, and that the
Bateman dictionary is the most relevant one in terms of energy
extraction among them for EDA signals.
Keywords— Electrodermal Activity, Sparse Representation,
Matching Pursuit, Orthogonal Matching Pursuit.

I. I NTRODUÇÃO
Avanços tecnológicos recentes têm permitido o uso expressivo de dispositivos vestíveis capazes de capturar sinais
fisiológicos com propósitos médicos [1] ou simplesmente para
avaliação do estado de saúde física e mental do indivíduo [2].
Por serem vestíveis, os dispositivos são portáteis e possuem
memória para armazenamento de dados provenientes dos pequenos sensores biométricos. O grande volume de registros
produzidos por esses sensores, seu uso na vida cotidiana e
em clínicas especializadas, a variabilidade da qualidade dos
dados e a escassez de especialistas treinados na análise dos
sinais biométricos reforçam a necessidade de se desenvolver
ferramentas computacionais que processem e automatizem a
análise/interpretação destes registros. Para isso, deve-se buscar
modelos fisiológicos robustos que possibilitem representar,
analisar e interpretar os sinais adquiridos de forma eficiente.
Gabriel Almeida de Oliveira, Michel Pompeu Tcheou e Lisandro Lovisolo¸
Faculdade de Engenharia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro-RJ, Brasil, E-mails: gabriel.oliveira@uerj.br, mtcheou@uerj.br,
lisandro@uerj.br.

A atividade eletrodérmica (EDA - Electrodermal Activity)
é um parâmetro psicofisiológico amplamente utilizado em
avaliação médica, em polígrafos (detectores de mentiras), e na
verificação da saúde mental [3], [4]. A aquisição de sinais de
EDA de longa duração através de dispositivos vestíveis fora do
ambiente laboratorial, apesar de simples, gera uma quantidade
de dados que requer codificação e representação eficientes, em
termos de compressão e de extração de padrões fisiológicos
que permitam a análise e a interpretação diretas e até mesmo
automatizadas desses sinais.
As técnicas de representação esparsa modelam sinais usando
uma combinação linear de um sub-conjunto de átomos de
um dicionário redundante. Os átomos representam estruturas
específicas do sinal, modelando-o compactamente [5], [6]
– quanto menor a quantidade de átomos empregados mais
compacta/esparsa é a representação. Dado que sinais psicofisiológicos, como EDA, apresentam padrões típicos, a aplicação
de técnicas de decomposições esparsas pode resultar em representações eficientes em termos de compressão e de extração de
padrões fisicamente interpretáveis para facilitar o diagnóstico
e até mesmo automatizar a detecção de enfermidades ou de
alterações de estado psicofisiológico [7], [8].
Os métodos de decomposição empregados neste trabalho
são o Matching Pursuit [9] e o Orthogonal Matching Pursuit [10]. Na literatura, esses algoritmos vorazes foram utilizados para decompor EDA usando, principalmente, o dicionário
de Bateman [7], [8], [11]. Neste artigo, porém, propõe-se a
utilização de múltiplos dicionários simultâneos/concorrentes
(Bateman, Gabor [9], [12] e Triângulos [13]), a fim de
avaliar a relevância dos elementos de cada sub-dicionário na
decomposição de diferentes sinais de EDA.
A Seção II apresenta os sinais de Atividade Eletrodérmica
e suas componentes: fásica e tônica:. A Seção III descreve os
algoritmos Matching Pursuit e Orthogonal Matching Pursuit.
O dicionário (e seus sub-dicionários) utilizado é detalhado
na Seção IV, bem como a discretização de seus parâmetros.
Na Seção V descrevem-se os experimentos realizados e os
resultados obtidos. A Seção VI apresenta as conclusões.
II. ATIVIDADE E LETRODÉRMICA
A atividade eletrodérmica (EDA) é o registro de alterações
da resposta da condutância da pele (SCR - Skin Conductance
Response) causadas, em grande parte, pela flutuação da atividade de glândulas sudoríparas. Ela é altamente sensível a uma
grande variedade de estados psicofisiológicos (atenção, processamento de informação, respostas emocionais, dor e excitação,
etc) sendo capaz de revelar ocorrências de eventos psicologicamente marcantes [4]. Contudo, a EDA registra ainda padrões
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não psicofisiológicos (atividade física aumentada, umidade,
variações de temperatura) e pode ser corrompida ainda por
ruído elétrico, e movimentos do dispositivo de medição [14].
Tais artefatos podem impedir avaliações psicofisiológicas por
parte de especialistas, se não forem cuidadosamente tratados
e removidos.
Um típico sinal de EDA é caracterizado por componentes
tônica e “fásica” [15]. A componente tônica corresponde a
uma variação lenta, ascendente ou descendente, do nível de
condutância da pele. A componente “fásica” consiste numa
variação abrupta que se superpõe à componente tônica. O
nível e o comportamento da componente tônica variam entre
indivíduos, além de dependerem do nível de hidratação, da
densidade de glândulas sudoríparas no local de medição, e
de fatores ambientais como umidade e temperatura. Os níveis
de componente tônica variam normalmente de 2 a 20 µS na
maioria dos adultos [4], e tendem a aumentar lentamente em
períodos de alta excitação e diminuir em períodos de baixa
excitação ou descanso. Já a componente fásica apresenta uma
variação muito mais rápida que a da componente tônica, e está
diretamente ligada à resposta de condutância da pele (SCR)
usada por especialistas em suas avaliações psicofisiológicas.
Em geral, se remove a componente tônica do sinal de EDA,
já que não fornece informação clara ou útil para diagnósticos
de alteração psicológica. Assim, a análise de sinais de EDA
considera a resposta fásica, que usualmente segue um padrão
bem definido, como ilustrado na Figura 1. Esse padrão é composto por três partes [14]: tempo de subida, pico da resposta,
e meio período de recuperação. Observa-se que a subida é
abrupta e o retorno à linha de base é razoavelmente lento.
Para adultos saudáveis, o tempo de subida está normalmente
entre 1 e 3 segundos, o limiar mínimo de pico está entre 0,01
e 0,05 µS, e o meio período de recuperação entre 2 e 10
segundos [14]. É possível ocorrerem SCRs compostos, um
SCR surge antes da completa recuperação do SCR anterior.
Como as componentes fásicas ocorrem geralmente de forma
esparsa no tempo, em média a cada 2 minutos, nada mais
adequado do que lançar mão de métodos de decomposições
esparsas para representá-las de maneira eficiente em termos
de compressão e e extração de características.
P i co d a r esp ost a

50% am p .

m ei o p er´o d o
d e r ecu p er aç~
ao
50% am p .

T em p o d e su b i d a

Fig. 1.

Sinal de resposta de condutância da pele.

A. Estimativa e Remoção da Componente Tônica
Para que seja possível analisar a componente fásica de
sinais de EDA, é necessário, antes, remover a componente
tônica. Para estimar a componente tônica, utiliza-se o Método
dos Mínimos Quadrados (MMQ) [16] para obter as retas dos
blocos (componente tônica). Dado um sinal, x, divide-se o
mesmo em blocos, e em cada bloco, calcula-se a reta que mais
se ajusta ao bloco (usando MMQ) com a primeira amostra da
reta (numericamente equivalente ao coeficiente linear) sendo
igual à última amostra da reta obtida para o bloco anterior.

III. M ÉTODOS

DE

D ECOMPOSIÇÃO

A. Matching Pursuit
O algoritmo Matching Pursuit (MP) aproxima um sinal x
sucessivamente de forma iterativa e adaptativa [9]. O MP requer um dicionário redundante D (com mais átomos/elementos
que os necessários para gerar o espaço no qual o sinal é
definido) de cardinalidade #D (a quantidade de elementos
em D). Os elementos do dicionário são chamados átomos,
gγ , têm norma unitária k gγ k= 1 e γ ∈ Γ é um conjunto de
parâmetros que define ou indexa o átomo, sendo Γ o espaço
de parâmetros.
A cada iteração, o MP procura o átomo que mais se
assemelha ao resíduo. Define-se como resíduo inicial o próprio
sinal, r0x = x, assim a cada iteração i, faz-se:
1) Calculam-se as correlações/similaridades entre o resíduo
ri−1
e cada átomo gγ utilizando os produtos internos
x
ri−1
x , gγ , ∀gγ ∈ D;
2) Busca-se o átomo mais correlacionado com o resíduo,
resultando em
γ(i) = argmáxγ∈Γ

ri−1
x , gγ

e αi = ri−1
x , gγ(i) ;

(1)

3) Subtrai-se o átomo ponderado αi gγ(i) do resíduo ri−1
x ,
obtendo-se o i-ésimo resíduo
− αi gγ(i) ;
rix = ri−1
x

(2)

4) Se o critério de parada for satisfeito, termina-se a decomposição; caso contrário, faz-se i = i + 1 e retorna-se ao
passo 1.
Ao fim da decomposição, obtém-se a aproximação em M
termos do sinal x
M
x ≈ x̂ =

X

αi gγ(i) .

(3)

i=1

B. Orthogonal Matching Pursuit
O algoritmo Orthogonal Matching Puruist (OMP), assim
como o MP, aproxima um sinal x sucessivamente de forma
iterativa e adaptativa [10]. Porém, durante o processo de decomposição, ortogonaliza-se a aproximação obtida ao resíduo,
usando a ortogonalização de Gram-Schmidt. Consequentemente, o OMP converge em uma quantidade finita de iterações,
diferentemente do MP, apesar de comparativamente apresenta
maior custo computacional.
No OMP, impõe-se que o resíduo rix seja ortogonal aos
átomos selecionados em iterações anteriores. Como os átomos
podem não ser ortogonais entre si, tem-se que atualizar os
coeficientes {αk }ik=1 a cada iteração. No algoritmo MP, o
resíduo da i-ésima iteração é dado pela equação (2) que pode
ser expresso como
rix = x −

i
X

αk gγ(k) .

(4)

k=1

No OMP, altera-se os αk em função dos átomos, assim
rix = x −

i
X

αk,i gγ(k) .

(5)

k=1

O índice i nos coeficientes αk,i indica a dependência dos
mesmos o índice da iteração i. Como os átomos em D não
são, necessariamente, ortogonais, é necessário atualizar os
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coeficientes na iteração i em função das correlações entre o
átomo gγ(i) e os anteriores gγ(k) (k = 1 . . . i − 1). Seja
gγ(i) =

i−1
X

bk,i−1 gγ(k) + ui , tal que

ui , gγ(k) = 0.

(6)

k=1

Vemos que a atualização dos coeficientes OMP entre iterações sucessivas é
αk,i = αk,i−1 − ai bi−1
(7)
k , k = {1, . . . , i − 1},
D
E
D
E
i−1
i−1
rx , gγ(i)
rx , gγ(i)
onde ai = αi,i =
.
=
2
i−1
P i
k ui k
bk gγ(k) , gγ(i)
k gγ(i) k2 −
k=1

Além disso, como
2

rix

=

ri−1
x

− ai ui , tem-se que

2

2

k rix k = k ri−1
k − k ui k−2 | ri−1
x
x , gγ(i) | .

(8)

(9)

Com isso, define-se o algoritmo Orthogonal Matching Pursuit. O resíduo inicial é r0x = x e, a cada iteração i, faz-se
(onde a diferença em relação ao MP reside nos passos (3) e
(4):
1) Calculam-se as correlações/similaridades entre o resíduo
ri−1
e cada átomo gγ utilizando os produtos internos
x
ri−1
x , gγ , ∀gγ ∈ D;
2) Busca-se o átomo mais correlacionado com o resíduo,
resultando em
γ(i) = argmáxγ∈Γ

ri−1
x , gγ

;

rix = x −

αk,i gγ(k) ;

(11)

k=1

6) Se o critério de parada for satisfeito, termina-se a decomposição; caso contrário, faz-se i = i + 1 e retorna-se ao
passo 1.
Ao fim da decomposição, obtém-se a aproximação em M
termos do sinal x
x ≈ x̂ =

M
X

αi,M gγ(i) .

1

gγ (n) = Kγ 2 4 e−π(

(12)

i=1

IV. D ICIONÁRIO
Na definição do MP e do OMP, não se fez nenhuma
assunção sobre a forma dos elementos do dicionário, que
pode abranger sub-dicionários, como, por exemplo, Gabor,
Triangular e Bateman. Neste trabalho, esse três sub-dicionários
são agregados num dicionário para a decomposição da componente fásica dos sinais de EDA: i) o dicionário de Bateman,
comumente utilizado na decomposição de EDA [7], [8], [11];
ii) o dicionário de Gabor, tradicionalmente utilizado com o
MP [9], [12]; e iii) o dicionário de triângulos, anteriormente
utilizado para a decomposição de sinais de ECG [13].

n−τ 2
)
s

cos (ξn + φ)×[u(n−ns )−u(n−ne )], (14)

onde n ∈ [0, . . . , N − 1], γ = (s, τ, ξ, φ, ns , ne ), s é a escala,
τ é o deslocamento, ξ é a frequência, φ é a fase do átomo,
Kγ é o fator de normalização, ns e ne definem o suporte do
átomo e u(·) denota a função degrau unitário.
3) Dicionário de triângulos: Utiliza-se triângulos de diferentes escalas e níveis de assimetria [13], seus elementos são
definidos usando


0,

n−T L


h T C−T L ,
gγ (n) = h,

T R−n


h T R−T C ,


0,

(10)

3) Calcula-se {bk,i−1 }i−1
k=1 usando a equação (6);
4) Definem-se os coeficientes da atual iteração {αk,i }i−1
k=1 a
partir das equações (7) e (8);
5) Subtraem-se os átomos ponderados αk,i gγ(k) , k ∈
[1, . . . , i − 1] do sinal original x, obtendo-se o i-ésimo
resíduo
i
X

onde γ são os parâmetros definidores do átomo (n ∈
[0, . . . , N − 1]), no caso γ = (ρ, η, τ ), ρ é o decaimento,
η é o crescimento e τ é o deslocamento, Kγ é o fator de
normalização, ns e ne definem o suporte do átomo e u(·)
denota a função degrau unitário.
2) Dicionário de Gabor: É possível gerar uma família
de átomos localizados no domínio tempo-frequência a partir
do deslocamento, modulação e escalamento de uma Gaussiana [5], [18]. Assim, se define o “Dicionário de Gabor”
como composto pelas funções geradas através do escalamento,
modulação e translação de uma janela Gaussiana, i.e.,

se
se
se
se
se

n 6 TL
TL < n < TC
n = TC
TC < n < TR
n > TR

(15)

onde n ∈ [0, . . . , N − 1], γ = (T L, T C, T R), T L define
o limite esquerdo, T C é o pico central e T R define o limite
direito. h é computado para a área do triângulo seja 1 (energia
do átomo unitária), ou seja, h = 2(T R − T L)−1 .
B. Discretização dos parâmetros
Considerando que uma SCR dura de 10 a 30 segundos [4],
a fim de se representar a grande variedade de SCRs, os parâmetros dos dicionários foram discretizados como na Tabela I.
Os dicionários, a partir de agora, serão referidos como subdicionários. A discretização do sub-dicionário de Bateman
é baseada na usada em [7] e as discretizações dos subdicionários de Gabor e de Triângulos são definidas visando
alguma semelhança, tanto na forma dos átomos, quanto na
cardinalidade dos três sub-dicionários. É importante notar
que, para os átomos do sub-dicionário de Gabor, faz-se a
frequência ξ e fase φ iguais a zero, produzindo Gaussianas
não moduladas. Cada sub-dicionário contém 90 protótipos
com 512 (comprimento dos blocos) deslocamentos possíveis,
totalizando 138240 átomos no dicionário. A Figura 2 apresenta as formas do átomos dos três sub-dicionários para o
deslocamento τ = 10 s.
TABELA I
S UB - DICIONÁRIOS E A DISCRETIZAÇÃO DE SEUS PARÂMETROS .
Sub-dicionários
Bateman

Gabor

A. Protótipos do Dicionário
1) Dicionário de Bateman: O dicionário de Bateman (i.e.
função bi-exponencial) [17] é composto por átomos

Triângulos

gγ (n) = Kγ (e−ρ(n−τ ) − e−η(n−τ ) ) × [u(n − ns ) − u(n − ne )], (13)

459

Discretização dos Parâmetros
ρ ∈ [0, 05; 0, 075; . . . ; 0, 5), ρ < η
η ∈ [0, 1; 0, 15; . . . ; 0, 5],
τ ∈ [0, . . . , N − 1), ns = τ, ne = N − 1.
s ∈ [4.4, 4.8, . . . , 40],
τ ∈ [0, . . . , N − 1)
ξ = 0, φ = 0, ns = 0, ne = N − 1.
T C ∈ [1, . . . , N − 1),
T L = T C − a,
a ∈ [1, 5, . . . , 16]
T R = T L + s − 1, s/8 ≤ a ≤ s/5
s ∈ [10, 11, . . . , 20] ∪ [22, 24, . . . , 40] ∪
[44, 48, . . . , 64].
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(a) Átomos de Bateman

OMP, todos dics
MP, todos dics
OMP, Gabor
MP, Gabor
OMP, Triângulos
MP, Triângulos
OMP, Bateman
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A. Descrição
1) Sinais Analisados: Dezoito (18) sinais de EDA extraídos
da base de dados Physionet [19], [20], com aproximadamente
38 minutos de duração e taxa de amostragem de 8Hz.
2) Pré-processamento: Primeiramente, os sinais de EDA
foram filtrados por um passa-baixas de 0.5Hz, para a remoção
de artefatos [11]. Depois, a componente tônica foi removida
pelo método dos mínimos quadrados em blocos contíguos.
3) Decomposição: Decompôs-se os sinais de EDA utilizando os algoritmos MP e OMP com cada sub-dicionário separadamente e com o dicionário composto pelos três. Os sinais
foram divididos em blocos de 512 amostras não sobrepostos
(com janela retangular). O algoritmo itera até que a energia
do resíduo seja inferior a 0.5% da energia do resíduo inicial.
4) Algoritmos: De forma a avaliar as relevâncias dos subdicionários na decomposição de sinais de EDA, implementouse o MP e o OMP em C++. As correlações ri−1
x , gγ são
calculadas através de um algoritmo rápido proposto em [21],
que calcula as projeções dos átomos no resíduo para todos
os deslocamentos por meio de convoluções usando a Transformada Rápida de Fourier. Este algoritmo tem complexidade
O(12N log2 N ). A complexidade do MP rápido, portanto, é
O(M (12N log2 N + N #D )) para M iterações. Já a complexidade do OMP rápido é O(M (12N log2 N + N #D + M 2 )).
É notável que, para M ≪ N , a complexidade do OMP rápido
fica O(M (12N log2 N + N #D )), equivalente à do MP.
B. Resultados
A Figura 3 apresenta o SNR médio do sinal reconstruído
em função da quantidade de iterações considerando todos os
sinais para a representação obtida via MP e OMP com cada
sub-dicionário separadamente e com o dicionário completo.
Como o critério de parada adotado torna o número de iterações
variável a cada bloco, optou-se por utilizar a média da razão
sinal-ruído (SNR - signal-to-noise ratio) entre todos os sinais,
considerando seus suportes completos. Para o índice i, o bloco
de sinal reconstruído é a soma dos átomos ponderados até a
i-ésima iteração.
Estes resultados mostram que as decomposições com o
dicionário completo, tanto usando MP, quanto OMP, obtêm
melhores resultados se comparadas às decomposições com
cada sub-dicionário separadamente, pois captura mais energia

4

6

11.5

8

12

12.5

10

13

12

índice

Média da SNR das decomposições de todos os sinais.

com menos átomos. Porém, a um custo computacional três
vezes maior. Vê-se ainda que dentre os dicionários individuais,
o dicionário de Bateman supera os outros até uma quantidade
de 7 iterações, sendo superado pelos outros dois para 8 ou
mais iterações.
Com o dicionário completo, MP e OMP apresentam desempenhos muito semelhantes. Assim, de agora em diante apresentamos resultados usando o OMP com o dicionário completo. O
gráfico na Figura 4 apresenta os percentuais de átomos de cada
sub-dicionário empregados na decomposição de cada um dos
sinais de EDA considerados usando OMP com o dicionário
completo. É possível notar que os átomos do sub-dicionário
de Gabor são usados com maior frequência na decomposição
(47% das vezes), enquanto os menos frequentemente usados
são os do sub-dicionário de Triângulos (23%). Porém, para
avaliar a relevância de cada sub-dicionário na decomposição,
devemos considerar não só a frequência de uso, mas também
o percentual de energia dos sinais que cada sub-dicionário
representa. A Figura 5 apresenta o percentual de energia
acumulada representada pelos átomos de cada sub-dicionário.
Destes resultados, depreende-se que o sub-dicionário mais
relevante na decomposições da maioria dos sinais de EDA
analisados é o de Bateman, cujos átomos representam a maior
parte (47%) das energias das decomposições, seguido pelo
de Gabor (33%). O sub-dicionário de Triângulos aparece
como o menos relevante neste experimento, pois captura uma
fração menor da energia dos sinais na decomposição (20%).
Apesar de não serem genericamente os mais relevantes, os
sub-dicionários de Gabor e de Triângulos ainda assim o são
mais relevantes em alguns casos, como para o sinal “EDA 1”
e o sinal “EDA 7”, respectivamente.
1
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Fig. 2. Átomos dos sub-dicionários de (a) Bateman, (b) Gabor e (c) Triângulos, todos com deslocamento τ = 10 segundos.
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A Figura 6 apresenta histogramas da iteração em que átomos
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Bateman
Gabor
Triângulos

Fig. 5.

sinal

Energia percentual acumulada dos átomos de cada sub-dicionário.

de cada sub-dicionário são usados na decomposição dos blocos
dos sinais de EDA. Estes histogramas corroboram as análises
relativas ao percentual de energia. Átomos escolhidos nas
primeiras iterações em geral representam frações maiores das
energias dos sinais, portanto, como os átomos de Bateman
são usados quase quatro vezes mais que os outros na primeira
iteração OMP de cada bloco, conclui-se novamente sua relevância para a decomposição compacta da energia presente em
sinais de EDA.

Fig. 6.
(a) Histograma correspondente ao sub-dicionário de Bateman,
(b) Histograma correspondente ao sub-dicionário de Gabor, (c) Histograma
correspondente ao sub-dicionário de Triângulos,

Observamos que, em testes complementares, átomos dos
sub-dicionários de Gabor e de Triângulos com grandes escalas,
maiores do que as usadas neste trabalho, foram escolhidos
durante a decomposição para corrigir artefatos gerados pela
remoção da fase tônica. Assim, futuramente pretende-se avaliar a utilização desses átomos no pré-processamento dos sinais
de EDA.
VI. C ONCLUSÃO
Neste trabalho, avaliou-se a decomposição de sinais de
atividade eletrodérmica com múltiplos dicionários simultâneos/concorrentes. As decomposições foram obtidas utilizando
estratégias de decomposição adaptativa como o Orthogonal
Matching Pursuit. A análise comparativa da utilização dos
elementos dos diferentes sub-dicionários, permite concluir
pela relevância do sub-dicionário de Bateman em termos de
compactação da energia, sendo o responsável por 47% da
energia das aproximações. Apesar disso, a utilização de todos
os dicionários simultaneamente se mostra mais eficiente em
termos de razão sinal-ruído (SNR). Em trabalhos futuros,
pretende-se empregar bases de dados que contenham a localização das SCRs anotadas para que se possa avaliar a detecção
de SCRs através dos átomos das decomposições, permitindo,
assim, o desenvolvimento de uma análise automatizada dos
sinais de EDA.
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Reconhecimento Automático de Tipos para Ensino
de Tipografia a Deficientes Visuais
Fernanda G. Vilela, João S.A.R. Lima e Mylène C.Q. Farias

Resumo— O deficiente visual vivencia diariamente diversos
tipos de exclusão, entre elas as exclusões social, educacional
e cultural. Adicionalmente, no campo das artes, percebe-se
deficientes visuais têm dificuldades de apreciar a mais variadas
expressões artı́sticas, como teatros, museus, filmes, pinturas, etc.
De forma semelhante, a linguagem estética transmitida pela
tipografia é inacessı́vel a deficientes visuais. Neste trabalho,
apresentamos um algoritmo para reconhecimento automático
de tipos (fontes) que é parte de um sistema para ensino de
tipografia a deficientes visuais. Este sistema é composto por uma
material tátil e um software que reconhece uma foto contendo
um caractere, identifica e fornece informações sobre o seu tipo. O
algoritmo de reconhecimento de tipos proposto utiliza o operador
Padrão Binário Local (LBP – Local Binary Pattern) para extração
de atributos. O algoritmo foi testado com dois classificadores: a
Máquina de Vetor de Suporte (SVM, em inglês Support Vector
Machine) e a Floresta Aleatória (RF, do inglês Random Forest).
Como parte do projeto, foi construı́do um banco de imagens
de caracteres, contendo exemplos de 9 famı́lias tipográficas. Os
resultados mostraram que, apesar do reconhecimento de tipos ser
um problema difı́cil, o algoritmo proposto é capaz de identificar
os tipos com uma acurácia de 84.91%.
Palavras-Chave— Apredizado de Máquina, SVM, Floresta
Aleatória, Sistemas de Inclusão, Tipografia, LBP, reconhecimento
de padrões.

I. I NTRODUÇ ÃO
Promover a inclusão de pessoas com deficiências na sociedade continua sendo uma desafio nos dias atuais. Bersch
[1] define tecnologia assistiva como o conjunto de recursos
que amplia as habilidades daqueles que possuem alguma
deficiência. Segundo ele, a tecnologia assistiva em um contexto educacional (ou informacional) permite que a pessoa
com deficiência rompa barreiras que limitam ou impedem o
seu acesso à informação. A tecnologia assistiva favorece a
participação e a autonomia do cidadão, provendo-lhe o acesso
a objetos e conteúdos. Segundo Radabaugh [2], “Para as pessoas sem deficiência a tecnologia torna as coisas mais fáceis,
enquanto que para as pessoas com deficiência a tecnologia
torna as coisas possı́veis.”
A tipografia, assim como a escrita, é utilizada para
comunicação. No entanto, a tipografia comunica também por
meio de formas, criando uma linguagem visual e estética. Ao
associar o significado das palavras à essa linguagem visual
e estética, interpretações especı́ficas do conteúdo podem ser
geradas. Frequentemente, este tipo de linguagem visual é mais
importante do que o conteúdo das palavras em si, o que
Fernanda G. Vilela, João S.A.R. Lima e Mylène C.Q. Farias, Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade de Brası́lia, E-mails:
jmarl1990@gmail.com and mylene@ieee.org. This work was partially supported by CNPq and CAPES.

Fig. 1. Exemplo de tipografia aplicada como comunicação majoritariamente
estética. Cartaz de Bill Graham feito para banda de Blues de Chicago.

aproxima a tipografia das artes, conforme exemplificado na
Figura 1. O deficiente visual é privado desse viés visual da
informação, transmitido por meio da tipografia [3].
Nos últimos anos, alguns trabalhos que combinam recursos
hápticos com instruções ou acompanhamento sonoro vem
sendo desenvolvidos como o objetivo de auxiliar o ensino
de deficientes visuais (totais ou parciais). Por exemplo, no
sistema proposto por Plimmer [4], os deficientes visuais são
ensinados a assinarem o próprio nome por meio de instruções
de áudio. Ao mesmo tempo, por meio do tato, os deficientes
percebem a sua própria assinatura em alto relevo. No trabalho
de Ballestero-Alvarez, além do tato e da audição, outros
componentes sensoriais são usados, o que permite que diversos
aspectos do ambiente sejam percebidos [5].
Um exemplo de uma plataforma desenvolvida para deficientes visuais é o DOSVOX, desenvolvido pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro [6]. O DOSVOX é um sistema
operacional que possibilita ao deficiente visual utilizar um
computador para realizar variadas tarefas. Esta ferramenta
gratuita é bastante popular no Brasil, onde se tornou uma ferramenta muito importante na inclusão dos deficientes visuais.
Atualmente, o DOSVOX inclui jogos didáticos, tradução do
Braille para a escrita latina e vice-versa, leitura de textos por
meio de sı́ntese de voz, composição e impressão de partituras,
entre outras funcionalidades [7].
Outras tecnologias assistivas que se destacam são o Jaws e
o Virtual Vision, que são ambos softwares leitores de tela para
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Fig. 2. Conjunto de placas apresentando as nove tipografias contidas no
Sistema Tipo Tátil [13], [12].

uso em computadores pessoais1 . Outra ferramenta interessante
é o TactileView da Tactile Graphics2 , que é um software que
permite a impressão de figuras e gráficos com pontos em alto
relevo [7].
Apesar da grande variedade de tecnologias assistivas já
desenvolvidas, até o nosso conhecimento, existem poucas
ferramentas dedicadas ao ensino da tipografia a deficientes visuais. Mais especificamente, o reconhecimento de tipos (fontes
ou famı́lias tipográficas) é um campo não muito explorado na
área de reconhecimento de padrões [8]. Geralmente, utiliza-se
algoritmos simples de reconhecimentto de tipos para melhorar
o desempenho de sistemas de reconhecimento de caracteres,
especialmente em casos em que os documentos possuem
vários tipos [9] [10]. Entre os trabalhos de reconhecimento
de tipos, destaca-se o trabalho de Zramdini [8], que utiliza
as caracterı́sticas básicas das famı́lias tipográficas, tais como
a anatomia de cada letra e as peculiaridades de determinados
tipos, para identificá-las. Uma das restrições deste trabalho
é que a identificação dos tipos requer o conhecimento do
caractere que está sendo avaliado.
O trabalho apresentado neste artigo é parte do projeto
“Tipografia Tátil para Deficientes Visuais”, desenvolvido na
Universidade de Brası́lia, que tem como objetivo auxiliar no
ensino de tipografia a deficientes visuais [12], [13]. O sistema,
denominado Tipo Tátil, inclui um material tátil, com o qual
o deficiente visual pode interagir, que consiste em placas
tridimensionais com as letras inseridas em alto relevo. A
Figura 2 mostra um subconjunto destas placas, onde podem
ser visualizadas as representações do caractere ‘a’ em vários
tipos ou fontes. O material tátil inclui 9 famı́lias tipográficas,
que foram escolhidas com base na literatura de classificação
tipográfica. Exemplos dos 9 tipos disponı́veis no sistema,
para o caractere “a”, são apresentados na Figura 3. Além do
material tátil, o sistema inclui o algoritmo de reconhecimento
de tipos (apresentado neste trabalho) e um material descritivo
(áudio e escrito) sobre as famı́lias tipográficas.
O sistema de ensino de tipografia a deficientes visuais
funciona da seguinte forma. O usuário (deficiente visual)
1 http://www.freedomscientific.com/Products/
Blindness/JAWS
2 http://www.indexbraille.com/en-us/support/
braille-editors/tactileview-tactile-graphics

Fig. 3. Conjunto de 9 tipos incluı́dos no sistema Tipo Tátil, exemplificados
aqui pela letra ‘a’ [13].

examina fisicamente uma das peças. Após examiná-la, ele a
insere em uma área pré-determinada para que uma imagem da
peça seja capturada. O algoritmo de reconhecimento identifica
o tipo do caractere representado na peça, sem a necessidade
de identificação do caractere ou mesmo de qualquer interação
com o usuário. Finalmente, o sistema provê ao usuário (por
meio de áudio) informações detalhadas sobre a sua tipografia,
incluindo especificações estilı́sticas e contexto histórico.
Neste artigo, apresentamos o algoritmo para o reconhecimento do tipo da peça utilizado para complementar o
reconhecimento de caracteres e contribuir para a transmição
dos significados implı́citos na tipografia.
O algoritmo proposto utiliza técnicas de aprendizado de
máquinas (Machine Learning) para reconhecer o tipo do
caractere contido em uma imagem (fotografia capturada pelo
sistema) [14]. Mais especificamente, utiliza-se o operador
Padrão Binário Local (LBP -Local Binary Pattern) [15] para
extração de atributos. Neste artigo, apresentamos resultados
do reconhecimento utilizando dois tipos de classificadores: a
Máquina de Vetor de Suporte (SVM, do inglês Support Vector
Machine) [16], [17] e a Floresta Aleatória (RF, do inglês
Random Forest) [18].
O artigo está dividido da seguinte forma. Na Seção II,
descrevemos o funcionamento do LBP. Na Seção III, descrevemos o banco de imagens criado neste trabalho. Na Seção
IV detalhamos o processo de treinamento e validação do
algoritmo de reconhecimento de tipos. Na Seção V discutimos
os resultados obtidos. Finalmente, na Seção VI descrevemos
as nossas conclusões e trabalhos futuros.

II. O O PERADOR PADR ÃO B IN ÁRIO L OCAL (LBP)
O operador Padrão Binário Local (LBP, do inglês Local Binary Pattern) é um dos descritores de texturas mais poderosos.
Foi proposto em 2002 por Ojala et al. [15] e, desde então, tem
sido utilizado com sucesso em aplicações na área de visão
computacional.
463
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caracteres.

Cálculo dos rótulos LBP.

O operador LBP tradicional tem a seguinte forma:
LBPR,P (Ic ) =

P
−1
X

S(Ip − Ic )2p ,

seguinte variante do operador LBP, que é invariante à rotação:

p=0

na qual
(
S(t) =

1
0

t ≥ 0,
caso contrário.

ri
LBPR,P
(Ic ) = min{ROT R(LBPR,P (Ic ), k)},

(1)

(2)

Na Equação 1, Ic = I(x, y) é o pixel central na posição (x, y)
e Ip = I(xp , yp ) é um pixel na vizinhança de Ic (posição
xp = x + R cos (2πp/P ) e yp = y − R sin (2πp/P )), P é
o número total de pixels nesta vizinhança e R é a distância
destes pixels ao pixel central. A Figura 4 ilustra exemplos de
amostragens simétricas para diferentes velores de P e R.
A Figura 5 ilustra os passos para aplicação do operador LBP
em um único pixel (Ic = 8) localizado no centro de um bloco
3 × 3 de uma imagem (ver parte inferior esquerda da figura).
Os números nos quadrados amarelos do bloco representam a
ordem em que o operador é calculado (sentido anti-horário).
Nesta figura, usamos um raio de vizinhança unitário (R = 1)
e oito pixels na vizinhança (P = 8). Após calcular a função
S(t) (Equação 2) para cada pixel Ip de vizinhança, obtemos
uma saı́da binária para cada Ip (0 ≤ p ≤ 7), como ilustrado
na parte superior esquerda da Figura 5. Os cı́rculos pretos
correspondem a ‘0’ e os cı́rculos brancos a ‘1’. Estas saı́das
binárias são armazenadas em formato binário, de acordo com
a sua posição (ı́ndices nos quadrados amarelos). Em seguida, o
número binário resultante é convertido para o formato decimal.
Este número decimal é a saı́da gerada pelo operador LBP para
o pixel Ic .
Quando uma imagem é rotacionada, os valores amostrados
Ip mudam a sua posição no perı́metro de amostragem em torno
do pixel central Ic , o que gera um deslocamento circular no
número binário gerado. Para eliminar este efeito, usamos a

(3)

na qual k = {0, 1, 2, · · · , P − 1} e ROT R(x, k) é o operador
de deslocamento à direita circular, que desloca a t-uple x de
k posições.
Após a aplicação do operador LBP em todos os pixels da
imagem, obtemos um conjunto de rótulos que forma o Canal
LBP. Em seguida, calculamos o histograma normalizado do
Canal LBP. Este histograma forma o vetor de atributos que
é a entrada de um algoritmo de aprendizado de máquina. No
nosso caso, o vetor de atributos é a entrada dos classificadores
SVM e RF. Para efeitos de ilustração, a Figura 6 mostra uma
imagem, o seu Canal LBP e o histograma do Canal LBP.
III. C ONSTRUÇ ÃO DO BANCO DE I MAGENS
A maioria das imagens usadas neste trabalho foi obtida no
Fonts in Use, um website que disponibiliza fotografias de projetos de design gráfico classificadas por tipografia3 . Também
utilizamos imagens obtidas em sı́tios de busca convencionais,
o que exigiu uma análise manual da tipografia dos caracteres
das imagens.
Após esta análise, as imagens foram pré-processadas para
identificação dos caracteres. Primeiramente, elas foram convertidas para nı́veis de cinza e, depois, inversamente binarizadas.
Em seguida foi realizada uma dilatação morfológica da imagem binária, utilizando um kernel em cruz com dimensão
3×3. Esta operação permitiu que os contornos dos carateres
ficassem melhor definidos. Em seguida, foram identificados
os caracteres individuais de cada imagem. Este processo é
ilustrado na Figura 7 para uma imagem do tipo Futura.
A Figura 8 apresenta amostras das imagens do banco de
imagens construı́do neste trabalho. Nesta figura, acima de
3 Disponı́vel
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10950
H

TABELA I
PAR ÂMETROS DOS kernels DO SVM QUE OBTIVERAM MELHOR ACUR ÁCIA
NA VALIDAÇ ÃO . F OI UTILIZADO R ANDOM S TATE = 1 E VALORES
PADR ÕES DA BIBLIOTECA S CI K IT- LEARN .

Fig. 8. Amostras do banco de imagens. Para efeito de ilustração, em cada
uma das imagens nesta figura, foi adicionada o tipo correspondente.

Classificador
SVM-Linear
SVM-RBF
SVM-Polinomial
SVM-Sigmoidal
RF

Acurácia[%]
45,17
74,70
54,19
35,61
95,78

TABELA II
ACUR ÁCIA DOS CLASSIFICADORES RF E SVM COM DIVERSOS
TEXTITKERNELS .

Fig. 9. Amostras de imagens do banco de imagens após processo de extração
de atributos, aplicação do LBP.

cada caractere, adicionamos o nome do tipo correspondente.
A versão final do banco de imagens contém 6.750 imagens
no total, com 750 imagens de cada famı́lia tipográfica. A
resolução espacial mı́nima das imagens é 45×45 pixels.
IV. PAR ÂMETROS DO T REINAMENTO E VALIDAÇ ÃO
A Figura 9 apresenta os Canais LBPs das imagens da Figura
8. Os parâmetros do operador LBP utilizados neste trabalho
foram R = 9 e P = 21, que foram escolhidos empiricamente.
Como já mencionado na seção II, após o cálculo dos Canais
LBPs, calculamos os seus histogramas. Estes histogramas
normalizados formam os vetores de atributos (feature vectors).
Cada imagem do banco possui um vetor de atributo e um
rótulo de tipo. Os algoritmos de classificação (SVM e RF)
utilizam estas informações (como entrada) para realizar a
predição do tipo do caractere contido na imagem capturada.
Para treinar e testar os algoritmos de classificação, utilizamos o método de validação cruzada Stratified K-Fold [19],
que é uma variação do método K-Fold. No método K-Fold, o
conjunto de amostras (imagens) é particionado aleatoriamente
em K subconjuntos de tamanhos iguais. Destes subconjuntos,
K − 1 suconjuntos são utilizados para treinamento e 1 subconjunto é utilizado para validação. O processo de validação
cruzada é repetido K vezes e a média dos resultados destas
simulações são reportados. No método Stratified K-Fold, os
subconjuntos possuem aproximadamente o mesmo número

de amostras para cada classe. No caso de uma classificação
binária, isto significa que cada subconjunto tem aproximadamente as mesmas proporções em cada uma das duas classes.
Neste trabalho, utilizamos a implementação dos classificadores SVM e RF da biblioteca SciKit-Learn, com K = 7. A
Tabela I apresenta os parâmetros utilizados para cada kernel do
classificador SVM. Para o treinamento do SVM, foi utilizada
uma abordagem um-contra-todos. Para o classificador RF, o
parâmetro ‘número de árvores de decisão’ utilizado foi igual
a 82. Com relação ao restante dos parâmetros, utilizamos os
valores padrões da biblioteca SciKit-Learn. Nos resultados
reportamos a acurácia da classificação que é definida como
a porcentagem de predições corretas.
V. R ESULTADOS
A Tabela II apresenta o sumário dos valores médios de
acurácia obtidos com o classificador SVM e com o classificador RF, considerando 9 tipos e 7 simulações (Stratified
7-Fold). Como já discutido, utilizamos os kernels linear, RBF,
polinomial e sigmoidal para o classificador SVM. Observa-se
dos resultados que o kernel que produziu o melhor resultado
foi o RBF. Entretanto, o classificador RF apresentou resultados
bem mais expressivos do que qualquer uma das versões do
SVM.
Para analisar a robustez dos algoritmos, no que diz respeito
ao número de classes utilizadas, variamos o número de tipos
de 2 a 9. Para os diversos números de classes, mantemos
a mesma divisão do banco de imagens em subgrupos de
treinamento e validação (conforme descrito na seção IV). A
Tabela III apresenta os valores médios de acurácia para os
classificadores RF, SVM-linear e SVM-RBF quando variamos
o número de classes de 2 a 9. A Figura 10 apresenta o gráfico
correspondente a estes resultados.
Percebe-se que o aumento na quantidade de classes (tipos)
diminui a acurácia média dos classificadores. Entretanto, o
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Quantidade de Tipos
SVM-Linear: Acurácia [%]
SVM-RBF: Acurácia [%]
RF: Acurácia [%]

2
82,54
90,11
95,78

3
71,05
85,85
93,40

4
67,77
83,21
92,74

5
57,74
80,90
88,86

6
56,33
78,40
88,79

7
50,84
77,17
86,47

8
48,59
76,08
86,24

9
45,17
74,70
84,91

TABELA III
ACUR ÁCIA DA CLASSIFICAÇ ÃO UTILIZANDO OS CLASSIFICADORES RF E SVM ( KERNEL LINEAR E RBF), COM N ÚMERO DE TIPOS VARIANDO DE 2 A 9.

R EFER ÊNCIAS

Fig. 10. Gráfico da acurácia média dos classificadores FA, SVM-Linear e
SVM-RBF, com base na variação da quantidade de classes (tipos).

classificador SVM-linear tem o seu desempenho mais severamente afetado do que os outros dois classificadores. Isto
se deve à alta semelhança entre os atributos dos diferentes
tipos [16], o que dificulta uma separação linear no espaço de
atributos. Embora o SVM-RBF apresente um resultado mais
robusto, possivelmente devido à transformação dos atributos
para um espaço no qual os exemplos podem ser linearmente
separáveis, o classificador RF apresentou os melhores resultados em todos os testes. O alto desempenho deste classificador é
atribuido à sua robustez a pequenas diferenças entre os vetores
de atributos [20]. Além disso, devido à utilização de diversas
árvores de decisão, o modelo é mais robusto a ruı́dos.
VI. C ONCLUS ÕES E F UTUROS T RABALHOS
Neste trabalho, apresentamos um algoritmo para reconhecimento automático de tipos que é parte de um sistema para
ensino de tipografia a deficientes visuais. O algoritmo de
reconhecimento de tipos proposto utiliza o operador LBP para
extração de atributos. Foram testados os classificadores SVM e
RF, sendo que este último apresentou um melhor desempenho.
Como parte do projeto, foi construı́do um banco de imagens
de caracteres, contendo até 9 tipos diferentes. Os resultados
mostraram que, apesar do reconhecimento de tipos ser um
problema difı́cil devido à similaridade entre alguns tipos, o
algoritmo proposto é capaz de identificar os tipos com uma
acurácia de 84.91%. Um possı́vel trabalho futuro consiste em
testar o uso de uma Rede Neural Convolucional (Convolutional
Neural Network ou CNN em inglês) para reconhecimento de
tipos.
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Caracterização Estática de um Amplificador Óptico
Semicondutor (SOA)
André Felipe T. M. Monteiro, Marlon M. Correia, Vinicius N. H. Silva e Ricardo M. Ribeiro
Resumo—Este artigo de Iniciação Científica, descreve a
caracterização estática de um amplificador óptico semicondutor
(SOA) concebido e desenvolvido para aplicações envolvendo
óptica não-linear. Obteve-se: corrente de transparência em 29
mA, espectro ASE, curvas potência óptica x corrente e ganho
saturado em 18 dB relativamente plano em torno de 1550 nm.
Palavras-Chave—Amplificador
óptico
semicondutor,
comunicações ópticas, dispositivos ópticos, óptica não-linear.
Abstract— This paper of Scientific Initiation describes the
static characterization of a semiconductor optical amplifier
(SOA) conceived and developed for non-linear optics
applications. It was measured: 29 mA transparency current, ASE
spectrum, optical power x current curves and 18 dB saturated
gain that is flat around 1550 nm.
Keywords—Optical
semiconductor
amplifier,
communications, optical devices, non-linear optics.

I.

optical

II.

MONTAGENS EXPERIMENTAIS

A Fig.1, mostra o esquema de uma primeira montagem
experimental para medir com um OSA (Analisador de Espectro
Óptico), o espectro emitido e o comprimento de onda de pico
da ASE (Amplified Spontaneous Emission) em função da
corrente de polarização no SOA. A Fig.2, mostra um segundo
esquema experimental. Neste esquema utilizou-se um laser
sintonizável (Agilent 8163B) e um atenuador óptico variável
(VOA) para injetar 0,1 mW de potência óptica em 1550 nm na
entrada do SOA através de um acoplador direcional com razão
80/20. Então, 20% da potência é medida pelo OPM1 (Medidor
de Potência Óptica), enquanto os outros 80% são injetados no
SOA. Posteriormente variou-se o comprimento de onda
emitido pelo laser sintonizável (1520-1630 nm) para uma dada
corrente constante de polarização do SOA.

INTRODUÇÃO

Em comunicações a fibra óptica, os amplificadores ópticos
mais utilizados são os EDFAs (amplificador à fibra dopada
com érbio) [1] e a seguir os amplificadores Raman [2]. Porém
os amplificadores ópticos a semicondutor (SOAs) [3] também
podem ser utilizados, dado que suas características permitem
um uso vantajoso em determinadas situações específicas.
Os amplificadores ópticos a semicondutor (SOAs), assim
como os lasers de diodo (LD), são construídos a partir de
junções semicondutora. SOAs são uma espécie de LD frustrado
pois suas faces de saída de luz possuem muito baixa
refletividade. Em comparação com os EDFAs, os SOAs
possuem recuperação rápida do ganho de amplificação,
permitindo assim que venham sendo amplamente utilizados na
construção de diversos circuitos ópticos para o processamento
totalmente fotônico de sinais em Telecomunicações [4].
Este artigo de Iniciação Científica (IC), descreve a
caracterização estática de um SOA não-usual concebido,
desenvolvido e manufaturado pela Kamelian (UK), modelo
1550 nm Nonlinear SOA. Este último, foi construído para
apresentar um alto grau de não-linearidade óptica com 25 ps de
tempo de recuperação do ganho [5]. Este artigo de IC, descreve
então algumas medidas de caracterização estática do SOA nãolinear da Kamelian. Tal conjunto de caracterizações, consiste
em uma etapa preliminar do desenvolvimento em curso no
nosso Laboratório de um laser sintonizável em anel de fibra
óptica (o laser não está aqui apresentado).
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Fig.1. Montagem experimental para a ASE do SOA.

Fig.2. Montagem experimental para medir a curva de amplificação do SOA.

A Fig. 3, mostra esquematicamente uma montagem
experimental para caracterizar o filtro óptico passa banda
(BPF) Lightwaves 2020 [5] quanto à sua sintonização manual e
transmitância na faixa de 1520-1565 nm.
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A Fig. 6, mostra que a largura espectral em 3dB do filtro
passa-banda utilizado é de aproximadamente 1,1 nm e o
mesmo é sintonizável na banda 1520-1565 nm.
Fig.3. Montagem de caracterização da banda de sintonização do filtro passa
banda (BPF).

III.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com relação a Fig.1, variou-se a corrente Ibias até 280 mA
para medir o espectro ASE do SOA conforme visto na Fig.4

Fig.7. Função de transferência do SOA com sintonização espectral realizada
pelo BPF.

Fig. 4. Espectro de ASE gerado pelo SOA x Ibias.

A Fig.4, mostra um deslocamento do pico para menores
comprimentos de onda (blue-shift) quando Ibias é aumentada.
Este último efeito, deve-se provavelmente ao enchimento da
banda com o aumento de Ibias no SOA.

A Fig. 7, mostra a potência óptica emitida pelo SOA quando
utiliza-se o filtro passa banda (BPF) sintonizado dentro da
banda de 1520-1565 nm. Nota-se que acima de 50 mA, é
possível extrair uma maior potência para menores
comprimentos de onda. Este último acontece devido ao
deslocamento blue-shift dos comprimentos de onda de pico da
ASE conforme já mostrado pela Fig. 4.
IV. CONCLUSÕES
Em conclusão, o SOA aqui utilizado mostrou-se um
dispositivo capaz de produzir um ganho de amplificação de ~
18 dB com pico relativamente plano para 0.1 mW de potência
de entrada em 1550 nm. Além disso, o BPF aqui utilizado
apresentou uma largura de banda de ~1,1 nm @ 3dB com
sintonização entre 1520-1565 nm e uma maior potência
transmitida nos menores comprimentos de onda da banda
devido a um forte blue-shift. Finalmente destaca-se que o SOA
em conjunto com BPF poderão serem utilizados em conjunto
para construção de um laser sintonizável em anel de fibra
óptica.
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Fig.5. Curva de ganho de amplificação do SOA em função do comprimento de
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A Fig. 5 mostra o resultado de medidas do ganho de
amplificação do SOA na faixa 1520-1630 nm considerando um
baixo sinal de entrada (0,1 mW) com Ibias em 20 mA (abaixo da
transparência), 150 mA e 280 mA. Pode-se notar, que acima da
corrente de transparência (29 mA), o pico de ganho
relativamente plano de 18 dB em ~ 1550 nm, conforme
informado pelo fabricante [6].

REFERÊNCIAS

Fig. 6. Espectro de transmitância do filtro BPF.

468

[1]

Emmanuel Desurvire, “Erbium-doped fiber amplifiers: principles
and applications”, Wiley-Interscience, New York, 2002.

[2]

Clifford Headley and Govind P. Agrawal, editors, “Raman
Amplification in Fiber Optical Communication Systems,” Elsevier
Academic Press, USA, 2005.

[3]

M. S. Ab-Rahman, “A review of the configuration and performance
limitation parameters in optical amplifiers,” Optica Applicata, vol.
XLIV, No. 2, pp. 251-266, 2014.

[4]

Y. Said and H. Rezig, “All-Optical Signal Processing by Using
SOA Nonlinearities: Prospects for the Evolution of Next Generation
of Optical Networks”, Recent Patents on Signal Processing, vol. 2,
no. 1, pp. 76-81, April 2012.

[5]

Tunable Optical Filter (TOTF) (http://www.lightwaves2020.com).

[6]

1550 nm Nonlinear SOA (www.kamelian.com).
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Bit Error Rate Minimizing Antenna Selection in
Zero-Forcing Precoded MU-MIMO Systems.
Dailys Arronde Pérez and Raimundo Sampaio-Neto

Abstract— This work focuses on the downlink of a ZeroForcing (ZF) precoded multiuser multiple-input multiple-output
(MU-MIMO) systems where the Base Station (BS) and the
users stations (UEs ) transmit and receive information symbols,
respectively, by selected subset of their antennas. An optimal
transmit antenna selection procedure is proposed aiming at
the maximization of the detection signal-to-noise ratio and
consequent minimization of the detection error probability. A
suboptimal search algorithm able to deliver a performance close
to the one resulting from the optimal exhaustive search selection
is proposed. The receive antenna selection is also performed
using a similar optimization criterion. BER performance results,
obtained via simulation and semi-analytical approaches, are
presented for different scenarios.
Keywords— MU-MIMO, transmit and receive antenna selection, sub-optimal selection algorithm.

I. I NTRODUCTION
MIMO technology is closely linked to the evolution of
wireless communication systems, since it is considered one
of the most suitable solutions to achieve the promising transmission rates, making an efficient use of the spectrum and
energy in the fifth-generation (5G) networks. The use of a
very large number of antennas at the base station (BS) to
achieve more dramatic diversity gains leads to the so called
massive MIMO systems that has been extensively studied in
the last decade. An comprehensive overview from various
perspectives on the topic is provided in [1]- [2]. The main
drawback for the implementation of this technology is the
hardware complexity and cost, that scale with the number of
antennas. In order to overcome this problem, antenna selection
technique, at the transmitter and receiver sides, was proposed
in [3]. The basic idea is to use a reduced number of Radio
Frequency (RF) chains and choose the best subset of all the
antennas combinations. This leads to a notable reduction of
implementation’s cost and complexity.
Prior works consider an approach to receive antenna selection for capacity maximization as a convex optimization
problem. In [4] an alternative approach that reachs nearoptimal performance is proposed and the selection problem
is formulated as a combinatorial optimization problem. In [5]
a Generalized Pre-coding aided Spatial Modulation (GPSM)
system for downlink MU-MIMO is considered.
Recent works address the problem of transmit antenna selection in massive MU-MIMO systems. A norm-and-correlationbased selection algorithm for energy efficiency maximization

to decide the transmit RF chain configuration under the total
power constraint in millimeter wave channel is proposed in
[6]. An antenna selection scheme for Large-but-Finite MIMO
networks, using Genetic Algorithm is addressed in [7], which
can be applied with different amount of channel state information (CSI), various data communication models and objective
functions.
In this paper we analyze the downlink of a ZF precoded
MU-MIMO system where each terminal, BS and user’s stations transmit and receive information symbols, respectively,
by selected subsets of their antennas. A general model to
describe the system and expressions that relate the energy
spent in transmission with the energy available for detection
at each user are presented. An optimal transmit antenna selection criteria is proposed, aiming at the maximization of the
detection signal-to-noise ratio and consequent minimization
of the detection error probability. Another contribution of
this paper is the suboptimal antenna selection algorithm, that
executing iterative searches (ITES) find a near-optimal subset
of antennas, and can be employed with different precoding
methods and channel models. Receive antenna selection is
also performed, using a similar optimization criterion. In both
cases, the base station is responsible for carrying out the
selection procedure. BER performance results, obtained via
simulation and semi-analytical approaches, are presented for
different scenarios.
II. S YSTEM AND S IGNAL M ODEL
We consider the downlink of a MU-MIMO system, where
the base station (BS) is equipped with NT transmit antennas
serving K user stations (UEs ), each one with NR antennas,
where KNR ≤ NT . Assuming transmission over flat fading
channels and detection in presence of additive noise, the
received signal by all users is expressed in a [KNR ×1] vector
y = [y1 , y2 , . . . , yK ]T
y = Hx + n,

(1)

where H = [HT1 , HT2 , . . . , HTK ]T , H ∈ CKNR ×NT is the
channel matrix for all users, with Hk ∈ CNR ×NT representing
the channel matrix that connects the BS with the kth user
and n is a [KNR × 1] noise vector. Perfect channel state
information (CSI) is assumed at the transmitter. The vector
x ∈ CNT ×1 contains the information transmitted by the NT
antennas at the BS. In MU-MIMO systems is necessary to
Dailys Arronde Pérez and Raimundo Sampaio-Neto¸ Center for Telecomemploy a precoding technique to decouple the information
munications Studies (CETUC), Pontifical Catholic University of Rio de
conveyed to the different users and mitigate the multiuser inJaneiro, RJ, Brazil, E-mails: dailys@cetuc.puc-rio.br, raimundo@cetuc.pucrio.br.
terference (MUI). Then the transmit vector x can be expressed
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as
x = Ps,

(2)

where P = [P1 , P2 , . . . , PK ], P ∈ CNT ×KNR is the precoding matrix and the information symbols for all users are
organized into the s = [sT1 , sT2 , . . . , sTK ]T vector. Each entry
sk ∈ CNR ×1 , k = 1, 2, . . . , K represents the kth user information vector, to be precoded by the matrix Pk ∈ CNT ×NR .
Conveniently for our analyses, the sk vectors are represented
by
p √
p
(3)
sk = Ek s̃k = Es εk s̃k ,
where Ek is theP
energy of the information symbols sent to user
K
k, Es = 1/K k=1 Ek is the average energy of the transmitted information symbols, εk = Ek /Es and s̃k ∈ CNR ×1
contains statistically independent symbols with zero mean
and variance 1 in all its entries, taken from the modulation
constellation C = {c1 , c2 , . . . , cM }, where M is the order of
the modulation. Then (2) can be written as
p
(4)
x = Es PE 1/2 s̃,
where E is a diagonal matrix containing the vectors k =
εk u, k = 1, 2, . . . , K, in its main diagonal, u is a [NR × 1 ]
unit
and s̃ = [s̃T1 , s̃T2 , . . . , s̃TK ]T , then E[s̃] = 0 and
 vector

H
E s̃s̃ = IKNR .
A. Energy Relations
The mean energy expended by the BS at each transmission
is
ET = E[kxk2 ] = Tr{E[xxH ]},

(5)

where Tr{A} denote the trace of matrix A.We then have from
(4) that
n
o


ET =Tr Es PE 1/2 E s̃s̃H E 1/2 PH
(6)

=Tr Es EPH P = Es γ,
with γ given by
K
X

γ = Tr EPH P =
εk uT gk ,

(7)

k=1

where the column vectors gk are given by

T T
[g1T , g2T , . . . , gK
] = d PH P ,

εk
.
γ

(9)

B. Zero Forcing Precoding
Zero Forcing (ZF) is a linear precoding technique extensively studied in MU-MIMO systems, since completely remove the MUI by applying the right pseudoinverse of channel
matrix, then the precoding matrix is given by
PZF = HH (HHH )−1 .

and the signal received by user k is
p
yk = Ek s̃k + nk .

(12)

C. Maximum Likelihood (ML) detection
Here we consider that the noise vector in (1) is a complex
white Gaussian noise (AWGN), hence the optimal ML detection of the signal vector sk provides the estimate
p
2
(13)
ŝk = argmin yk − Ek s̃k .
sk ∈C

Since the symbols sent to each user are assumed statistically
independent, decoupled detection may be employed, which
treats the separate ML detection of the NR modulated symbols.
The advantage is that only NR × M hypothesis need to
be tested, instead of the M NR required if joint detection is
implemented, thus the complexity reduction is noteworthy.
III. T RANSMIT A NTENNA S ELECTION
To model the transmit antenna selection, we assume that
BS is equipped with Nta RF chains (Nta < NT ). At each
transmission, the most suitable subset with Nta active
 antennas
NT
should be selected, thus we have a total of St = N
possibles
ta
combinations containing Nta out of NT antennas.
Each set is depicted by a column vector p ∈ RNT ,
whose elements take the values 1 or 0, if the antenna is
activated or not respectively. For instance, let NT = 5 and
Nta = 3, resulting St = 10 possible sets, represented by
the patterns Γ = {p1 , p2 . . . p10 }. Pattern p1 = [11100]T
indicates that antennas 1, 2 and 3 are selected for transmission,
while antennas 4 and 5 are deactivated. For each subset, we
have a corresponding H(p) ∈ CKNR ×Nta that represents the
sub-channel matrix of H obtained by selecting the columns
indexed by p. Consequently the St sub-matrices H(p) ∈
CKNR ×Nta are given by
H(p) = HU(p) ,

(8)

with d(A) denoting the vector whose entries are the main
diagonal elements of matrix A. Considering (6), and since
Ek = Es εk , we can express the relation between the energy
of symbols conveyed to user k and ET as
Ek = ET

Applying (10) into the signal model described by (1) and (2)
we have
y = HPZF s + n = s + n,
(11)

(14)

where U(p) ∈ CNT ×Nta is obtained from INT , suppressing
its ith column, when the ith component of vector p is zero.
The matrix U(p) fulfills the properties UT(p) U(p) = INta and
U(p) UT(p) = D(p), where D(p) is a diagonal matrix with
the elements of vector p on its main diagonal. Then, the
expression of the zero forcing precoding matrix for a given
pattern p can be expressed as
h
i−1
H
P(p) =HH
(p) H(p) H(p)
(15)

−1
=UT(p) HH HD(p)HH
.

From (9) and (12) it results evident that, for a fixed energy
distribution εk , k = 1, 2, . . . , K and a given energy ET
available at the transmitter, maximizing the detection energy
(10) Ek at the receivers is equivalent to minimizing the factor γ
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given by (7) and (8). Hence the optimization problem can be
rewritten as
min γ(p) ,
(16)

Algorithm 1: Iterative Search Algorithm (ITES)
Input: pinit , γinit
Output: potm
p∈Γ
1 Initialization: potm = pinit , γ in = γinit
where γ(p) is given by
2 αi → index the Na active antennas
3 δ j → index the Nd = (NT − Na ) deactive antennas
K
X
γ(p) =
εk uT gk (p) ,
(17) 4 do
5
γ out = γ in
k=1
6
for i = 1 to Na do
with


7
p = potm

Nd
[g1 T(p) , g2 T(p) , . . . , gK T(p) ]T =d PH
P
(p)
(p)
8
Ωi = pαi →δj j=1


(18)

−1
9
p = minp∈Ωi γ(p)
=d HD(p)HH
.
10
if γ(p) < γ in then
11
γ in = γ(p)
A. Proposed Suboptimal Search Algorithm ITES
12
potm = p
Given the channel matrix H and the normalized energy 13
else
distribution εk , k = 1, 2, . . . , K, the subset of antennas that
end
minimize γ(p) can be obtained by exhaustive search, i.e. 14
15
update the vector δ j for the next cycle
testing all possible patterns p. However, as the number of
16
end
transmit antennas and available RF chains grow, the search
keep the best pattern potm for the next iteration
complexity, that includes the inversion of large dimension 17
18 while (γ in < γ out );
matrices for each tested configuration pattern p, increases
dramatically. In this paper, we propose a sub-optimal search
algorithm, described in Algorithm 1. ITES (Iterative Search)
is based on a pilot-symbols allocation algorithm for OFDM where the NR -dimensional vector qk has Nra entries 1 and
systems proposed in [8]. It starts the algorithm by considering the remaining are zero. Its non-zero entries indicate the
an initial pattern pinit , randomly selected from the set ΓSt , information bearing (IB) antennas to which the receiver Nra
and its associated metric γinit . The vectors αi and δ j index RF chains are to be connected. Here the relation (6) assumes
the able and unable antennas respectively. The algorithm the form
generate new patterns by moving the active antennas positions

ET = Es Tr ED(qall )PH
(20)
ZF PZF = Es γr ,
independently, thus we have a new pattern for each possible
αi →δj
of de set Ωi is generated where qall = [qT , qT , . . . , qT ]T and the γr factor is given by
position, e.i. each element p
1
2
K
by deactivating the ith antenna and activating the jth. The
K
X

set Ωi is composed by Nd new patterns and we find the one
H
(21)
εk qk T gk ,
γ
=
Tr
ED(q
)P
P
=
r
all
ZF
ZF
that results in the best value of γ. Then the optimum pattern
k=1
is saved in potm for the next cycle. Note that each iteration
implies Na × Nd trials of antenna assignments. The process where vectors gk , k = 1, . . . , K obtained according to (8) and
continues until no improvements in γ calculation are found, (10) are given by
i.e. the algorithm stops when two consecutive iterations return

−1 

the same pattern.
T T
HHH
[g1T , g2T , . . . , gK
] = d PH
. (22)
ZF PZF = d
ITES can be implemented for different scenarios and precoding schemes. Moreover, as will be seen in the following,
As pointed out in the previous section, by minimizing γr the
it reaches results near the optimal solution with significantly detection signal-to-noise ratio of all users are maximized. In
less implementation complexity.
order to minimize γr we consider the independent minimization of the terms in the summation (21), since they are all
IV. R ECEIVE A NTENNA S ELECTION
To evaluate the receive antenna selection, we consider that positive and each one is associated to a single user. Among
each user is equipped with NR receive antennas and only Nra the Sr possible choices of pattern q, the one that results in
minimal qT gk is selected for user k. This is done by simply
RF chains (Nra < NR ). The total number of combinations

NR
containing Nra out of NR antennas is given by Sr = N
. setting to one the elements of q, in positions corresponding
ra
The most appropriate set of Nra antennas is selected by the to the smaller values of gk entries.
transmitter to receive the information symbols, i.e. the BS
selects the set that maximizes the detection energy at each A. Notification
UE and must notify the users which of the Sr possible patterns
As mentioned before, to guarantee correct detection the UE
is chosen for transmission, in order to guarantee the correct
receiver must connect its Nra RF chains to the correct set of
signal detection. In the receiving antenna selection case, the
Nra IB antennas. Since the IB pattern selected by the BS may
signal vector conveyed to user k is expressed by
change according to the variations of the channel, information
p √
p
(19) regarding the pattern selection has to be periodically sent to the
sk = Ek D(qk )s̃k = Es εk D(qk )s̃k ,
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100

10−1
BER

UE receiver (UE notification) where a very reliable retrieval
of this information has to be performed. To implement the UE
notification we consider a frame transmission scheme, where
signals informing the index of the selected pattern are sent to
the users during the notification period, preceding the user data
frame. The antenna pattern used during the notification period
is fixed and known a priori by the receivers. Moreover by
sending the same notification information several times, it is
possible to further reduce the notification error probability. The
UE receiver accumulates the signal vectors received during the
notification period and performs detection using the resulting
summation signal. With this procedure, if Fnot is the number
of repeated transmissions adopted, a detection signal-to-noise
gain of 10 log10 (Fnot ) dB is obtained.
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V. N UMERICAL R ESULTS
In this section, numerical results are presented to evaluate
the bit-error-rate (BER) performance of the considered systems
in different scenarios. The curves are obtained after NCR
independent realizations of the channel matrix H. The entries
of H, are complex independent circularly symmetric gaussian
random variables with zero mean and unity variance. The
noise vector in (1) is a complex zero-mean gaussian vector
with circularly symmetric components and covariance matrix
Kn = σn2 I. Results are expressed in terms of the signal-tonoise ratio


ET
,
(23)
SNRdB = 10 log10
σn2
and QPSK modulation is assumed. From (9) we have that the
detection signal-to-noise ratio per receive antenna is
ET εk
εk
Ek
= 2
= SNR .
σn2
σn γ
γ

(24)

Therefore, with ML detection performed by the UE receivers it results that for a given channel realization and
antenna pattern selection the user k conditional bit-error-rate
is given by
s
s !
!
Ek
SN R
BERk (γ) = Q
=Q
εk ,
(25)
σn2
γ
where Q(.) is the Q-function defined as


Z ∞
1
β2
Q(x) =
exp −
dβ
2π x
2
and the user k BER performance is
s
"
!#
SN R
BERk = E Q
εk
.
γ
In a semi-analytical approach we approximate (27) by
s
!
NCR
X
SN R
1
∼
BERk =
Q
εk .
NCR i=1
γi

(26)

(27)

(28)

We note that (25) and the approximation (28), with γ(p) given
by (17) and (18), are applicable to the case of transmit antenna
selection but they can be used in the receive antenna selection
case, with γr given by (21) and (22), only if error free

Fig. 1.

BER vs. SNR(dB) for NT = 8, NR = 4 and K = 2.

notification is assumed. The results in this section consider
an uniform user energy allocation (εk = 1, for all k).
Fig.1. compares the BER performance obtained with Monte
Carlo simulation and with the semi-analytical approximation
(28). In both cases the results are for NCR = 1000 channel
realizations, and in the Monte Carlo simulations a data frame
of 1200 signal vectors are transmitted to each user per channel
realization. Considering the coincidence of the BER results,
the much less computation time consuming approximation
(28) was used to generate the results presented in figures 2
and 3.
The results in Fig.2. are for transmit antenna selection and
illustrate the BER performance when the BS is equipped
with different number of antennas and RF chains. It is easily
observed that the case of no selection with 10 available
antennas gives the best performance, but it requires a RF chain
connected to each transmit antenna. However, if we have 6 RF
chains available a notable improvement in BER performance is
obtained when BS is equipped with 10 antennas and the most
suitable set of 6 antennas is selected for transmission when
compared to the case of 6 fixed antennas. The results shown
in Fig.3. correspond to a scenario with NT = 20, Nta = 6, K
= 2 and NR = 3 and illustrate the high gain in performance
obtained with the proposed BER minimizing antenna selection
approach when compared with a non-selective choice, where
one of the possible St sets is randomly selected for each
channel realization. Also in this figure are the BER results
obtained with the use of the proposed suboptimal search
algorithm (ITES) and with the Genetic Algorithm based search
procedure proposed in [7]. The former resulted in a slight
improvement in BER performance than the latter. To have
a fair comparison, both algorithms use the same number of
iterations to generate their results, i.e. we modify the stop
condition of ITES so that it performs 3 iterations, same as GA.
This change in the stop criteria was made only for comparative
purposes. Note that with only 3 iteration ITES achieves a
BER performance close to that obtained with the optimum
exhaustive search, with a very significant lower complexity.
For the considered scenario, the exhaustive search tested all
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Fig. 2. BER vs. SNR(dB) for transmit antenna selection considering different
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This paper considered a BER minimizing approach to
antenna selection in the downlink of MU-MIMO systems. We
have developed a procedure to obtain the optimal transmit
antenna set when a reduced number of RF chains is available
at the BS. We have also introduced the ITES algorithm, that
significantly reduces the search space and is able to achieve a
BER performance close to the optimum exhaustive search selection. Similarly, a method to perform optimal receive antenna
selection was proposed, and a notification procedure to inform
the BS selections to the users’ receivers was explored. Joint
transmit and receive antenna selection is a natural extension
and is currently in progress.

SNR (dB)
Fig. 3. BER vs. SNR(dB) for transmit antenna selection with NT = 20,
Nta = 6, NR = 3 and K = 2.

the 38760 possible antenna patterns, while the ITES and GA
tested only 252 each.
In receive antenna selection case, the BS uses all its NT
antennas for transmission and, based on the minimization
of γr , given in (21) and (22), selects the most suitable set
of antennas for receiving data symbols. Fig.4 presents BER
performance curves for a scenario with NT = 10, NR = 4,
Nra = 2 and K = 2, thus yielding a set of Sr = 6 possible
antenna patterns that can be chosen to receive information
symbols. BER curves assuming error-free user notification and
incorporating the proposed notification method were generated
using Monte Carlo simulations, where for each of the NCR =
1000 channel realizations, 1200 data signal vectors followed
by Fnot = 10 notification signal vectors are transmitted to
each user. The coincidence of the BER performance curves
evidences the effectiveness of the adopted notification method.
The results also evidence the high performance gains that
can be obtained with the proposed receive antenna selection
optimization method.
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Análise de Arranjo Periódico de Nanodipolos Sobre
Plano de Ouro Através da Função de Green 3D
André Felipe S. da Cruz, Karlo Q. da Costa e Nadson Welkson P. de Souza

Resumo— Neste trabalho é apresentada a modelagem eletromagnética tridimensional de um arranjo periódico planar de
nanodipolos operando em frequência óptica sobre um plano de
ouro. Os campos eletromagnéticos foram determinados através do
método do potencial magnético, definido por meio da Função de
Green Periódica (PGF). Foram realizadas análises paramétricas
de campo próximo e distante, e analises espectrais dos coeficientes
de reflexão e transmissão. A concentração de luz sobre o plano
de ouro devido à ressonância plasmônica superficial é observada.
Para verificar a convergência do método, foram gerados resultados gráficos da convergência de Cauchy das séries da PGF
cossenoidal.
Palavras-Chave— Arranjo planar, Função de Green Periódica,
Campos Próximo e Distante, Método Analı́tico.
Abstract— In this work is presented the three - dimensional
electromagnetic modeling of a planar periodic array of nanodipoles operating at optical frequency upon a gold plane.
The electromagnetic fields were determined by the magnetic
potential method, defined by the Periodic Green Function (PGF).
Parametric analyzes of the near and far field were performed,
as well as spectral analyzes of the reflection and transmission
coefficients. The concentration of light on the gold plane due to
surface plasmon resonance is observed. To verify the convergence
of the method, graphical results of the Cauchy convergence of
the cossenoidal PGF series were generated.
Keywords— Planar Array, Periodic Green Function, Near and
Far Fields, Analytical Method.

I. I NTRODUÇ ÃO
Nanoantenas, também conhecidas como antenas ópticas, são
estruturas metálicas com dimensões de poucos nanômetros,
capazes de transmitir, receber, confinar e amplificar a luz [1,2].
Estas caracterı́sticas possibilitam o controle e a modulação
da luz, desempenhando assim, o papel principal em muitas
aplicações, tais como em sensores [3], microscopia óptica de
alta resolução [4], controle e direcionalidade da luz [5], entre
outras.
Nanopartı́culas com dimensões menores que o comprimento
de onda de excitação λ podem ser equivalentemente modeladas
por nanoantenas do tipo dipolo (nanodipolos) ou por correntes
elementares [6]. Dessa forma, o efeito do acoplamento óptico
de um arranjo de nanopartı́culas, sobre um substrato e suas
interações de campo próximo e distante, podem ser descritas
através da solução de um arranjo de nanodipolos [7,8].
Especial atenção tem sido dada a nanopartı́culas posicionadas sobre metais nobres (ouro e prata) [9,10], pois,
quando excitadas, sua re-irradiação pode provocar ondas
A. F S. Cruz, K. Q. Costa, N. W. P. Souza, Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica (PPGEE), Universidade Federal do Pará (UFPA), BelémPA, Brasil, E-mails: felipe.andcruz@gmail.com, karlo@ufpa.br e nadsonwelkson@unifesspa.edu.br

plasmônicas de superfı́cie na interface metálica [11] que, por
sua vez, alteram caracterı́sticas de concentração e emissão de
luz do conjunto [5]. Diante disto, diferentes arranjos periódicos
de nanoantenas têm sido propostos [12,13]. A análise e
designer destas estruturas são, em geral, realizados através
de métodos numéricos, tais como Método dos Elementos
Finitos (FEM) e Método dos Momentos (MOM), entretanto,
a representação de arranjos de nanoantenas pode demandar
elevado custo e tempo computacional. Contudo, métodos
analı́ticos baseados em Funções de Green Periódicas (PGF)
no domı́nio espectral são propostos, viabilizando a modelagem
eletromagnética [14].
Neste trabalho, é apresentado o estudo analı́tico full-wave
tridimensional de um arranjo planar periódico de nanodipolos
hertzianos sobre um plano metálico de ouro. Os campos eletromagnéticos foram definidos através do método do potencial
magnético, determinado através da solução da equação de
Helmholtz, para isso, utilizou-se o método da transformada
série complexa de Fourier, com condições periódicas na coordenada xy, e o método da função de Green na coordenada z.
Foram realizadas análises de campo próximo e distante para
um comprimento de onda 632,8nm, e análises espectrais dos
coeficientes de reflexão e transmissão TE e TM. Através de
identidade de Euler, os somatórios nas séries complexas foram
alterados para reduzir o custo computacional das simulações,
e por fim, verificou-se a convergência de Cauchy destas séries.
II. M ODELAGEM A NAL ÍTICA
A. Descrição Teórica e Modelagem da Estrutura
A estrutura em análise é definida por um arranjo periódico
de nanodipolos hertzianos sobre uma camada de ouro infinita,
conforme Fig. 1:

Fig. 1.

Arranjo periódico de nanodipolos sobre camada de ouro.

Considera-se dipolos com comprimento l << λ/50 localizados a uma altura h da interface d, representados por
correntes concentradas J, com momentos de corrente I0 l
orientados na direção âr definida pelos ângulos fixos θ0 e φ0 :
J(r, r0 ) = I0 lδ(r − r0 )[cos φ0 sin θ0 âx +sin φ0 sin θ0 ây +cos θ0 âz ] (1)
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onde r = (x, y, z) e r0 = (0, 0, h). Como a estrutura possui
periodicidade bidimensional ao longo do plano xy, podemos
realizar a análise de campo através de uma célula com largura
2a em x e 2b em y (Fig. 2a). Neste trabalho ambos os meios
são considerados não magnéticos, sendo o meio 1 (ε1 , µ1 ),
z > d, o espaço livre , e o meio 2 (ε2 , µ2 ) , z < d,
caracterizado pela permissividade relativa complexa do ouro
que, no espectro óptico, é descrita pelo modelo de LorentzDrude com excelente precisão [11].

(a)

Fig. 2.

(b)

(a) Célula de análise. (b) Regiões de análise V1 e V2.

Para determinar analiticamente os campos elétrico e
magnético, primeiramente foi definido o potencial magnético
em ambos os meios através da solução da equação diferencial vetorial de Helmholtz, não homogênea no meio 1, e
homogênea no meio 2 [14]:
−∇2 A1 + k1 2 A1 = µ1 J
−∇2 A2 + k2 2 A2 = 0

(2)

A região de análise é delimitada por dois volumes V 1 e V 2,
meio 1 e meio 2, respectivamente, encerrados pelas superfı́cies
fechadas S1 = S11 + S12 + S13 + S14 + S15 + S16 e S2 =
S21 + S22 + S23 + S24 + S25 + S26 , conforme Fig. 2b.
Note que o campo potencial nas superfı́cies
S11 , S12 , S13 , S14 , S21 , S22 , S23 , S24
deve
atender
as
condições periódicas em (3), e em regiões distantes da
fonte, como nas superfı́cies S15 e S26 , o campo potencial
deve atender as condições de limite em (4), ou seja, serem
nulos no infinito.
∂A1
∂A1
(a,y,z)|S11=
(−a,y,z)|S12
∂x
∂x
∂A1
∂A1
(x,b,z)|S13=
(x, −b,z)|S14
A1(x,b,z)|S13=A1(x, −b,z)|S14 ,
∂x
∂x
∂A2
∂A2
(a,y,z)|S21=
(−a,y,z)|S22
A2(a,y,z)|S21=A2(−a,y,z)|S22 ,
∂x
∂x
∂A2
∂A2
A2(x,b,z)|S23=A2(x, −b,z)|S24 ,
(x,b,z)|S23 =
(x, −b,z)|S24
∂x
∂x
A1(a,y,z)|S11=A1(−a,y,z)|S12 ,

lim A1 (x, y, z)|S15 = 0, lim A2 (x, y, z)|S26 = 0

z→+∞

z→−∞

1 Ax1,y1
1 Ax2,y2
|z=d =
|z=d
µ2 ∂z
µ1 ∂z
1
1
1
1
Az2 |z=d = Az1 |z=d ,
∇·A2 |z=d =
∇·A1 |z=d
µ2
µ1
ε 2 µ2
ε 1 µ1
Ax2,y2 |z=d = Ax1,y1 |z=d ,

B. Tensores de Campos Através do Método PGF
Este tópico apresenta os principais passos do formalismo
utilizado na obtenção das soluções de (2), com condições
(3) - (5). As equações diferenciais genéricas de Av foram
determinadas com o auxı́lio da Função de Green Periódica
(PGF), com condições de Neumann e Limite em z, e condições
periódicas em xy, todas homogêneas e derivadas a partir das
condições de contorno dos problemas em Av [14]. O método
baseia-se em utilizar a transformada dupla série complexa
de Fourier para levar o problema tridimensional espacial ao
domı́nio espectral discreto m e n, retirando a dependência
espacial de xy, e então resolvendo o problema unidimensional
na variável z com constante de propagação kzu (6), com
Im(kzu ) < 0, nos meios u = 1 e 2.
r
kzu =

ku 2 −

h mπ i2
a

−

h nπ i2
b

g 1,2 (r, r0 )=

∞
X

∞
X

1,2
gmn
(z, z 0 )um (x0 )un (y 0 )um (x)un (y) (7)

m=−∞ n=−∞

mπ
x √
a / 2a
nπ
j
y √
un (x) = e b / 2b
j

um (x) = e

(8)
(9)

onde um (x) e un (y) são as autofunções próprias do problema
periódico em x e y, com autovalores λm = (mπ/a)2 e
λn = (nπ/b)2 . No domı́nio espectral mn as funções de Green
unidimensionais em z no meio 1 e 2 são, respectivamente:
1 h −jkz1 |z−z0 | −jkz1 (z+z0−2d)i
e
+e
2jkz1
h
i
0
0
1
2
gmn
(z, z 0 ) =
e−jkz2 |z −z| +ejkz2 (z+z −2d)
2jkz2

Na interface z = d formada pelas superfı́cies S16 e S25 , o
campo potencial deve atender (5) para que sejam obedecidas
às condições de continuidade dos campos EM tangenciais e
fluxos EM normais.

(6)

Através da transformada inversa dupla série complexa de
Fourier [14] obtém-se a PGF no domı́nio espacial xyz (7),
em que os indicies 1 e 2 indicam o meio de análise.

1
gmn
(z, z 0 ) =

(3)
(4)

(5)

Cada equação em (2) produz três equações diferenciais
escalares com a mesma estrutura e condições de contorno
idênticas, com exceção das condições na interface z = d,
dito isso, primeiramente determinou-se a solução para uma
componente genérica Av excitada pela fonte genérica Jv =
I0 lfv (θ0 , φ0 ), e posteriormente o resultado foi estendido para
as componentes Ax , Ay e Az , no meio 1 e 2.

(10)
(11)

Aplicando a identidade de Green ao produto interno entre
a equação diferencial escalar de Helmholtz, na componente
genérica Av , e a função de Green nos meios u = 1 e 2 (7):
h−(∇2 +ku2 )Avu |g ui = hAvu |−(∇2 +ku2 )g ui+J(Avu , g u )|Su (12)

O operador −∇2 , para condições de contorno periódicas,
Neumann e limite, possui propriedades do operador autoadjunto [14]. Assim, a solução para as componentes genéricas
do campo potencial magnético no meio 1 e 2 são obtidas por:
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∞
X
I0 lfv(θ0,φ0)h −jkz1|z−h| −jkz1(z+h−2d)i
µ1
Av1(r)=
{
e
+e
j8abm=−∞n=−∞ kz1
m
n  (13)
x+ y
−jπ
2Λmn
−jkz1 (z−d)
v1
a
b
−
e
}e
µ1 kz1
∞
X

m
n 
∞
∞
X
X
x+ y
2 −jkz2 (z−d) mn −jπ
1
a
b
{
e
Λv2 }e
Av2(r) =
(14)
j8ab m=−∞n=−∞ kz2

onde:
"

Λmn
v1 =

Z

b

a

Z

jπ

e
−b

−a
"

Λmn
v2 =

Z

b

a

Z

jπ

e
−b

−a

m 0 n 0#
x + y
∂
a
b
Av1 (x0,y 0,d)dx0 dy 0
∂z

(15)

m 0 n 0#
x + y
∂
a
b
Av2 (x0,y 0,d)dx0 dy 0
∂z

(16)

Aplicando as condições de fronteira (5) na interface z = d
e resolvendo o sistema de equações formado por (13)-(16),
o campo potencial magnético na forma tensorial é dado por
(17).
Amn
0
x,y
∞
X
mno

0
A
 hmπi
hnπ i x,yo
o
mno
m=−∞n=−∞ −j
Amn
Amn
zx,zy −j
zx,zy Azz
a
b
mx ny 
+
−jπ
a
b
×e

∞
X
A = I(θ ,φ )
0

o




0
0


0

I0 l
[cosφ0 sinθ0 b
ax + sinφ0 sinθ0 b
ay + cosθ0 b
az ]
8ab

o

i
1 h −jkz1 |z−h|
e
+ RT E e−jkz1 (z+h−2d)
kz1
o

T EM −jkz1 (z+h−2d)
Amn
e
zx1,zy1 = µ1 S
h
i
o
1
e−jkz1 |z−h| + RT M e−jkz1 (z+h−2d)
Amn
zz1 = −jµ1
kz1


o
1 j[kz2 (z−d)−kz1 (h−d)]
µ1 kz2
Amn
T TE
e
x2,y2 = −jµ2
µ2 kz1
kz2
o

o

Amn
zz2

T EM j[kz2 (z−d)−kz1 (h−d)]
Amn
e
zx2,zy2 = µ2 S


1 j[kz2 (z−d)−kz1 (h−d)]
kz2
= −jµ2
T TM
e
kz1
kz2

(17)

(18)

(19)
(20)



µ2 kz1 − µ1 kz2
µ2 kz1 + µ1 kz2


µ1 ε 1
− 1 T TET TM
µ2 ε 2

(23)
(24)

(25)



(26)
(27)
(28)

(29)

C. Forma Alternativa da Representação Espectral da PGF
A representação espectral discreta, nas soluções das PGF
em (17), são feitas na forma de somatórios duplos de menos
infinito a mais infinito, o que pode demandar um razoável
custo computacional nas simulações. Para reduzir tal custo
é proposto alterar os somatórios utilizando a identidade de
Euler, desde que os termos espectrais nas expressões de campo
obedecem as seguintes condições:
cm,n (z) = c−m,−n (z) = c−m,n (z) = cm,−n (z)
cm,0 (z) = c−m,0 (z),
c0,n (z) = c0,−n (z)

(30)

As identidades propostas são:
∞
X

∞
X

"
−jπ

cmn (z)e

mx ny #
+
a
b =
(31)

∞ X
∞
X

h mπ i h nπ i
mn cmn (z)cos
x cos
y
a
b
m=0n=0
"
mx ny #
h
i
+
−jπ
∂
mπ
a
b =
S=
cmn (z) −j
e
∂x
a
m=−∞n=−∞
∞
X

∞
X

(32)

∞ X
∞
X

h mπ i
h mπ i h nπ i
mn cmn (z) −
sin
x cos
y
a
a
b
m=0n=0
∞
∞
h nπ i −jπ
X
X
∂
S=
cmn (z) −j
e
∂y
b
m=−∞n=−∞

"

mx ny #
+
a
b =
(33)

∞ X
∞
X

h mπ i h nπ i
h nπ i
cos
x sin
y
mn cmn (z) −
b
a
b
m=0n=0

onde mn é o número de Neumann duplo:
mn

(22)




2µ2 kz1
T
=
µ2 kz1 + µ1 kz2


ε2 kz1 − ε1 kz2
RT M =
ε2 kz1 + ε1 kz2


2ε2 kz1
T TM =
ε2 kz1 + ε1 kz2
TE



Definido o potencial magnético (17), os tensores de campos
magnético e elétrico próximos e distante podem ser facilmente
obtidos através de operações diferenciais [15].

(21)

onde os coeficientes de reflexão e transmissão de Fresnel dos
modos TE e TM são [16]:
RT E =

1
= 2
2kz1

m=−∞n=−∞

Nos meios 1 e 2 , as componentes do tensor (17) são
formadas por:
Amn
x1,y1 = −jµ1

S

T EM

S=

com elementos Aij , sendo a componente i excitada pela
componente j da fonte de corrente linear I(θ0 , φ0 ), conforme
(18).
I(θ0 , φ0 ) =

e STEM um coeficiente de acoplamento que relaciona os
coeficientes de transmissão dos modos TE e TM:



1,

2
=

2


4

m = 0, n = 0
m = 0, n 6= 0
m 6= 0, n = 0
m 6= 0, n 6= 0

(34)

III. RESULTADOS
A partir do modelo teórico desenvolvido, foram preparados
algoritmos computacionais no software Matlab, que permitem
avaliar numericamente os coeficientes de reflexão e transmissão TE e TM na interface ar/ouro, o campo próximo e o
diagrama de radiação de um arranjo de dipolos. Os resultados
dos coeficientes de transmissão e reflexão foram coletados no
intervalo λ entre 450nm e 750nm. Para análises de campo
próximo e diagrama de radiação foram gerados resultados
gráficos em λ = 632.8nm, equivalente ao utilizado em
circuitos ópticos. No programa desenvolvido foram utilizadas
as séries cossenoidais propostas em (31) - (33), estas foram
truncadas utilizando m = 0 : M e n = 0 : N. Por
fim, verificou-se a caracterı́stica de convergência das séries
cossenoidais nas PGF do campo potencial A.
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A. Coeficientes de Reflexão e Transmissão TE e TM
Os modos TE e TM, ou mesmo modos hı́bridos, podem
ser excitados na estrutura através da orientação dos dipolos
sobre o plano de ouro. Os campos radiados pelos dipolos são
compostos por somas discretas de ondas planas, das quais
a componente espectral fundamental m = n = 0, com
incidência normal (onda predominante), é a escolhida para as
análises gráficas dos coeficientes de reflexão e transmissão
apresentados na Fig. 3.

(a)

A Fig. 4 mostra a distribuição de campo no plano xy em
z = 0.15λ (altura focal) para um arranjo de dipolos horizontais
(θ0 = 90 e φ0 = 45). A Fig. 5 mostra a distribuição no plano
xz em y = 0 para um arranjo de dipolos verticais (θ0 = 0).

Fig. 4. Componentes de campos no plano xy em z = 0.15λ, polarização
vertical: (a)Re{Ez }, (b)Re{Hy }.

(b)

Fig. 3. Coeficientes RT E , tT E , RT M e tT M : (a) Módulo (b) Fase, com
m = n = 0.

Através da Fig. 3a podemos notar que em amplitude as
ondas refletidas e transmitidas, para incidência normal, nos
modos TM e TE são iguais. Na Fig. 3b, verifica-se que os
coeficientes de reflexão RT E e RT M estão defasados de 180º
em todos os comprimentos de onda, estando de acordo com
o esperado para incidência normal sobre bons condutores
[15]. Os coeficientes de transmissão tT E e tT M possuem o
mesmo ângulo de defasagem (curva ao centro), indicando que
a transmissão nos modos TE e TM sempre estão em fase.
A partir da Fig. 3a, nota-se também que para comprimentos
de onda menores, o ouro perde sua caracterı́stica de condutor
perfeito, ou seja, há a presença da onda transmitida. Na maior
parte do espectro em análise, a transmissão é menor que a
reflexão, com exceção de uma pequena faixa entre 473.64nm
e 507.89nm, onde a transmissão se torna ligeiramente maior
que a reflexão. O pico de transmissão ocorre no comprimento
de onda λ ≈ 514.14nm. Os coeficientes de reflexão efetiva
foram calculados a partir de (25) e (27), e os coeficientes de
transmissão efetiva foram calculados através das relações:

tT E




kz2 ε1
T T M = 1 − RT M
kz1 ε2


kz2 µ1
=
T T E = 1 − RT E
kz1 µ2

tT M =

(35)
(36)

B. Campos Elétrico e Magnético Próximos
Foram gerados gráficos das componentes Ez e Hy em três
células, considerando que os dipolos nos arranjos possuem
comprimento l << λ/50 e estão localizados no centro da
célula, a uma distância a = 3λ, em x, e b = 3λ, em y, das
bordas da célula, posicionados em uma altura h = λ/10 da
interface metal/ar em z = d = 0. Todos excitados por uma
corrente normalizada em I0 = 1A.

Fig. 5.
Componentes de campos no plano xz em y = 0, polarização
horizontal: (a)Re{Ez }, (b)Re{Hy }.

Primeiramente, verifica-se que as condições de contorno
periódicas para ambos os campos são atendidas. Nas Fig. 4
e Fig.5, os modos predominantes são, respectivamente, o TE
e o TM. Note, na Fig. 5, o surgimento de ondas plasmônicas
de superfı́cie sobre a camada metálica, justamente devido à
predominância do modo TM que é exigência necessária ao
surgimento destas ondas [11,17].
C. Diagramas de Radiação
Utilizando a definição de far-field [15], os diagramas de
radiação foram gerados e são demonstrados na Fig. 6. O
espaçamento entre os dipolos no arranjo é calculado para
a = b = 0.25λ, 0.5λ e 1λ. Os dipolos são posicionados em
h = λ/10 e h = λ, e orientados na vertical e horizontal.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 6. Diagramas de Radiação com dipolos orientados na: Vertical: (a)
h = λ/10, (b) h = λ; Horizontal: (c) h = λ/10, (d) h = λ

A partir das Fig. 6a e 6b, podemos verificar que quando os
dipolos são orientados verticalmente, (θ0 = 0), a radiação é
concentrada na região da interface metal/ar. Esta concentração
de ondas é proveniente da excitação de ondas SPP, e é
amplificada a medida que aproximamos o arranjo da interface,
confinando a radiação nesta região. No caso das Fig. 6c e 6d,
quando os dipolos são orientados horizontalmente (θ0 = 90)
praticamente toda radiação é longitudinal e perpendicular ao
arranjo. Os resultados demonstram a capacidade de controle da
intensidade da luz em diferentes direções a partir da mudança
da distribuição e inclinação do arranjo de dipolos.
D. Convergência do Método
Nos resultados de campos as séries duplas foram truncadas
em M=N=20 para Fig. 4, M=N=30 para Fig.5, e M=N=50
para Fig.6. As simulações foram realizadas com razoável
custo computacional, contudo, fez-se necessário verificar a
convergência do método e a real necessidade do numero de
termos nas séries. Na Fig. 7 é demonstrada o erro relativo para
a componente Az (0, 0, z) em termos do numero de iterações
m ∗ n, para três pontos em z.

Fig. 7. Erro relativo da série cossenoidal na componenteAz (0, 0, z), onde
z = 1.8µm (sobre a fonte), z = 0.63µm (próximo a fonte) e z = −0.25µm
(abaixo da interface metal/ar).

IV. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho, foi apresentada a modelagem eletromagnética de um arranjo periódico planar de nanodipolos,
sobre um plano de ouro, através do método da função de
Green periódica, com o principal intuito de propor um modelo que possa ser utilizado na otimização de projetos de
nanodispositivos. A partir dos resultados obtidos podemos
verificar as caracterı́sticas de campos próximo e radiado. Na
Fig. 7, verificamos que a convergência das séries ocorre de
formas diferentes para diferentes pontos no espaço, sendo
muito rápida distante da fonte, e lenta nas proximidades,
principalmente pelo fato do método tentar aproximar uma
fonte delta de Dirac. A utilização da série dupla em termos
de cosseno propicia a redução em 4 vezes o número de
termos em relação a série complexa de Fourier convencional.
Contudo, métodos aproximados de aceleração da PGF tem
sido propostos cada vez mais na literatura, como o método
de Ewald, decomposição de Kummer, e transformações de
Shanks.
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Análise de Dipolos de Grafeno com Potenciais
Químicos Diferentes em Cada Braço
Gabriel S. Pinto e Karlo Q. da Costa

Resumo—Este artigo apresenta uma análise de um dipolo de
grafeno com potenciais químicos diferentes em cada braço. A
análise numérica é feita pelo Método dos Momentos (MoM) com
uma impedância superficial, onde os seguintes parâmetros da
antena são investigados: impedância de entrada, distribuição de
corrente, ganho e diagrama de radiação. Os resultados mostram
como estas características variam em função de potenciais
químicos assimétricos nos braços do dipolo. É verificado que o
diagrama de radiação desta antena pode ser controlado
eletronicamente como em um arranjo de fase.
Palavras-Chave—Antenas de grafeno, radiação em terahertz,
diagrama de radiação controlável.
Abstract—This article presents an analysis of a graphene
dipole with different chemical potential in each dipole’s arm. The
numerical analysis is done by the Method of Moments (MoM)
with surface impedance, where the following parameters are
obtained: input impedance, current distributions, gain and
radiations diagrams. The results show how these parameters
vary in function of the chemical potential of the dipole’s arms. It
is shown that the radiation diagram of this antenna can be
electronically controlled like a phased array.
Keywords—Graphene antennas, terahertz radiation, radiation
diagram controllable.

I.

INTRODUÇÃO

O grafeno é um material formado por uma monocamada
planar de átomos de carbono densamente compactados em uma
estrutura hexagonal bidimensional (2D) [1]. Na última década,
o grafeno tem chamado atenção de pesquisadores devido às
suas notáveis propriedades eletrônicas, óticas e mecânicas.
Como exemplos de aplicações do grafeno, podemos citar:
antenas de grafeno [2], transistores de alta velocidade [3],
células solares de alta eficiência [4].
Muitos artigos têm analisado a variação do potencial
químico para ajustar dinamicamente a condutividade do
grafeno nas frequências de terahertz e infravermelho. Em [5]
os autores apresentaram um estudo teórico para mostrar que o
grafeno pode servir como uma plataforma para metamateriais
infravermelhos e dispositivos de transformação ótica. A
variação do potencial químico em [5], foi feita com um campo
eletroestático, o que possibilitou obter diferentes seções da
mesma folha de grafeno com condutividades diferentes. Outro
artigo apresentado em 2013 [6] propôs um deslocador de fase
terahertz para um arranjo de antenas de grafeno baseado em
guia de onda de placas paralelas. Em [7], é apresentado um
controle dinâmico do diagrama de radiação de um dipolo de
grafeno, onde elementos parasitas com diferentes potenciais
químicos são posicionados próximos ao dipolo. Uma antena

reconfigurável com dupla camada de grafeno é apresentada [8].
Neste artigo foi demonstrado que a impedância de entrada pode
ser ajustada em uma ampla faixa de frequências através do
potencial químico. Outros exemplos de controle das
propriedades de antenas de grafeno pelo potencial químico são
apresentados em [9].
Em nanocomunicações [10], as antenas metálicas têm
algumas desvantagens em comparação com as antenas de
grafeno. Diferentemente das antenas de grafeno, as antenas
metálicas não podem ser reduzidas à escala de alguns poucos
micrômetros, pois estas têm uma baixa mobilidade de elétrons
em escala nanométrica. E também, as antenas metálicas têm
elevada atenuação de propagação em frequências ressonantes
muito altas [11]. Cristais líquidos nemáticos [12] e
metamateriais acionados eletricamente [13] foram propostos
para realizar deslocamento de fase ou moduladores em
terahertz, mas eles geralmente requerem grandes áreas e são
difíceis de serem integrados com circuitos planares [6]. Os
deslocadores de fase baseados em cristais líquidos [12] exigem
um elevado potencial elétrico, de até 125 V, para gerarem
mudanças de fase consideráveis. Os moduladores de
metamateriais [13] são complexos porque tanto a amplitude
como a fase são fortemente dependentes da frequência, e são
simultaneamente modulados, isto é, a amplitude do sinal varia
com o deslocamento da fase.
O presente artigo analisa teoricamente um dipolo de
grafeno com diferentes potenciais químicos em cada braço do
dipolo. A antena tem geometria planar retangular, com
alimentação por fonte de tensão no centro, e a análise é feita na
faixa do terahertz de 0,5-2,0 THz. O método dos momentos
bidimensional, com impedância superficial do grafeno, foi
utilizado para análise teórica [14]. São apresentados cálculos
dos seguintes parâmetros: impedância de entrada, distribuição
de corrente, diagrama de radiação e ganho normalizado em
função de diferentes valores dos potenciais químicos em cada
braço do dipolo.
II.

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

A. Geometria da Antena
A geometria do dipolo de grafeno analisado é apresentada
na Fig. 1a, sendo as dimensões: L = 17 µm, W = 10 µm e g = 2
µm, onde estes dados e a fonte são os mesmos daqueles
utilizados em [15]. Os braços do dipolo possuem potenciais
químicos µc1 e µc2. A permissividade efetiva equivalente do
meio é εr = 2,4, a qual é aproximadamente a média entre as
permissividades do substrato 3,8 (z<0) e ar 1,0 (z>0) [15]. Será
mostrado nas próximas seções que diferentes valores de µc1 e
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(a)

(b)

Fig. 1.
(a) Geometria do dipolo planar retangular de grafeno. (b)
Ilustração da variação do diagrama de radiação para µc1 ≠ µc2.

µc2 irão causar uma assimetria na distribuição de corrente e no

Fig. 2.

diagrama de radiação (Fig. 1b).

B. Condutividade Superficial do Grafeno
Uma folha de grafeno pode ser representada por uma
superfície planar com espessura muito fina do tamanho de um
átomo de carbono. Já as dimensões planares do dipolo, estas
devem estar na ordem de micrometros, para ser capaz de
irradiar ondas eletromagnéticas (EM) na faixa de frequência de
terahertz [16], [17].
Através de resultados experimentais apresentados em [18],
é demonstrado que o efeito de borda sobre a condutividade
superficial do grafeno, somente aparece em estruturas com
dimensões laterais W e L (Fig. 1) consideravelmente menor que
100 nm. Logo, o efeito de borda será desconsiderado neste
trabalho, o que por sua vez, possibilitará o uso do formalismo
de Kubo para calcular a condutividade superficial de uma folha
de grafeno infinita [19], [20]. Na faixa de frequências
considerada aqui de 0,5-2,0 THz, a contribuição de intrabanda
da condutividade superficial do grafeno predomina. Neste caso,
sua condutividade é representada pelo modelo de Drude

σ (ω ) =

 µ  − j
2e 2 k BT 
ln 2 cosh c 
2
−1
πh
 2k BT  ω − jτ


(1)

onde τ=10‒12s é o tempo de relaxação, e é a carga do elétron, kB
é a constante de Boltzman, ħ a constante de plank reduzida,
T=300K é a temperatura e µc é o potencial químico. A Fig. 2
mostra a variação da condutividade em função da frequência e
potencial químico.
C. Método dos Momentos
A solução do problema de radiação da Fig. 1a é feita pelo
método dos momentos [14]. Neste método aplicamos a
condição de contorno de impedância na superfície da antena e
obtemos a seguinte equação integral do campo elétrico no
domínio da frequência com dependência temporal exp(jωt)
[( E S + Ei ) ⋅ at ]at = Z S J

(2)

onde E S (V/m) é o campo elétrico espalhado da antena, E i
(V/m) é o campo elétrico incidente devido da fonte de tensão,
at é o vetor unitário tangencial a superfície da antena, J
(A/m) é a densidade de corrente superficial e ZS = 1/σ é a
impedância superficial do grafeno. O campo E S é dado por:

Condutividade superficial do grafeno versus frequência para
diferentes valores do potencial químico µ c (eV).

E S = − jωµ 0  J
S

 1
e − jkR
ds '+∇ 
4πR
 jωε

 ∇ ⋅ J
S


e − jkR
dS '
4πR


(3)

onde j é a unidade imaginária, k = ω(µ 0ε)1/2, ω é a frequência
angular (rad/s), ε = εrε0 a permissividade relativa do meio, µ 0 e
ε0 são a permeabilidade magnética e permissividade elétrica,
respectivamente, no espaço livre, e R é a distância entre os
pontos de fonte e observação, ambos na superfície da antena S.
A solução numérica de (3) pelo MoM aproxima a corrente
superficial da antena por um somatório em um determinado
conjunto de funções base. Além disso, é feito o procedimento
de teste convencional com um dado conjunto de funções teste
[15]. Substituindo (3) em (2), a equação integral resultante é
transformada em um sistema linear algébrico, o qual é
resolvido para se obter a corrente J . A partir desta corrente, os
resultados de impedância de entrada e diagrama de radiação
podem ser obtidos.
III.

RESULTADOS NUMÉRICOS

Esta seção apresenta os resultados numéricos das
propriedades radiativas de quatro dipolos de grafeno com
diferentes configurações de potenciais químicos µc. A tabela 1
apresenta os valores utilizados de µc para cada antena.
TABELA I.

POTENCIAIS QUÍMICOS µC1 ε µC2 DOS QUATRO EXEMPLOS DE
DIPOLOS CONSIDERADOS

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

µc1 (eV)

0,10

0,10

0,10

0,10

µc2 (eV)

0,10

0,12

0,16

0,20

A. Impedância de Entrada
A Fig. 3 mostra as impedâncias de entrada das antenas da
Tabela 1. O Caso 1 mostra o dipolo convencional com
potenciais químicos iguais em cada braço, onde observamos o
comportamento ressonante característico de uma antena dipolo
com uma ressonância e antirressonância próximo de 0,9 THz e
1,2THz, respectivamente. A medida que aumentamos o valor
de µc2, observamos o surgimento de um segundo pico de Rin de
antirressonância a direita do primeiro pico de Rin original. Este
segundo pico aumenta para maiores valores de µc2, enquanto o
primeiro pico permanece constante.
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Desta análise podemos concluir que os casos com
potenciais químicos diferentes em cada braço possuem as
curvas de Zin aproximadamente com as mesmas características
de duas antenas com potenciais químicos diferentes. Ou seja,
por exemplo, o Caso 4 (µc1=0,10, µc2=0,20) se comporta
aproximadamente como uma superposição das ressonâncias do
Caso 1 (µc1=µc2=0,10) e do caso com µc1=µc2=0,20, o qual foi
calculado mas não é apresentado aqui.
B. Distribuição de Corrente
Para analisar o comportamento ressonante da distribuição
de corrente das antenas da Tabela 1, a Fig. 4 mostra o módulo
(A/m) e fase (rad) da componente de corrente Jx nas antenas
dos casos 1, 2, 3 e 4 nas frequências F1=1,20THz, F2=1,39THz,
F3=1,45THz e F4=1,48THz, respectivamente. A frequência F1
representa a 2ª ressonância do Caso 1, e as frequências F2, F3 e
F4 são os mínimos das curvas do ganho normalizado Gn (Fig.
5), dos casos 2, 3 e 4, respectivamente. Observa-se que o Caso
1 possui distribuição simétrica nos braços do dipolo, enquanto
os outros casos são assimétricos. Esta assimetria é devido aos
braços do dipolo possuírem diferentes valores da condutividade
superficial. De acordo com a Fig. 2, o braço do dipolo com
menor potencial químico possui uma impedância superficial
mais indutiva que a do outro braço, o qual não é mostrado aqui.

Fig. 4.
Distribuição do módulo e fase da componente de corrente Jx das
antenas dos casos 1, 2, 3 e 4 nas frequências F1=1,20; F2=1,39, F3=1,45 e
F4=1,48 THz, respectivamente. F1 é a segunda ressonância do caso 1, e F2, F3
e F4 são as frequências de ganho normalizado mínimo Gn da Fig. 5.

Observamos também que quanto maior valor de µc2, maior
é a diferença de fase entre os braços do dipolo (Fig. 4). Esta
mudança na fase da corrente da antena pode ser utilizada para
controlar o diagrama de radiação, como em um arranjo de fase,
conforme é apresentado na próxima seção.

Fig. 3.

Impedância de entrada versus frequência para os dipolos de
grafeno da Tabela 1 com diferentes potenciais químicos.

C. Ganho e Diagrama de Radiação
Observamos na seção anterior que diferentes potenciais
químicos em cada braço do dipolo provoca uma assimetria no
módulo e fase da corrente superficial da antena. Esta assimetria
irá também existir no campo distante da antena, onde o
diagrama de radiação, na segunda ressonância, deverá
apresentar um deslocamento ∆θ em relação ao eixo z (Fig. 1).
De acordo com a Fig. 1, definimos os ganhos nas direções
z, máximo e normalizado respectivamente por Gz=Uz/4πPin,
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Gm=Um/4πPin e Gn=Gz/Gm, onde Uz é a intensidade de radiação
na direção z (θ=0), Um é a intensidade de radiação na direção
do máximo (θ=∆θ,φ=0) e Pin a potência que a fonte fornece
para a antena. A Fig. 5 mostra a variação de Gz e Gn em função
da frequência para as antenas da Tabela 1. A curva de Gn para
o Caso 1 não é mostrada, pois é igual a 1. Observamos nesta
figura que o máximo do ganho Gz do Casos 1 ocorre
aproximadamente na frequência F1=1,20 THz na segunda
frequência de ressonância, onde a distribuição de corrente é
apresentada na Fig. 4 (Caso 1).
Para os outros casos, o ganho possui dois picos de máximos
e um de mínimo entre estes dois máximos, onde estes mínimos
estão próximos de F2=1,39 THz, F3=1,45 THz e F4=1,48 THz
para os casos 2, 3 e 4, respectivamente. As distribuições de
corrente nestas frequências são aquelas mostradas na Fig. 4.
Estes pontos de mínimo de Gz estão relacionados com o
máximo deslocamento ∆θ do diagrama de radiação em relação
a normal, conforme a Fig. 2. Isto também pode ser verificado
observando o mínimo da curva do ganho normalizado Gn, a
qual é também apresentada na Fig. 5. Este deslocamento ∆θ
pode ser observado nos diagramas de radiação de ganho no
plano xz mostrado na Fig. 6, nestas frequências de mínimo Gn.

Fig. 6.
Diagramas de radiação de ganho normalizado Gn no plano xz para
dipolos da Tabela 1, do casos 1, 2, 3 e 4, nas frequências F1=1,20; F2=1,39,
F3=1,45 e F4=1,48 THz, respectivamente.

Conforme observado na Fig. 5, o ganho normalizado Gn
pode ser utilizado como um parâmetro para se determinar o
maior deslocamento ∆θ. Esta situação ocorre no mínimo da
curva Gn versus frequência. No entanto a posição deste mínimo
é função de µc2. Para maiores valores de µc2, a frequência onde
o mínimo de Gn ocorre aumenta suavemente, enquanto o valor
mínimo de Gn diminui. Ou seja, para maiores valores de µc2,
um maior deslocamento ∆θ do diagrama em relação ao eixo z é
obtido, conforme mostrado na Fig. 6.
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Avaliação da sobrecarga na interface do Controlador
SDN e mecanismo de descarte
Conrado Jose Gusso Bozza, Adriano Favaro e Eduardo Parente Ribeiro

Resumo— Redes controladas por software - SDN estão ganhando espaço devido às suas vantagens como flexibilidade
e escalabilidade. Porém, podem apresentar problemas de desempenho em determinadas situações devido à sobrecarga do
controlador. Apresentamos um estudo baseado em simulações
de comportamentos que potencialmente podem apresentar essas
redes quando submetidas a sobrecarga e a comparação do
mesmo cenário com a utilização do mecanismo de descarte
tipo Blackhole. Foram explorados os problemas de aumento de
tráfego na interface switch-controlador na instanciação de novos
fluxos ou reinstanciação de fluxos antigos removidos por limite
de tempo. Verificou-se a mudança na ordenação dos pacotes e
diminuição do tráfego correspondente nestes cenários. Avaliouse como o mecanismo de descarte de pacotes pode reduzir a
sobrecarga do controlador e melhorar o desempenho geral da
rede.
Palavras-Chave— SDN, Controlador, Openflow, Restauração.
Abstract— Software defined networks - SDN are gaining space
because of their advantages such as flexibility and scalability.
However, they may present performance issues in certain situations due to controller overload. We present a study based
on simulations of behaviors that can potentially occur when
subjected to overload and the comparison of the same scenario
with a Blackhole discard mechanism. The problems of traffic
increase in the switch-controller interface due to instantiate of
new flows or to reinstatiation of flows removed by time limit
were explored. Packet reordering and bandwith variation in those
scenarios were verified. The packet discard mechanism was tested
to assess how controller overload can be reduced and overall
network performance be improved.
Keywords— SDN, Controller, Openflow, Restauration.

I. I NTRODUÇ ÃO
Atualmente as redes SDN recebem atenção especial devido
a seus diferenciais como a flexibilidade de configuração e
de gerenciamento. São caracterı́sticas importantes em um
ambiente de expansão das redes. Muitos serviços utilizam
a rede para transferência de grande quantidade de dados,
como serviços de apresentação de vı́deos, jogos e sistemas
de monitoramento. A velocidade de acesso média dos usuários
brasileiros é de 6,4 Mbps [1] e é previsto que o tráfego na internet dedicada a negócios dobre em 3 anos [2]. Nesse ambiente
de crescimento, as redes SDN ganharam destaque devido as
suas aplicações em servidores virtuais e vem ganhando espaço
em outras soluções. Sinais deste destaque são a realização de
vários eventos e publicações de artigos sobre SDN, nos últimos
anos.
Conrado Jose Gusso Bozza, Adriano Favaro e Eduardo Parente
Ribeiro Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade Federal
do Parana, Curitiba-PR, Brasil, E-mails: conrado.bozza@ufpr.br, adriano.favaro@truework.com.br, edu@eletrica.ufpr.br.

Em uma rede SDN as configurações são implementadas
em um único ponto para todos os equipamentos, no controlador. Na rede tradicional cada equipamento é independente e deve ser configurado diretamente. Em SDN ocorre
o desacoplamento do plano de dados e o plano de controle,
e a centralização do controle permite maior flexibilidade e
maior eficiência no gerenciamento da rede, com maior grau de
abstração, e com melhor visibilidade dos fluxos transportados.
A rede tradicional tem a desvantagem de ter de configurar
cada um de seus elementos, embora tenha a vantagem de que
os elementos individualmente funcionem caso um deles não
estiver configurado. Há algumas formas de facilitar o controle
de redes tradicionais com protocolos de gerenciamento como
SNMP e RMON [3], que geralmente exigem o desenvolvimento de aplicativos e isso já faz parte do modelo SDN.
Com essas vantagens do SDN também existem novos
desafios, que não existiam com as redes tradicionais. Uma
caracterı́stica é justamente a dependência de um controlador
externo e da comunicação com ele.
O princı́pio da SDN é a utilização de equipamentos ativos
da rede (assim como um switch) cujas funções são controladas
por um servidor externo, tendo a flexibilidade de alterar
comandos e parâmetros sem depender do fornecedor do equipamento. Este servidor funciona como o sistema operacional
da rede, ele oferece uma visão unificada da rede e nele
podem ser implementadas as funcionalidades especificas para
a solução pretendida [4].
A Figura 1 demonstra a estrutura e funcionamento básico
de uma SDN que utiliza um dos principais protocolos de
SDN, o OpenFlow [5]. Toda configuração é feita a partir
do controlador. Se o switch tem um pacote endereçado para
um destino desconhecido, ele solicita para o controlador a
definição de qual deve ser a ação (normalmente recebe a porta
de destino para repasse do pacote). Essa centralização facilita
a configuração, porém se há falha ou sobrecarga nesse controlador toda a rede pode ficar comprometida. O equipamento só
é independente para encaminhamento de pacotes para destinos
conhecidos e utilizados recentemente.
Este artigo apresenta um estudo sobre os efeitos do congestionamento na interface entre controlador SDN e equipamentos controlados e os resultados da implementação de uma
solução de descarte de pacotes em ambiente emulado. Essa
interface pode congestionar em determinadas situações, como
na instanciação de um fluxo novo ou quando um fluxo antigo é
removido por timeout. Examinamos do ponto de vista prático,
através de várias simulações, os impactos desses cenários
quanto a ocupação da interface switch-controlador (S-C) e a
entrega de pacotes no terminal de destino.
A próxima seção discute trabalhos relacionados, a seção
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

Fig. 1.
Conexões fı́sicas e processo de encaminhamento de SDN com
OpenFlow. Fonte: [6]

III descreve os testes realizados e a IV os resultados. As
Conclusões são apresentadas na seção V.
II. T RABALHOS RELACIONADOS
O objetivo de mitigar o problema do congestionamento na
interface S-C, seja diminuindo a dependência do controlador
pelo switch ou alterando a forma como eles se comunicam,
foi tema de trabalhos anteriores. Mogul [7] implementou uma
versão modificada do Openflow, chamada DevoFlow, a fim de
diminuir custos de comunicação na rede e processamento do
controlador e do switch. Uma das modificações foi delegar
para o switch parte das decisões de encaminhamento de novos
fluxos e assim reduzir tanto a dependência do controlador
como o tráfego na interface S-C. Dessa forma o controlador
não tem domı́nio total sobre a tabela de fluxos e são descartados algumas caracterı́sticas do SDN.
Kim [8], apesar de focar no gerenciamento de falhas em
redes SDN, propôs a utilização de um algoritmo de fluxo
rápido de configuração (FFS) que reduz a troca de pacotes
entre equipamento e controlador nos cenários de múltiplas
falhas. O modelo prevê a detecção, diagnóstico e correção ou
contorno de falhas de modo continuo. Restauração de falhas
em SDN são mais lentas do que em redes tradicionais por
dependerem de um controlador que envia um comando por
vez. Por esse motivo a maioria dos equipamentos possuem
backups internos para acelerar restaurações, porém há falhas
que afetam os backups e outras que exigem outras ações. O
FFS, além de agilizar a restauração de rotas, permite reduzir o
volume de trafego enviado para o controlador em um momento
que a demanda tende a se maior.
Também buscando aumentar a tolerância do sistema a falhas
e reduzir a necessidade de comunicação entre switch e controlador, Ramos [9] apresentou uma proposta de implementação
de um mecanismo de roteamento baseado em OpenFlow. A
proposta consiste em codificar no cabeçalho dos pacotes o
caminho que o pacote de dados deve percorrer da origem até
o destino. Foi realizada a implementação em um ambiente

virtual controlado que demonstrou eficiência na recuperação
de falhas e na utilização de múltiplos caminhos enquanto
usando o estado de tabela mı́nima de fluxos nos equipamentos.
Possivelmente para rotas com muitos nós há uma economia
significativa de banda na interface com controlador e com
poucos nós talvez seja indiferente. Esses trabalhos demonstram
o interesse em possı́veis ações para reduzir a quantidade de
pacotes trocados entre switch e controlador.
Uma solução de descarte de pacote chamada Blackhole
Mechanism [10] foca em reduzir o consumo da banda entre
controlador e equipamentos quando um novo fluxo chega ao
switch ou quando a reinstalação de um fluxo (UDP ou TCP)
é requerida após sua remoção (timeout). Nessa abordagem,
um novo fluxo recebido pelo switch gera apenas um pacote
para o controlador e ocorre o descarte dos pacotes desse fluxo
até ser aplicada nova ação informada pelo controlador. A
solução reduz o risco de congestionamento da interface, porém
causa o descarte de parte dos pacotes enviados. Considerando
um tráfego continuo sem controle como o UDP, pode ser
vantajoso uma pequena perda de pacotes no inicio para evitar
a sobrecarga do plano de controle e assim outros problemas.
Neste trabalho foram testados os impactos causados pela
sobrecarga de tráfego ao controlador e avaliados os benefı́cios
de utilizar essa solução de descarte. Vários testes foram
realizados comparando-se a operação sem descarte com a
operação utilizando o mecanismo Blackhole para se mostrar
quantitativamente a melhoria de desempenho.
III. D ETALHES DO A MBIENTE
Foi utilizado o ambiente virtual do Mininet versão 2.0.1+. A
ferramenta foi executada sobre o sistema operacional Debian
9. A máquina foi um servidor com processador de 4 núcleos de
3,2 GHz e 10 GB de memória RAM. A topologia definida foi
de um switch com um controlador, um terminal de destino e
variável quantidade de terminais de origem conforme Figura 2.
O switch foi um OpenVswitch versão 2.5.1, um modelo de
switch virtual preparado para SDN. Ele foi gerenciado por
um controlador POX [11]. O código de controle utilizado foi
o ´’forwarding.l2 learning.py´’ fornecido pelos desenvolvedores
do controlador e foi alterado apenas a configuração do Hard
Timeout - HT. Que é o tempo máximo que um registro de
encaminhamento fica na tabela de fluxo, mesmo que ele esteja
em uso. Ele ficou definido em 30 segundos, para permitir
várias interrupções numa mesma transferência e num intervalo
que uma não interfira na outra. A versão do OpenFlow foi a
1.0.
Foi utilizado o aplicativo IPERF para gerar tráfego utilizando o protocolo de transporte UDP entre os terminais e
medir a quantidade de pacotes não recebidos no terminal
de destino. Também foi utilizado o Wireshark 1.12.1 como
ferramenta de coleta de dados (pacotes) e exportação para o
formato CSV. A ferramenta coletou pacotes dos dois sentidos
da interface S-C, que no cenário é a porta loopback, e da
interface entre switch e terminal de destino.
Para iniciar o ambiente e realizar os testes foram executados
os passos a seguir: 1. Ativação do controlador POX (forwarding.l2 learning). 2. Criação da topologia com o Mininet (um
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TABELA I
Q UANTIDADE DE PACOTES ENVIADOS PELO switch PARA O CONTROLADOR
A CADA RESTAURAÇ ÃO .

Fig. 2.

Infraestrutura e topologia de rede analisada.

switch e alguns hóspedes). 3. Configuração do switch para
aplicar o Blackhole ou não. 4. Definição do limite de banda
entre controlador e switch. 5. Inı́cio da coleta de pacotes pelo
Wireshark da interface entre switch e servidor IPERF e da
interface S-C. 6. Ativação de servidor IPERF. 7. Ativação
de clientes IPERF. 9. Acompanhamento da execução. 10.
Exportação dos dados.
Inicialmente, testes sem implementação do Blackhole para
medição da quantidade de pacotes foram realizados utilizando
oito taxas diferentes: 100 Kbps, 1 Mbps, 5 Mbps, 10 Mbps,
40 Mbps, 50 Mbps, 60 Mbps e 100 Mbps. Também avaliamos
o limite de banda para congestionamento da interface com a
capacidade de 10 Mbps, para isso os comandos do passo 4
eram readaptados. Com a implementação do Blackhole foram
realizados testes utilizando taxas de 5 Mbps, 40 Mbps e 100
Mbps. Todos os testes tiveram 30 execuções.
Então executamos testes com e sem o mecanismo utilizando
vários clientes transferindo simultaneamente 10 Mbps cada um
para o servidor, enquanto a interface S-C estava limitada a 10
Mbps, 20 Mbps ou 40 Mbps. Para o limite de 10 Mbps foram
de 2 a 20 clientes, para o de 20 Mbps foram de 26 a 50 e para
o de 40 Mbps foram de 64 a 98, sendo consideradas apenas
quantidades pares.
Cada execução gerou as seguintes informações sobre cada
pacote: número sequencial dos pacotes, tempo em que o pacote
foi gerado em relação ao inı́cio da coleta, endereço IP de
origem, endereço IP de destino, protocolo da camada superior,
tamanho do pacote, campo de identificação do pacote do
protocolo IP e descrição do pacote. Além das informações
gerais: quantidade de pacotes enviados, perdidos e fora de
ordem a cada segundo.
IV. R ESULTADOS
Primeiramente verificamos o comportamento da rede sem o
Blackhole. Como resultado do teste sem limite de banda houve
coleta de pacotes de duas situações na interface do controlador,
o que era esperado por ser um ambiente controlado. Pacotes
do teste de comunicação e de identificação de novo fluxo
após um HT seguido da definição de restauração. O teste
de comunicação é uma verificação de que a interface está
funcionando e que ocorre a cada cinco segundos.
Conforme foi configurado, o switch removia fluxos a cada
30 segundos da tabela e o switch enviava os pacotes recebidos do cliente IPERF (PACKET IN) para o controlador.
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Fig. 3. Volume de pacotes PACKET IN enviados para o controlador por taxa
de transferência.

Ao receber o primeiro pacote, o controlador identificava a
ação e respondia ao switch com um pacote de configuração
(FLOW MOD), além de reencaminhar os pacotes recebidos.
Com a nova configuração, o switch realizava a ação definida
e não enviava mais pacotes para o controlador até o próximo
HT. A Tabela I mostra a quantidade de pacotes PACKET IN
gerados por evento em metade dos testes das velocidades de
1 Mbps, 10 Mbps e 40 Mbps. Há um comportamento para
cada taxa de transferência, ou seja, a quantidade de pacotes
por evento é semelhante.
Ao comparar os resultados de velocidades diferentes, verificamos que quanto maior a velocidade maior é a quantidade
de pacotes enviados ao controlador e pouco varia o tempo
de restauração do fluxo. A Figura 3 demonstra a mediana de
pacotes enviados para o controlador antes da restauração para
cada velocidade, além dos máximos, mı́nimos e concentrações
de 50%.
Já o tempo para restauração do fluxo no mesmo formato
não teve variação significativamente entre as diferentes taxas
de transmissão. O tempo de restauração foi considerado como
o tempo entre o envio do primeiro PACKET IN ao controlador
e o envio do FLOW MOD para o switch.
Ao analisarmos os pacotes enviados pelo switch na interface
com o servidor IPERF podemos verificar que a cada evento do
HT haviam pacotes fora de ordem. Isso também era esperado,
pois o controlador reencaminha os pacotes recebidos após
informar a ação para o switch e nesse momento o switch já
atuou para encaminhar outros pacotes recebidos desse fluxo.
Pacotes recebidos fora de ordem podem afetar a qualidade
do serviço se o destino não tiver capacidade de reordena-los.
Em um dos eventos do teste da velocidade de 10 Mbps a
ordem apenas foi restabelecida após 65 pacotes após o HT.
Podemos verificar como ocorreu esse desvio na transferência
na Figura 4.
Ao implementarmos os limites de banda na interface SC, verificamos o surgimento de retransmissão de pacotes.
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Fig. 5. Quantidade de pacotes retransmitidos a cada HT por limite de banda
com controlador.

Realizamos o primeiro teste com o limite de 1 Mbps (por
representar 10% da banda entre terminais, provavelmente não
iria impactar a transmissão), após testamos a metade dessa
banda (500 Kbps) e tivemos uma grande quantidade de pacotes
retransmitidos. Assim confirmamos que a banda necessária
para não afetar a transmissão seria entre esses valores e
realizamos testes com os seguintes limites de banda, 600 Kbps,
700 Kbps, 800 Kbps e 900 Kbps.
A Figura 5 apresenta os resultados para os limites de banda
que foram testadas. Para essa comparação foram medidos a
quantidade de pacotes retransmitidos na interface. Assim observamos que limites abaixo de 800 Kbps (8% da banda entre
terminais) tiveram um volume médio muito maior de pacotes
retransmitidos e indicam a perda de pacotes na transmissão
entre terminais. Mesmo com o encapsulamento de até 21
pacotes em apenas 1. O que reduzia a ocupação do canal,
mas não o esforço de processamento do controlador.
O comportamento da rede indica que se o switch tiver
muitos fluxos de alta taxa de transferência sendo iniciados
quase simultaneamente, o serviço do controlador será afetado.
Então avaliamos a implementação do Blackhole no mesmo
cenário e constatamos que para todos os eventos foi enviado
apenas um pacote para o controlador e os subsequentes eram
descartados até que a ação do controlador fosse aplicada pelo
switch. Também constatamos que não houve pacotes recebidos
fora de ordem. Identificamos variação apenas no volume
de pacotes descartados, conforme Figura 6 que monstra a
variação para cada velocidade. Esses dados indicam que na
maioria dos casos a mediana é próxima a dos pacotes enviados
para o controlador sem utilização do mesmo como esperado.

Fig. 7.

Processo de comunicação utilizando Blackhole.

Realizamos análise dos casos em que a mediana ficou maior
e, pelos registros de transferência, o controlador respondia
as solicitações na mesma velocidade que sem o mecanismo
de descarte. Porém com a implementação, o switch demorava
mais tempo para aplicar as ações recebidas do controlador.
A Figura 7 monstra a sequência de ações utilizando
Blackhole. O controlador responde rapidamente e o switch
descarta pacotes enquanto não processa a ação a ser tomada.
Para essa implementação demorou um pouco mais que o
esperado, gerando uma perda maior que o volume que seria
enviado para o controlador. Mas ainda interessante para o
cenário de sobrecarga da interface S-C.
Ao compararmos os resultados das duas situações, com e
sem a solução de descarte, a ocupação da interface chegava
ao limite em alguns momentos sem ela e com ela ocupação
permanecia próximo a zero durante todo o teste. A Figura 8
mostra o volume de dados recebido pelo servidor com 66
clientes, antes da sobrecarga, e a Figura 9 com 68 clientes,
com sobrecarga, para o limite de 40 Mbps. Com o Blackhole
ocorreu perda de cerca de 5% do volume de dados e sem o
mesmo a perda foi de cerca de 75%. Para o limite de 10 Mbps
os resultados foram de sobrecarga a partir de 18 transmissões
e para o de 20 Mbps a sobrecarga ocorria para transmissões
de 40 clientes ou mais.
Para os testes dos 3 limites na interface S-C foi identificado
o ponto de sobrecarga. A comparação desses dados mostra que
a capacidade do plano de tráfego tende a se distanciar negativamente de uma progressão aritmética conforme o volume
aumenta, Figura 10 . A interface S-C deixa de ser um limitador
do plano com o Blackhole. Verifica-se que em alguns cenários
o volume de tráfego entre controlador e switch pode ser um
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O mecanismo de descarte teve sucesso em reduzir o consumo de banda para controle para todas as velocidades e em
reduzir a perda de pacotes da interface S-C. Pode-se prever
que o descarte de pacotes inicie apenas a partir de um limiar
de utilização permitindo a operação com desempenho muito
superior que o que ocorreria em caso de sobrecarga. Então
este mecanismo de descarte parece ser uma excelente solução
de proteção, para garantir a disponibilidade do serviço quando
ocorrer um ataque ou se a demanda crescer acima do esperado.
Mais testes podem contribuir para avaliar outros cenários.
Pode-se estudar, por exemplo, a utilização de outras topologias, outros controladores, outros protocolos de transporte,
outros tipos de dados, outras taxas de transferência e outros
emuladores. Trabalhos relacionados apresentam soluções que
também podem ser utilizadas para mitigar o problema e podem
ser validados, como o FFS no controlador. Como cada solução
tem caracterı́sticas diferentes pode-se considerar a possibilidade de utilizá-la conforme as necessidades de cada fluxo,
realizando uma classificação do fluxo e assim selecionando a
ação.
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Fig. 9. Volume de dados recebidos pelo servidor de 68 clientes sendo a
interface S-C limitada a 40 Mbps.
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Fig. 10. Comparação das capacidades máximas de transmissão sem o descarte
para os limites de 10, 20 e 40 Mbps.

sério problema e que ainda não foi desenvolvida uma solução
que atenda a todos os cenários perfeitamente. Pode-se prever
uma solução adaptativa que inicie o descarte de pacotes apenas
a partir de um limiar, oferecendo desta maneira, sempre um
melhor desempenho do que a operação sem descarte.
V. C ONCLUS ÕES
Este trabalho apresentou uma avaliação de situações que
podem causar sobrecarga no controlador de redes definidas
por software e mecanismo de descarte de pacotes para mitigar
este problema. Foram realizados testes para medir o volume de
pacotes enviados para o controlador e volume de pacotes fora
de ordem devido à demora para instanciação do fluxo. A partir
dos resultados foi possı́vel confirmar o problema de potencial
congestionamento na interface do controlador e a mensurar
parte do impacto. Estes problemas não ocorrem em redes
tradicionais porque nelas os equipamentos não dependem de
um controlador para aprender rotas.
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Simulação de Pulsos de Descargas Parciais para
Sistemas de Detecção Radiométricos
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Resumo—Medição de Descargas Parciais (DP) é uma ferramenta de monitoramento do isolamento de alta tensão estabelecida e usada para facilitar a detecção de falhas incipientes
em equipamentos de alta tensão. Um sistema radiométrico de
monitoramento de descargas parciais de baixo custo é descrito
para aplicação de monitoramento em tempo real do estado
de conservação, gestão de ativos e otimização de operações
no futuro Smart Grid. O sistema de monitoramento de DP
proposto baseia-se em uma nova abordagem para a localização
de fontes de DP que utiliza proporções de energia removendo
a necessidade de sincronização entre os sensores, melhorando
assim sua escalabilidade. A exigência de alta taxa de amostragem
é também evitada pelo uso de um detector de envoltória. Para
a avaliação proposta de sinais de DP, medições foram realizadas
utilizando uma antena diskcone e um sistema comercial baseado
no padrão IEC 60270. Estas medições, aqui relatadas, foram
utilizadas para a concepção de um modelo de propagação que foi
utilizado para viabilizar o projeto de um nó sensor radiométrico,
levando em consideração as características de propagação de um
sinal de descarga parcial.
Index Terms—Propagação, Descargas Parciais, Radiômetro.

I. I NTRODUÇÃO
As técnicas para detecção de faltas de isolação em subestações comuns ou isoladas por gás (GIS - Gas Insulated
Substations) [1] estão bem estabelecidas e o uso de sinais UHF
(UHF - Ultra High Frequency) para localização e diagnóstico
de faltas em transformadores já foram discutidos anteriormente
[2]. A primeira subestação isolada a gás a ser equipada
para monitoramento usando UHF (em 1986) foi a estação
de energia nuclear de Torness, na Escócia. Desde então,
o monitoramento usando UHF para subestações isoladas a
gás tem se tornado um meio economicamente viável e uma
forma de monitoramento online para medição de Descarga
Parcial (DP) em todo o mundo [3], [4]. Shihab e Wong [5]
investigaram a assinatura de frequência de radio em defeitos
de isolamento em linhas de transmissão. O resultado dessa
investigação sugere que a estrutura tempo-frequência de um
sinal de DP contem informações sobre a natureza desse fenômeno. Se esta informação pode ser extraída, confiavelmente
e associada com um item especifico da planta, e propriamente interpretada, então uma rotina para monitoramento e
análise de DP representaria um passo positivo na mudança
do gerenciamento de plantas de subestações elétricas. Este
tipo de monitoramento oferece não apenas benefício imediato

de identificação de equipamentos com severa degradação de
isolamento (evitando potencialmente falhas catastróficas na
planta), mas também as vantagens econômicas de reduzir
a retirada prevista de equipamentos para a manutenção e a
utilização confiante dos equipamentos envelhecidos sempre
que tal se justifique pela integridade do isolamento e do estado
operacional do equipamento. Com essa proposta, diferentes
formas de monitorar DP podem ser aplicadas, incluindo formas
onde o sistema pode realizar além da deteção, a localização
das fontes geradoras de DP. Dentre entes métodos, o método
radiométrico tira vantagem na natureza da descarga, no que diz
respeito a sua emissão de um sinal eletromagnético referente
ao pulso gerado.
Em um sistema radiométrico, cada radiômetro realiza a
medição da potência total na sua largura de banda receptora
usando um tempo de integração pré definido. Este tempo
deve ser curto para armazenar mudanças na atividade da
DP devido a mudanças no estado físico do isolamento, mas
longo o suficiente para armazenar de forma confiável o nível
de intensidade da DP. Um período de integração deve ser
escolhido de modo que também permita suavizar transientes
de alta potência, mas que possua curta duração.
O problema da contaminação por ruído externo e sinais
de origem não-DP (incluindo interferências coerentes por
comunicação, navegação e transmissões por radar) pode ser
explicado em dois caminhos: primeiro, o largo comprimento
de banda do radiômetro suaviza influencias não devidas de
sinais com alta densidade espectral na condição destes serem
de banda estreita e o segundo, uma rede de radiômetros leva
vantagem que o fenômeno das DP é local. Sinais de comunicação ou outros originados distantes da subestação afetarão
todos os radiômetros igualmente. Um sinal de DP ocorrendo
próximo de um radiômetro terá intensidade muito maior neste
do que nos outros radiômetros da rede. A superposição do
radiômetros como ‘hot-spots’ no mapa da subestação terá,
portanto, apenas sinais de origem da própria subestação. A
densidade aproximadamente uniforme de nós radiômetros dá
a rede uma capacidade inerente de localização. A localização
de fontes de DP é refinada, por uma rotina de estimação de
localização que usa inversão da lei de perdas de transmissão.
A potência do sinal recebido pode ser modelada por:

kPt
(1)
rn
em que PR é a potência recebida, Pt é a potência irradiada,
r é a distância a partir da fonte de radiação do sinal, k é uma
José Maurício Ramos de Souza Neto, Fabricio Braga Soares de Carvalho,
Departamento de Engenharia Elétrica, Centro de Energias Alternativas e
constante que depende de parâmetros do sistema (ganho da
Renováveis, Universidade Federal da Paraíba – Paraíba, Brazil, {mauricio,fabricio}@cear.ufpb.br, os autores agradecem o apoio do CNPq - Universal489antena, frequência, etc), e n é o índice de perda do caminho.
nº 423495/2016-0.
Se o valor de n é independente da distância, a Equação 1 é
PR =
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referenciada como lei do single-slope. (Para a propagação no
espaço livre, por exemplo, o índice de perdas no caminho é
2, correspondendo a uma lei do single-slope de 6 dB/oitava)
[6].
A lei das perdas de transmissão pode ser invertida [7] para
dar uma estimativa da razão de distâncias a partir de uma fonte
de DP para quaisquer outros dois radiômetros. Uma fonte de
DP detectada por três ou mais radiômetros pode, portanto ser
localizada a partir da intersecção de dois ou mais círculos
de influência. Na prática essa localização será sujeita a erros
determinados, principalmente, pela variabilidade espacial do
índice de perdas do caminho. Desse modo, o trabalho aqui
descrito contêm informações sobre o processo de modelagem e
simulação do processo de propagação de um pulso de descarga
parcial real, bem como a proposta de um nó receptor para
monitoramento radiométrico deste fenômeno.
II. M ODELO DE C ANAL
O meio de propagação ou caminho eletromagnético ligando
o transmissor ao receptor é chamado canal. Em geral, um canal
de comunicação pode consistir de fios, cabos coaxiais, cabos
de fibra óptica, e, no caso de ligações de RF, guias de onda,
a atmosfera, ou o espaço livre [8].
Muitas vezes, a complexidade e variabilidade do canal torna
difícil a obtenção de um modelo de canal determinístico
preciso. Para esses casos, modelos estatísticos são usados
frequentemente [9]. Para um link RF, o modelo de canal mais
simples assume uma propagação do sinal em um espaço livre.
A complexidade desse modelo de canal aumenta quando a
superfície da terra ou o meio ambiente são considerados.
A. Propagação no Espaço Livre e Plano de Terra
A fórmula básica para as perdas de transmissão em Watts
no espaço livre é dada pela Equação 2 [6]:

III. O S ISTEMA DE D ETECÇÃO NÃO S INCRONIZADO
O sistema proposto e implementado usa sinais não correlacionados e não sincronizados para localização de descargas
parciais. Essa alternativa proporciona a implementação de uma
rede simples, em que os nós sensores são de complexidade
tecnológica baixa, deixando-os baratos, e tornando a rede
expansível de forma rápida e fácil. Tais pontos podem ser
atingidos pelo uso de uma rotina de localização baseada na
comparação de potências recebidas em diferentes posições.
Para implementar tal sistema, o processo para medir a
potência irradiada a partir da fonte DP é um ponto-chave
para sua confiabilidade. O pulso DP é um sinal de curta
duração e com baixa amplitude (algumas dezenas de mV
quando monitorado a curtas distâncias, inferior a 10 m), o
que significa que um sistema de detecção com alta taxa de
amostragem deve ser usado para monitorar tal atividade. Este
dispositivo de aquisição, normalmente um osciloscópio de alta
taxa de amostragem proporciona um aumento dos custos. Uma
abordagem baseada em um detector de envoltória para reduzir
a frequência de amostragem, pode ser uma solução razoável
para a obtenção de resultados confiáveis.
A. Detector de Envoltória como um Mecanismo para Troca
de Custos
Um possível compromisso entre um rápido ADC (centenas
de MHz - GHz), capaz de detectar impulsos DP (com alta
SNR) e com uma baixa taxa de amostragem para medição
simples de energia (com baixa SNR e tempo de integração
medido em segundos) pode ser a utilização de um detector de
envoltória para assegurar aos impulsos um decaimento com
uma constante de tempo, talvez, uma ordem de grandeza
menor do que a média de intervalo esperado entre pulsos
DP (ou seja, dezenas - centenas de ms). Isto permite que
um conversor AD significativamente mais lento (dezenas centenas de kHz) possa ser usado, o qual é capaz de capturar
o sinal de saída do detector de envoltória com fidelidade
suficiente. A probabilidade de detectar o sinal próximo de seu
pico (e, assim, garantir uma medição de alta SNR) aumenta
com a frequência de amostragem, assim como o custo (em R$)
do conversor AD e o custo (em Watts) da potência necessária.
O detector de envoltória, por conseguinte, pode proporcionar
um meio eficaz para reduzir a taxa de amostragem e, assim,
compreender um baixo custo, ao sistema, com baixo consumo
de energia.

λ 2
) Gr
(2)
4πR
em que, Pt é a potência transmitida em dBm, Gt é o ganho
da antena transmissora, λ é o comprimento de onda em m,
R é a distancia entre as antenas em m e Gr é o ganho
da antena receptora. A quantidade Pt Gt é chamada potência
radiada isotrópica efetiva (EIRP - Effective Isotropic Radiated
Power) e a quantidade [λ/(4πR)]2 é chamada de perdas de
caminho do espaço livre (FSPL - Free Space Path Loss).
B. Proposta de uma Arquitetura para o Receptor
Deve-se observar que a FSPL é uma função do comprimento
de onda [6]. Em aplicações mais gerais de RF o modelo
O modelo de simulação proposto baseia-se nas característide propagação pode ser de dois tipos: físico e empírico. O cas de transmissão do impulso, a partir da sua geração, até a
modelo físico, quando normalmente adotado, tem a vantagem sua medição por um sistema de monitoramento. O pulso DP é
de portabilidade, i.e. o modelo físico pode ser utilizado em gerado usando um modelo de repetição, que é o modelo mais
uma variedade de ambientes sem requerer um trabalho extenso simples utilizado para fornecer informações para a atividade de
de coleta de informações de propagação em cada um dos DP. Este modelo usa experiências feitas anteriormente usando
ambientes. O modelo físico plausível mais simples para um um gerador de DP composta por uma célula de acrílico e
terreno predominantemente plano esperado é um modelo de defeitos de isolamento criados para fins de simulação DP.
dois raios que considera o caminho direto entre os módulos e490O pulso radiométrico de DP gerado viaja através do sistema
o sinal propagado no solo.
de alta tensão utilizando seus cabos e componentes metálicos
C = Pt Gt (
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como antenas, o que torna o processo de definir uma antena
simples para representar o sistema HV (High Voltage), quase
impossível sem uma abordagem empírica.
Para resolver este problema, a antena usada é representada
por um amplificador, que correlaciona a intensidade DP (baseado nos pico Columbs, pC, obtidos durante o experimento)
com a potência transmitida, e um filtro passa-baixa, que tem
um ganho fixo de 0 dB em sua banda de passagem e uma
frequência de corte de 700 MHz, como definido por uma
revisão de literatura. Após o estagio da antena, o pulso DP
viaja ao ar livre, sujeito a perdas de caminho de espaço livre,
ruído de fundo (inerente a partir do ambiente de subestação)
interferência de operadoras de televisão, estações de rádio, celular, etc. A próxima etapa é a de recepção, que é representado
pelo sistema de monitoramento, o foco deste trabalho. Esta
fase está representada por uma antena receptora (representada
por um filtro passa-banda), uma fonte de ruído simples (uma
vez que o ruído dos componentes utilizados é negligenciado,
isto é, ruído térmico e qualquer outra fonte de ruído estão
incluídos nesta fonte), um amplificador de baixo ruído (LNA
- Low Noise Amplifier), um filtro passa-alto, um detector de
envoltória e o conversor analógico-digital (representado por
um microcontrolador).
A fim de investigar a plausibilidade de tais argumentos uma
simulação do processo de transmissão do sinal de DP de uma
fonte até um sensor receptor foi implementada. O diagrama
de blocos do sistema pode ser observado na Figura 1.

Figura 1: Diagrama de blocos do sistema simulado, onde q é
a carga do pulso e R é a distância entre fonte e sensor.

IV. M ODELO DE S IMULAÇÃO

Figura 2: Esquema de medição usado.

O pulso simulado é gerado pela repetição do sinal de RF
medido usando uma antena diskcone ligada ao osciloscópio de
A resposta em frequência da estrutura irradiante é, em geral,
modelo Tektronix TDS 5104B com uma taxa de amostragem desconhecida e vai depender da geometria e dos materiais
de 5 GS/s. Os pulsos de corrente simultâneos de DP também do local de geração da DP, bem como, da disposição dos
foram registrados em um canal separado do osciloscópio condutores e isoladores que se conectam a esta estrutura. Uma
utilizando um transformador de corrente de alta frequência vez que um modelo de repetição do sinal DP está sendo
(HFCT). Os pulsos de DP pela norma IEC também foram usado aqui, não é necessário nenhum modelo explícito da
gravados usando um sistema de medição de DP comercial, o resposta de frequência da estrutura de radiação. Isso ocorre
Doble Lemke LDS- 6. O arranjo utilizado para as medições porque o efeito da resposta em frequência da estrutura de
pode ser observado na Figura 2. O gerador de descarga parcial radiação já foi contabilizado na medição. Um argumento
foi feita a partir de um cilindro de acrílico com dois eletrodos similar aplica-se à antena de recepção. Numa simulação em
planos do tipo disco, em paralelo [10]. Dois parafusos de nylon que o DP é gerado a partir de um modelo físico em vez de
são usados para definir a distância entre os elétrodos que estão uma medida empírica, as respostas em frequência, tanto para
ligados à fonte de alimentação de alta tensão. Detalhes do a estrutura transmissora quanto para a receptora teriam de ser
gerador DP são dados em [11], [12].
representadas explicitamente na simulação. O modelo de perda
O SNR de pico da medição DP na Figura 4 (a) foi de 24,6 de percurso utilizado para esta simulação é o modelo para
dB. O ruído inerente ao DP repetido é, portanto, considerado propagação no espaço livre [14].
A interferência estreita, coerente, é representada por um
negligenciável (uma vez que o SNR do sinal DP em receptores
numa rede é provavelmente muito menor do que isto). O conjunto de senoides (não moduladas). O número, frequência
primeiro amplificador 1 (Figura 1), na cadeia dos subsistemas e potência dessas interferências irão variar de local para local e
da Figura 1 é utilizado para ajustar a potência do sinal DP. Esta de tempo em tempo. Um conjunto de medições foi realizado
potência é determinada a partir da intensidade de DP (em pC). sobre uma banda de 10 MHz à 2000 MHz, utilizando uma
Utiliza-se uma relação a ser determinada empiricamente por antena de diskcone e um analisador de espectro. Pelos dados
medição da potência do sinal recebido pela antena diskcone apresentados na Tabela I pode-se observar as frequências das
e um analisador de espectro a uma distância de 1 m a partir portadoras e potências extraídas das medidas e utilizadas na
da fonte de DP. A intensidade em pC é medida usando a491simulação relatada aqui.
O amplificador 2 (Figura 1), seguindo o gerador de interfeinstrumentação do LDS-6 [13].
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Tabela I: Frequência e potência das portadoras usadas na
simulação.
Frequência (MHz)

Potência (dBm)

29,9

-39,69

69,7

-53,70

94,58

-45,27

158,3

-52,52

189,1

-56,52

209

-57,63

228,9

-58,53

253,8

-58,27

293,6

-59,64

477,75

-59,67

527,4

-60,2

880,6

-56,81

1750

-17,00

rência coerente permite que a potência bruta da interferência
seja alterada. As frequências e as potências dos suportes individuais serão específicas para um determinado local e para um
determinado momento, mas, desde que existem (pelo menos)
várias operadoras independentes que não são dominadas por
um pequeno subconjunto (um ou dois), então provavelmente
é a potência da interferência que é importante na avaliação
da plausibilidade do sistema de detecção a ser considerada.
Esta potencia bruta também será dependentes do local e hora
considerado, assim um modelo das estatísticas espaciais e
temporais desta potência dentro de uma determinada região
geográfica seria útil para avaliar a proporção de sensores
que operam de forma eficaz para uma determinada proporção
de tempo (isto é equivalente a determinar a proporção de
acontecimentos de DP de uma intensidade particular, que seria
detectado com sucesso).
O ruído aditivo gaussiano branco (AWGN - Additive White
Gaussian Noise) é adicionado à entrada do receptor assumindo
uma temperatura de antena de 300 K. O amplificador 3 é
incluído, principalmente, para permitir que o ruído do receptor
interno seja adicionado. A figura de ruído deste amplificador
para os resultados aqui apresentados foi escolhido para ser 3.0
dB. O ganho foi escolhido no valor de 0 dB, uma vez que o
detector de envoltória simulado é ideal. Em uma aplicação
prática do receptor o amplificador vai precisar ter ganho
suficiente para que o sinal resultante conduza um detector de
envoltória prático. A largura de banda do receptor é limitada
por um filtro passa-banda de sexta ordem com frequência de
corte inferior de 50 MHz e uma frequência de corte superior
de 600 MHz. O detector de envoltória é um demodulador de
amplitude ideal, compreendendo um filtro passa-baixa, como
observado na Figura 3. O filtro passa-baixa no detector de
envoltória é de quarta ordem com frequência de corte de 50
MHz.
A. Resultados da Simulação

Figura 3: Diagrama de blocos da estrutura do detector de
envoltória.
observar a relação sinal/ruído de pico do sinal pré detectado
como função da distância entre sensor e fonte. Pela análise
desta figura, pode-se concluir que a relação sinal/ruído é
adequada até distâncias de pelo menos 50 m.

Figura 4: (a) Pulso de DP com componente devido a uma
antena não casada propriamente com o sistema de medição,
(b) Relação sinal/ruído de pico para uma variação de distância
de 50 m.
Na Figura 5 (a e b) pode-se observar os pulsos retificados
em diferentes distâncias (10 e 50 m em relação à fonte).
Na Figura 6 (a e b) pode-se observar os pulsos na saída do
detector de envoltória sobrepostos aos pulsos retificados.

B. Otimização dos Parâmetros do Receptor
A viabilidade do receptor depende do detector de envoltória,
uma vez que as fases anteriores do sistema já foram testadas
com componentes reais. Sua sensibilidade permite medições
dentro de um alcance de até 12 m, a partir de fontes de DP de
600 pC, com -30,45 dB a 12 m. Este é apenas um exemplo,

(a)

(b)

Um exemplo de pulso DP medido experimentalmente pode492Figura 5: Simulação dos pulsos medidos em diferentes distânser observado na Figura 4 (a). Na Figura 4 (b), pode-se cias (a) 10 m e (b) 50m.

XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBRT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB5

(a)

(b)

Figura 6: Sinal de DP (curva tracejada verde) e sinal do detector de envoltória (curva sólida azul) para diferentes alcances:
(a) 10 m e (b) 50 m.

mas para medições em um ambiente real deve ser utilizado
um receptor mais sensível, pela utilização de um amplificador
antes do detector de envoltória. No entanto, esses resultados
comprovam a eficácia do sistema para justificar a continuação
do desenvolvimento da abordagem detector de envoltória para
detecção DP radiométrica.
V. C ARACTERÍSTICAS DO S ISTEMA DE D ETECÇÃO
O sistema implementado usa medidas apenas de amplitude
de sinais de DP através de uma antena que leva a uma
abordagem mais barata e mais escalável. Quanto mais próximo
o sensor está de uma fonte de DP, maior a amplitude do sinal
esperado. Tal sistema de forma clara, portanto, tem o potencial
de ambos, monitorar mudanças temporais em DP (dando assim
aviso de possível falha de equipamento) e localizar fontes de
DP (identificando, assim, que item do equipamento está em
risco de falha). A localização de fontes de DP poderia (em
sua forma mais básica) ser associada aos itens de equipamento
mais próximos do nó sensor que recebe o maior sinal de
DP. Algoritmos de localização mais complexos, podem usar
métodos de finger-print para comparar a distribuição espacial
das amplitudes de sinal DP com o registro de um gerador de
sinal DP calibrado e movido sistematicamente através da área
para o qual o sistema com sensores é projetado para monitorar.
Para implementar tal sistema, pelo menos, um sensor, deve
estar suficientemente perto de cada fonte potencial de DP para
ser capaz de detectar com segurança sinais DP significativos
(sinais que são grandes o suficiente para sugerir degradação
do isolamento que pode levar a uma falha catastrófica). Se
a distribuição espacial dos sensores é suficientemente densa,
considera-se que esta condição pode sempre ser atendida.
O custo da rede de sensores proposto, no entanto, deve
ser aproximadamente proporcional ao número de nós. Redes
arbitrariamente densas não são, portanto, práticas.
VI. C ONCLUSÕES

de banda estreita foi modelada por meio da extração de um
conjunto de portadoras do espectro de fundo medido. A largura
de banda de pré detecção do receptor é de 550 MHz. A
largura de banda de pós detecção é de 50 MHz. Isto produz
uma SNR satisfatória até um alcance de, pelo menos, 10
m com alcance máximo de 50 m. O detector de envoltória
permite uma frequência de amostragem a ser reduzida à custa
da SNR e, portanto, proporciona um mecanismo conveniente
para negociação destas quantidades. A partir de uma taxa
de amostragem mínima desejável (consistente com o SNR
mínimo necessário) uma vez que isto reduz o custo do ADC,
pode-se afirmar que a redução da taxa também reduz a
potência necessária para (i) conduzir o ADC e (ii) processar
dados localmente e/ou transmitir os dados para um nó base.
Isto é importante se formas de reaproveitamento de energia
são implementadas no nó sensor.
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Uma simulação foi utilizada para investigar a plausibilidade
e sensibilidade de um receptor radiométrico no espaço livre
empregando detecção da envoltória do sinal medido. Dados
medidos foram usados para modelar uma fonte de DP. Um
modelo de perda de percurso em espaço livre foi utilizado493
para simular a perda de transmissão e interferência coerente
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Algoritmo NLMS com Reúso de Coeficientes e
Compensação de Viés para Entradas Ruidosas
Rodrigo M. S. Pimenta∗,† , Leonardo C. Resende§,† , Newton N. Siqueira†,¶ , Diego B. Haddad‡ , Mariane R.
Petraglia†

Resumo— Algoritmos de filtragem adaptativa apresentam
comprometimento da aprendizagem na presença de ruído aditivo,
seja no sinal de referência, seja no sinal de entrada. Este artigo
combina duas estratégias - reúso de coeficientes e compensação
de viés - para obter algoritmos robustos para ambos os tipos de
ruído. Tais algoritmos são capazes de melhorar significativamente
o desempenho em regime estacionário sem implicar uma perda
significativa na taxa de convergência. Melhorias no algoritmo
resultante (redução do custo computacional e aumento da taxa
de convergência) se mostraram possíveis através do recurso a
fatores de reúso variáveis no tempo.
Palavras-Chave— Filtragem Adaptativa, Reúso de Coeficientes,
Compensação de Viés.
Abstract— Adaptive filtering algorithms present learning impairment in the presence of additive noise, either in the reference
signal or in the input signal. This article combines two strategies
- reuse of coefficients and bias compensation - to obtain robust
algorithms for both types of noise. Such algorithms are capable
of significantly improving steady-state performance without implying a significant loss in the convergence rate. Improvements
in the resulting algorithm (computational cost reduction and
increased convergence rate) proved to be possible through the
use of time-variant reuse factors.
Keywords— Adaptive Filtering, Reuse of Coefficients, Bias
Compensation.

y(k) no instante k como
y(k) = wT (k)x(k),

(1)

onde w(k) é um vetor que contém os N coeficientes que
cumpre estimar e x(k) contém as N amostras mais recentes
do sinal de entrada x(k):

T
(2)
x(k) , x(k) x(k − 1) . . . x(k − N + 1) .
Na prática, diversos fenômenos concorrem para prejudicar
o desempenho de aprendizado dos algoritmos de filtragem
adaptativa. Entre estes, podemos destacar a ubíqua presença
de ruído, seja adicionado ao sinal de referência d(k) (ruído
denotado por ν(k)), seja adicionado ao sinal de entrada
(perturbação para a qual reservamos a notação η(k)). Ambos
os tipos de ruído prejudicam o desempenho do algoritmo,
em particular em regime permanente. Embora o impacto de
ν(k) seja de amplo reconhecimento na literatura [2], mais
recentemente tem-se atentado para um significativo enviesamento da estimativa do filtro ótimo w⋆ quando o sinal de
entrada encontra-se corrompido por um ruído aditivo η(k) [3],
conforme ilustrado na Fig. 1.
ν(k)

I. I NTRODUÇÃO
O projeto de filtros digitais é necessário em aplicações
as mais diversas, como compressão com perdas, equalização,
controle e tratamento de séries temporais [1]. Embora consista
numa área altamente desenvolvida de processamento digital de
sinais, tais projetos são incapazes de contemplar problemas
importantes nos quais as funções de transferência envolvidas
são variantes no tempo, o que ocorre na equalização de
canais de comunicação e no cancelamento de eco acústico em
sistemas de viva voz, entre outros. Para estes casos, o concurso
de técnicas de filtragem adaptativa torna-se um pré-requisito
essencial. Grosso modo, tais técnicas encontram aplicações
em controle, predição, inversão de canais e identificação de
sistemas, sendo este último problema o foco deste artigo.
No caso (mais comum) em que tais técnicas se valem de
uma estrutura transversal, podemos descrever a saída do filtro
∗ Coordenação de Telecomunicações, CEFET-RJ campus Maracanã, Rio
de Janeiro-RJ, Brasil. § Instituto Federal do Rio de Janeiro. ‡ Programa
de Engenharia Elétrica (PEE), COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro-RJ, Brasil. ‡ Coordenação de Engenharia de Computação, CEFET-RJ campus
Petrópolis, Petrópolis-RJ, Brasil. ¶ Coordenação de Telecomunicações,
CEFET-RJ campus Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, Brasil. E-mails: leonardo.resende@ifrj.edu.br, rodrigo.pimenta@cefet-rj.br, diego@pads.ufrj.br,
mariane@pads.ufrj.br, newton.siqueira@cefet-rj.br.

u(k)

η(k)

w⋆

+
w(k)
x(k)

+

d(k)
−+
y(k) e(k)

Fig. 1. Diagrama em blocos da estrutura de um algoritmo de filtragem
adaptativa aplicado à identificação de sistemas, com entrada corrompida pelo
ruído η(k).

Este artigo conjuga duas estratégias para atenuar o prejuízo
engendrado pelos sinais de ruído no processo de aprendizagem
de filtros adaptativos. A primeira delas se vale do reúso de
coeficientes (RC) [4], técnica que pode ser considerada dual
ao APA (Affine Projection Algorithm)1 [5], já que, enquanto
esta tem por efeito o aumento da taxa de convergência
e uma degradação no desempenho em regime permanente,
aquela apresenta efeitos contrários. A técnica RC apresenta
grandes vantagens em cenários de baixa razão sinal-ruído
1 O APA é uma técnica de reúso de dados, a qual cumpre distinguir da
técnica de reúso de coeficientes que será empregada neste artigo.
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(SNR, signal-noise ratio), já que melhora o desempenho em
regime permanente, mantendo praticamente intacta a taxa de
convergência [6].
No caso em que o sinal de entrada do filtro x(k) encontrase corrompido por ruído aditivo podemos modelá-lo (vide Fig.
1) como2
x(k) = u(k) + η(k),
(3)
onde u(k) é o sinal de entrada original do sistema de referência
que pretendemos emular e o sinal de referência é expresso por
T

d(k) , (w⋆ ) u(k) + ν(k).

(4)

O fato de o filtro adaptativo não ter acesso a u(k) (e
sim a x(k)) torna o processo de estimativa tendencioso [3].
Tal problema pode ser contornado mediante o emprego de
técnicas de correção de viés (CV) [7], as quais, neste artigo,
serão combinadas com as estratégias RC para melhorar o
desempenho em regime permanente de algoritmos de fitragem
adaptativa. O algoritmo proposto é capaz de apresentar bons
resultados para casos mais desafiadores, nos quais há sinais de
ruído de elevada magnitude tanto nos sinais de entrada quanto
no de referência.
Este artigo encontra-se organizado do seguinte modo: a
Seção II descreve sucintamente os algoritmos mais populares
de filtragem adaptativa; a Seção III apresenta a técnica RC,
enquanto a Seção IV detalha a técnica de compensação de
viés; o algoritmo proposto é descrito na Seção V, sendo seu
desempenho avaliado na Seção VI (de simulações); a Seção
VII contém as conclusões finais do artigo.
II. A LGORITMOS C LÁSSICOS DE F ILTRAGEM A DAPTATIVA
Algoritmos de filtragem adaptativa na sua versão supervisionada (foco deste artigo) pretendem iterativa e estocasticamente
reduzir o valor de uma função custo F [e(k)], a qual em geral
depende de um sinal de erro e(k) gerado pela diferença entre
o sinal desejado d(k) e a saída do filtro y(k) , wT (k)x(k),
de sorte que o erro é definido por
e(k) , d(k) − y(k).

(5)

Sendo o algoritmo de filtragem adaptativa mais popular, o
LMS (Least-Mean Square) inicialmente foi derivado por meio
da aplicação da técnica do gradiente estocástico à função custo


FLMS [e(k)] , E e2 (k) ,
(6)

caracterizado como o solucionador do seguinte problema determinístico de otimização com restrição:
min FDM [w(k + 1)] ,kw(k + 1) − w(k)k2
w(k+1)

sujeito a ep (k) =(1 − β)e(k),

onde a função FDM [w(k + 1)] é responsável pela adoção do
princípio da distorção mínima (origem do acrônimo DM) e
ep (k) é o erro a posteriori, relativo ao par de informações
{x(k), d(k)} e calculado com os valores atualizados dos
coeficientes adaptativos, ou seja,
ep (k) , d(k) − wT (k + 1)x(k).

w(k + 1) = w(k) + β

x(k)e(k)
,
kx(k)k2

(10)

cuja normalização permite a adoção de um limite superior de β
(acima do qual a convergência não é garantida) independente
das propriedades estatísticas do sinal de entrada [8].

III. A LGORITMO DE R EÚSO DE C OEFICIENTES
Algoritmos de filtragem adaptativa que consideram a técnica
de reúso de coeficientes apresentam melhor desempenho em
regime permanente, caso comparados a algoritmos que não
se valem desta estratégia. O algoritmo reutiliza os últimos L
vetores de coeficientes adaptativos (w(k − l), l ∈ {0, · · · , L −
1}), o que proporciona um bom comportamento em regime
permanente com o custo de uma leve perda na taxa de
convergência (muitas vezes imperceptível) [9]. A estratégia
de reúso de coeficientes (RC) é particularmente interessante
quando a SNR é baixa [6]. Um algoritmo muito conhecido que
trata dessa estratégia é o RC-NLMS, o qual pode ser obtido
por meio da resolução do seguinte problema de otimização:
min FRC [w(k + 1)] sujeito a ep (k) = (1 − β)e(k), (11)
w(k+1)

sendo FRC [w(k + 1)] e e(k) definidos pelas equações
FRC [w(k + 1)] ,

(7)

onde β é o fator de aprendizado, a cuja escolha subjaz um
compromisso entre taxa de convergência, desempenho em
regime permanente, capacidade de rastreamento e probabilidade de divergência [8]. A técnica dos multiplicadores de
Lagrange pode ser empregada como uma estratégia dual à do
gradiente estocástico para a obtenção de novos algoritmos de
filtragem adaptativa. Assim, o algoritmo NLMS (Normalized
Least Mean Square), também muito disseminado, pode ser

(9)

O critério DM pode ser considerado conservador na medida
em que penaliza novas soluções w(k + 1) demasiado distantes
da última solução w(k), a qual agrega informações oriundas
dos diversos dados pregressos. A resolução de (8) dá origem
à equação de atualização do NLMS:

a qual dá origem à seguinte equação de atualização:
w(k + 1) = w(k) + βx(k)e(k),

(8)

L−1
X

ρl kw(k + 1) − w(k)k2 ,

(12)

l=0

e
e(k) , d(k) − θ(ρ)

L−1
X

ρl wT (k − l)x(k),

(13)

l=0

onde ρ ∈ (0, 1] é um parâmetro ao arbítrio do projetista que
controla o peso dado aos vetores de coeficientes passados
[9] e θ(ρ) , ρρ−1
L −1 . O problema de otimização (11) pode
ser reescrito (pela técnica dos multiplicadores de Lagrange),
dando origem ao seguinte problema equivalente:

2 Os vetores u(k) e η(k) são definidos de maneira muito similar à definição
de x(k) em (2).

min FRC [w(k + 1)] + λ [ep (k) − (1 − β)e(k)] .
w(k+1)
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{d(k) − wT (k)[x(k) − η(k)]}

A solução do problema local (14) corresponde à equação de
atualização do algoritmo RC-NLMS:
w(k + 1) = θ(ρ)

L−1
X
l=0

βe(k)x(k)
.
ρ w(k − l) +
||x(k)||2
l

−
(15)

Escolhas de ρ próximas de zero implicam a concessão de
pesos menores aos coeficientes pregressos mais antigos, os
quais tendem a ser menos confiáveis (particularmente no transiente). A solução w(k+1) dependerá de uma soma ponderada
dos últimos vetores w(k − l), com l ∈ {0, 1, . . . , L − 1}, o
que suaviza as oscilações do filtro, e concorre para melhorar
o desempenho em regime permanente, principalmente em
configurações de baixa SNR [9].

min FBC [w(k + 1)] + λ [ep (k) − (1 − β)e(k)] .

(16)

I. x(k) e η(k) são independentes entre si;
II. η(k) é ruído Gaussiano de média zero e variância ση2 ;
III. Limite superior definido para que o coeficiente quadrático da função custo (17) em função de w(k + 1) não
seja negativo;
IV. Erro a priori e′ (k) , d(k) − wT (k)x(k);
V. Erro a posteriori e′p (k) , d(k) − wT (k + 1)x(k),
é possível reescrever (17) para obter a solução local através
da equação de atualização do algoritmo BC-NLMS:
w(k + 1) = w(k) + β

FBC [w(k + 1)] , kw(k + 1) − w(k)k2
2β
{d(k) − wT (k + 1)[x(k) − η(k)]}
+
kx(k) − η(k)k2
3 Do

e′ (k)x(k) + w(k)ση2
.
kx(k)k2

(18)

Cumpre ressaltar que a nova equação de atualização não
depende mais da entrada u(k), mas do sinal x(k) (corrompido
pelo ruído η(k)) ao qual temos acesso. Importa ressaltar que
(18) exige que se estime a variância do ruído aditivo ση2 .
V. A LGORITMOS P ROPOSTOS
A. Algoritmo de Reuso de Coeficientes com Compensação de
Viés
O primeiro algoritmo proposto utiliza a técnica de reuso
de coeficientes com a finalidade de gerar um algoritmo mais
estável em regime permanente, em conjunto com a técnica de
compensação de viés, cuja contribuição está na robustez do
filtro ao ruído acrescentado ao sinal de entrada. O algoritmo
BC-RC-NLMS pode ser descrito como um solucionador aproximado do seguinte problema de otimização:
min FBC-RC [w(k + 1)]

(19)

w(k+1)

sujeito a ep (k) = (1 − β)e(k),
sendo
FBC-RC [w(k + 1)] ,

L−1
X

ρl kw(k + 1) − w(k − l)k2

(20)

l=0

e o erro e(k) definido em (13). O problema de otimização (19),
quando reescrito pela técnica dos multiplicadores de Lagrange,
permite-nos escrever:
min FBC-RC [w(k + 1)] + 2λ [ep (k) − (1 − β)e(k)] , (21)

w(k+1)

Utilizando a técnica dos multiplicadores de Lagrange é
possível encontrar o valor de λ que deve ser substituído
conjuntamente com (3) em (16). Podemos então rescrever a
equação conforme:

(17)

Se utilizarmos as premissas:

IV. C OMPENSAÇÃO DE V IÉS
Os algoritmos clássicos de filtragem adaptativa que trabalham com sinais ruidosos na entrada acabam por inserir
viés na estimativa do sinal [10]. É difícil obter sinais de
entrada que sejam imunes ao ruído. Muitas vezes, o ruído
na entrada é causado pelo próprio método de medição do
sinal. Técnicas baseadas na abordagem TLS (Total Least
Squares) são utilizadas com a finalidade de compensar o viés
causado pelo ruído de entrada e para melhor estimar o sinal. O
problema ao utilizar essa técnica é o aumento da complexidade
computacional [11].
Algoritmos como o CAH (Constrained Anti-Hebbian) (que
se utiliza de um vetor gradiente linear para estimativa da
função TLS [12]) e o TLMS (Total Least Mean Square)
(o qual almeja a minimização do coeficiente de Rayleigh
para essa mesma estimativa [13]) foram estudados com o
objetivo de reduzir a complexidade computacional inserida
pela abordagem TLS. Entretanto, esses métodos só funcionam
bem na estimativa de sinais quando restritos a escolhas ótimas
de seus parâmetros e quando a energia do ruído na entrada e
na saída se equivalem.
Um avanço na técnica de compensação de viés ocorreu com
a proposta apresentada em [3] para o algoritmo BC3 -NLMS,
que pode ser descrito como um solucionador aproximado do
problema de otimização (8), quando levamos em consideração
um sinal de entrada ideal u(k), o qual nos é primariamente
desconhecido (temos tão somente acesso a uma versão ruidosa
dele; descrita por x(k) = u(k) + η(k)). O problema (8),
quando reescrito pela técnica dos multiplicadores de Lagrange,
é equivalente a

2β(1 − β)
{d(k) − wT (k)[x(k) − η(k)]}.
kx(k) − η(k)k2

w(k+1)

cuja solução exige que se iguale a zero o gradiente de (21)
com relação a w(k + 1):
X l
∂F [w(k + 1)]
=2
ρ [w(k+1)−w(k−l)]−2λu(k) = 0 (22)
∂w(k + 1)
L−1

l=0

de modo que
w(k + 1) = θ(ρ)

inglês Bias Compensation.

L−1
X
l=0
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ρl w(k − l) + λθ(ρ)u(k).

(23)
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Sabendo que ep (k) = (1 − β)e(k), podemos encontrar o valor
do multiplicador de Lagrange:
λ = θ−1 (ρ)

βe(k)
.
ku(k)k2

(24)

Substituindo (24) em (21) e levando em conta (3) será
possível encontrar uma equação de atualização que não é
dependente do sinal de entrada u(k), desconhecido pelo fato
da presença do ruído η(k). Podemos então rescrever:
F [w(k + 1)] =

L−1
X

ρl kw(k + 1) − w(k − l)k2

(25)

l=0

+
[d(k) − θ(ρ)

2β
θ−1 (ρ)
[xT (k) − ν T (k)][x(k) − ν(k)]

L−1
X

ρl wT (k − l)x(k) + θ(ρ)

L−1
X

ρl wT (k − l)ν i (k)]

Adicionalmente, é sabido que o reúso de coeficientes tende a
piorar a taxa de convergência. Para que se reduza o impacto da
técnica RC no transiente, foi agregada ao algoritmo BC-RCNLMS a técnica de reúso variável apresentada em [6], dando
origem ao segundo algoritmo proposto, denominado BC-VRCNLMS. O ajuste dinâmico será feito através da função L(k)
estabelecendo um fator de reúso menor na fase de transiente,
com L(k) aumentando gradativamente (em termos estatísticos)
à medida que o regime permanente se aproxima. O limite
máximo do fator de reúso será definido por meio de um
parâmetro ajustável Lmax , com o parâmetro de reúso variante
no tempo L(k) definido como:
n
min{L(k − 1) + 1, Lmax }
se e2 (k) < η̄
L(k) =
max{L(k − 1) − 1, 1},
demais casos
sendo o parâmetro η̄ calculado através de [3], [14]:

l=0

l=0

η̄ = σν2 + ση2 kw(k)k2 .

[d(k) − wT (k + 1)x(k) + wT (k + 1)ν(k)]
−

2β
θ−1 (ρ)(1 − β)
[xT (k) − ν T (k)][x(k) − ν(k)]

[d(k) − θ(ρ)

L−1
X

ρl wT (k − l)x(k) + θ(ρ)

l=0

L−1
X
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ρl wT (k − l)ν i (k)]2 .

l=0

Considerando as mesmas premissas definidas na Seção IV,
e acrescentando a nova premissa:
PL−1
VI. e(k) , d(k) − θ(ρ) l=0 ρl wT (k − l)x(k)
é possível otimizar a equação e reescrevê-la para obter a
solução local através da equação de atualização do algoritmo
BC-RC-NLMS:
F [w(k + 1)] =

L−1
X

ρl kw(k + 1) − w(k − l)k2 +

l=0

{[d(k) − θ(ρ)

L−1
X

l

T

O MSD (mean-squared deviation) é uma métrica de aferição
de qualidade de desempenho definida por:


MSD(k) , E kw(k) − w⋆ k2 ,
(29)
a qual avalia o quão distante o filtro adaptativo encontra-se da
solução ideal.
A Fig. 2 apresenta a evolução do MSD para os algoritmos
NLMS e BC-NLMS, e para os algoritmos propostos BC-RCNLMS e BC-VRC-NLMS.

2β
θ−1 (ρ)
kx(k)k2
(26)

ρ w (k − l)x(k)][d(k) − w (k + 1)x(k)]

ρl wT (k − l)ν(k)wT (k + 1)ν(k)

l=0

−(1 − β){[d(k) − θ(ρ)

L−1
X

0

MSD (dB)

L−1
X

NLMS
BC-NLMS
BC-RC-NLMS
BC-VRC-NLMS

T

l=0

+θ(ρ)

(28)

-5

-10

ρl wT (k − l)x(k)]2

l=0

+[θ(ρ)

L−1
X

-15

ρl wT (k − l)ν(k)]2 }}.

1000

[w(k+1)]
, temos a equação de
Zerando-se o gradiente ∂F∂w(k+1)
atualização do algoritmo proposto BC-RC-NLMS:
L−1
X

2000

3000

4000

5000

Número da Iteração

l=0

Fig. 2.

Evolução do MSD (em dB) ao longo das iterações.

Os parâmetros da simulação são os seguintes: L = Lmax =
8, ρ = 0.6, ση2 = 10−2 , σν2 = 10−1 e δ = 10−6 . O
l=0
PL−1 l T
parâmetro δ é um fator que está somado ao termo kx(k)k2 no
e′ (k)x(k) + σν2i θ(ρ) l=0
ρ w (k − l)
denominador
do termo de atualização para evitar eventuais
.
+β
kx(k)k2
divisões por zero. O sinal u(k) é branco, gaussiano e de
variância unitária; a variância do ruído (branco e gaussiano)
que o corrompe é suposta conhecida. Os resultados médios
B. Algoritmo de Reuso Variável de Coeficientes com Compen- são oriundos de 500 ensaios independentes de Monte Carlo.
sação de Viés
A função de transferência possui 64 coeficientes (dos quais
O algoritmo BC-RC-NLMS tem como desvantagem um os três primeiros coeficientes são constituídos de uns e os
aumento desnecessário do custo computacional no transiente. demais nulos). Os valores de β utilizados para equalização
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w(k + 1)

=

θ(ρ)

ρl w(k − l)

(27)

XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

do regime transitório4 foram: βNLMS = 0.6, βBC-NLMS = 0.6,
βBC-RC-NLMS = 0.8 e βBC-VRC-NLMS = 0.6.

de coeficientes associada à compensação de viés. Os algoritmos BC-RC-NLMS e BC-VRC-NLMS apresentam resultados
similares, porém o segundo apresenta um menor custo computacional.

5

VII. C ONCLUSÕES
NLMS

0
MSD (dB)

BC-VRC-NLMS

-5
BC-NLMS
BC-RC-NLMS

-10

-15
1000

Fig. 3.

2000
3000
Número da iteração

4000

5000

Evolução do MSD (em dB) para duas funções de transferência.

A Fig. 3 apresenta os mesmos parâmetros da Fig. 2. Para
avaliar a capacidade de rastreamento dos algoritmos, fez-se
uma mudança brusca na função de transferência inicial, ideal,
de sorte que seus coeficientes estão coletados no vetor w⋆1
na primeira metade das iterações e no vetor w⋆2 na segunda
metade. Os elementos de tais vetores são descritos por:

w1⋆ (k) =


para k = 0


para k = 1
⋆
, w2 (k) =
para k = 2


demais

1,
−0.8,

 0.3,
0,




1,
1,
1,
0,

para k = 0
para k = 1
,
para k = 2
demais

os quais são esparsos para modelar funções de transferência
comumente encontradas em canais de comunicação.
No que tange ao MSE (mean squared error) definido por
MSE(k) , E[e2 (k)],

(30)

podemos observar na Fig. 4 sua evolução (no regime permanente) em função de β para σν2 = 10−1 .

BC-VRC-NLMS

-7

NLMS

MSE (dB)

-7.5
-8

BC-NLMS

-8.5
-9

BC-RC-NLMS
-9.5
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

β
Fig. 4.

A ubiquidade da presença de sinais de ruído exige o
projeto de algoritmos relativamente insensíveis a tal tipo de
perturbação. Neste artigo, duas técnicas (reúso de coeficientes
e compensação de viés) foram conjugadas de modo a contemplar casos nos quais tanto o sinal de entrada quanto o
de referência encontram-se corrompidos por ruído aditivo. O
algoritmo resultante (BC-RC-NLMS), entretanto, pode ter um
custo computacional alto no transiente, bem como apresentar
uma perda na taxa de convergência. Ambas as desvantagens
foram contornadas via recurso a fatores de reúso variantes
no tempo. Os algoritmos propostos apresentaram um melhor
desempenho no regime estacionário (de ao menos 3 dB no
MSD), sem perdas notáveis na taxa de convergência.
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MSE em regime permanente em função de β.

Podemos observar que os algoritmos que apresentam um
melhor desempenho são os que utilizam a técnica do reúso
4 No caso do algoritmo BC-RC-NLMS, optamos por igualar seu MSD em
regime permanente ao do algoritmo proposto.
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Um Estudo sobre o Consumo de Energia em Redes
Ad Hoc Lineares Aloha com Saltos Equidistantes
Bruna A. da Silva e Renato M. de Moraes

Resumo— Em redes sem fio ad hoc, deseja-se que as estações
possam atuar de maneira eficiente, com o mínimo de interferência
humana possível durante seu funcionamento e economizem ao
máximo a energia de suas baterias. Este artigo propõe estudar
o comportamento do consumo de energia empregando comunicação por múltiplos saltos equidistantes em uma rede ad hoc
linear, fazendo uso do protocolo de controle de acesso ao meio
slotted Aloha. O estudo obtém a ótima potência de transmissão em
função de importantes parâmetros como o tamanho do pacote
de dados e a taxa de transmissão que proporcionam reduzido
consumo de energia.
Palavras-Chave— Consumo de energia, protocolo Aloha, redes
ad hoc.
Abstract— In wireless ad hoc networks, it is desired that the
stations can efficiently work, with minimal human interference as
possible, during operation and save power from their bateries as
much as possible. This paper investigates the energy consumption in equidistant multiple hops in a linear ad hoc network,
employing slotted Aloha as medium access control protocol. The
study obtains the optimal transmission power as a function of
important parameters such as the data packet size and the
transmission rate which provides low energy consumption.
Keywords— Ad hoc networks, Aloha protocol, energy consumption.

I. I NTRODUÇÃO
Uma rede ad hoc é constituída de nós conectados por
um canal sem fio e é comumente utilizada para aplicações
militares e computação móvel por, no geral, apresentar fácil
implantação e natureza descentralizada [1], [2], [3].
Uma preocupação básica desse tipo de rede está no que diz
respeito ao seu consumo de energia. Assim, o planejamento
e a implantação de tais redes são aspectos importantes, pois
impactam significativamente nas aplicações que estarão limitadas pelo consumo de energia. Por outro lado, a utilização
dos recursos de energia - como baterias - em redes sem fio
ad hoc e também de sensores, está fortemente relacionada à
comunicação. Consequentemente, o consumo de energia é, em
geral, correlacionado a diversos parâmetros das camadas física
e de enlace destas redes.
Em redes ad hoc e de sensores, deseja-se que os dispositivos
consigam se autoajustar às diversas condições de operações,
de forma a resultar em seu melhor desempenho funcional.
Em [4] e [5] foi mostrado que o consumo de energia é
uma das principais medidas de desempenho em redes cujos
dispositivos funcionam à bateria, uma vez que está relacionado
à longevidade de operação da rede.
Bruna A. da Silva e Renato M. de Moraes estão com o Centro de
Informática (CIn), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife-PE,
Brasil, CEP 50740-560. E-mails: bas4@cin.ufpe.br, renatomdm@cin.ufpe.br.

Deste modo, motivados pela necessidade de explorar novas
abordagens que considerem a redução do consumo de energia,
aspectos de camada física e enlace foram aqui considerados.
Este trabalho, portanto, busca analisar o consumo de energia
para a realização da comunicação por múltiplos saltos em
função do tamanho do pacote e da taxa de transmissão,
considerando também um protocolo de acesso ao meio, no
caso o slotted Aloha [6]. Para simplificar a análise, todos os
nós estão ao alcance dos demais e dispostos geograficamente
em uma configuração linear com saltos equidistantes.
O restante deste trabalho está dividido conforme descrito
a seguir. Trabalhos relacionados são abordados na Seção II,
enquanto a formulação do modelo de energia oriundo de [7] é
revisitada na Seção III e em seguida é ampliado para incluir o
efeito do protocolo de comunicação slotted Aloha, agora com
foco no consumo de energia em função da taxa de transmissão
de dados (R) e do tamanho do pacote (Nb ). Os resultados e
discussão são apresentados na Seção IV e a Seção V conclui
o artigo.
II. T RABALHOS R ELACIONADOS
Por se tratar de redes que apresentam seu desempenho
relacionado com o consumo de energia, contenção e colisão
de pacotes, o tema abordado neste trabalho vem sendo amplamente discutido.
Em [8] utiliza-se informações da camada física e da camada
de enlace a fim de encontrar um caminho para o envio de dados
que promova uma comunicação energeticamente eficiente.
Foram considerados parâmetros como o número de nós, a
distância entre os nós, a taxa de erro de bit, o consumo de
energia de cada nó, a potência de transmissão, dentre outros.
É empregada uma análise em termos da taxa de transmissão
de dados e do consumo de energia por bit. No entanto, não
conduz nenhum estudo detalhado em termos do tamanho do
pacote, bem como da energia gasta para a realização de cada
salto.
Por outro lado, a otimização do consumo de energia proposta por [9] é feita em função da taxa de erro de bits (BER, do
inglês bit error rate), da distância de referência em transmissão
de sinais sem fio, do número de nós, dos pacotes codificados
na rede e do consumo de energia para enviar ou receber um
bit. Por outro lado, não é explorada a probabilidade de sucesso
na entrega dos dados e nem faz uso de nenhum protocolo de
camada de enlace.
Em [10], o consumo de energia é investigado empregando
o protocolo slotted Aloha que toma como variáveis a potência
e a taxa de transmissão. No entanto, não consideraram parâmetros como o tamanho do pacote e nem a comunicação por
múltiplos saltos.
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Em [11], o protocolo slotted Aloha é usado como objeto
de comparação em redes de sensores. É feita análise do
consumo de energia baseada apenas na densidade da rede,
não considerando a influência de parâmetros como a taxa de
transmissão e a taxa de erro de bit.
Uma abordagem de comunicação por múltiplos saltos para
redução do consumo de energia é proposta por [12] considerando parâmetros como o número de nós na rede, a energia
necessária para transmitir uma determinada quantidade de bits
e a distância entre os nós. Contudo, não é feita uma análise
considerando a camada de enlace. Analogamente, a abordagem
presente em [13] considera em suas análises para uma rede
linear, apenas parâmetros de camada física como a taxa de
transmissão e o coeficiente de atenuação com a distância.
Em [14], [15] e [7] foi desenvolvido um robusto modelo de
consumo de energia para redes ad hoc e de sensores em que foi
levado em consideração diversos parâmetros reais da camada
física. A eficiência energética expressa na métrica proposta
pelos autores traz consigo o embasamento necessário para
estudo e análise de parâmetros como o raio de transmissão
ótimo, cuja definição representa a distância ideal no qual
um nó possa enviar informação e esta ser recebida com
êxito. Entretanto, em casos práticos, a implementação do
protocolo pode ser facilitada se outros parâmetros como a
taxa de transmissão de dados e o tamanho do pacote forem
propriamente ajustados. Também não foi considerado o efeito
do protocolo de acesso ao meio.
No presente artigo, portanto, é realizado um estudo do consumo de energia da comunicação por múltiplos saltos. Diferentemente das análises citadas, trazemos agora uma investigação
do efeito conjunto em função da taxa de transmissão de dados
(R) e do tamanho do pacote (Nb ), empregando a potência de
transmissão (Pt ) ótima e levando em consideração o protocolo
de acesso ao meio (MAC, do inglês Medium Access Control).
Considera-se a possibilidade da variação da distância entre
os nós comunicantes, com os mesmos dispostos linearmente
equidistantes uns dos outros, a fim de facilitar a análise. A
probabilidade de sucesso do nó transmitir, por sua vez, é dada
através do uso do protocolo MAC slotted Aloha [6] que foi
escolhido devido a sua simplicidade de modelagem e por sua
possibilidade de aplicações em casos que não seja apropriado
realizar detecção de portadora. Entretanto, a metodologia aqui
empregada pode ser estendida para outros protocolos de acesso
ao meio que sejam compatíveis com o modelo proposto.
III. C ONSUMO DE E NERGIA
Utiliza-se como ponto de partida a formulação da energia
consumida para a realização de um salto com retransmissão
desenvolvida em [7], que atualizou a descrição de [16], e
empregou as propostas de [14] e [15]. Trata-se, portanto, de
um modelo robusto e optou-se aqui partir deste por verificarse que o mesmo está bem definido, incorpora vários outros
parâmetros de camada física e permitiu sua alteração para
considerar o protocolo MAC e a modelagem para múltiplos
saltos.
A análise neste trabalho considera uma rede sem fio contendo n nós e parte do pressuposto que todos os nós estão ao

alcance uns dos outros e dispostos geograficamente de maneira
linear e equidistante, caracterizando um tipo de rede ad hoc
sem fio de múltiplos saltos, tal como pode ser observado na
Fig. 1, em que o nó fonte e o nó destino estão separados por
uma distância d. Portanto, a fim de simplificar a análise, não
está considerado aqui o efeito do terminal oculto. Entretanto,
um possível trabalho futuro é estender o estudo para considerar
o terminal oculto e um protocolo de acesso ao meio que aborde
esse problema.
d/i

1

2

d/i

3

d/i

4

n
Destino

Fonte

distância (d)
Fig. 1.

Rede linear de i saltos equidistantes contendo n nós.

A energia consumida (Ep ) para o envio de um pacote em um
salto é a soma entre a energia empregada na transmissão ET x
e a energia gasta para recepção ERx . Assim, resulta que [7]
Ep = ET x + ERx .

(1)

ET x e ERx são descritas, respectivamente, de acordo com [16]
por
Nb
(PtxElec + Pamp )
(2)
ET x = Tstart Pstart +
R
e
Nb
ERx = Tstart Pstart +
PrxElec ,
(3)
R
em que Nb é o número de bits por pacote, R é a taxa de
transmissão de dados, PtxElec é a potência para alimentação
do circuito de transmissão, PrxElec é a potência para alimentação do circuito de recepção, Tstart é o tempo de inicialização
do circuito e Pstart é a potência requerida para inicialização.
Pamp é definido como a potência para amplificação do sinal
na transmissão, e é dada por
Pamp = αamp + βamp Pt ,

(4)

em que αamp é um nível constante de potência e βamp é uma
constante de proporcionalidade da potência de transmissão Pt .
A fim de obter o consumo médio de energia por bit para uma
transmissão por múltiplos saltos com sucesso, deve-se dividir
o consumo para transmissão de um pacote pelo número de bits
Nb deste pacote e considerar o número de saltos realizados até
chegar no destino. Com essa finalidade, define-se primeiro o
consumo de energia por bit Eb (expresso em Joules por bit
(J/bit) para um único salto como sendo
Ep
= Ec + K1 Pt ,
Nb
em que Ec e K1 são dados, respectivamente, por
Eb =

Ec =

PtxElec + PrxElec + αamp
2Tstart Pstart
+
,
Nb
R

(5)

(6)

βamp
.
(7)
R
Por outro lado, para um canal não-confiável, a probabilidade
de sucesso de transmissão de um pacote contendo Nb bits é
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prs (γ) = (1 − BER(γ))Nb em que BER(γ) é a taxa de erro
de bits em função da relação sinal-ruído (γ) [15]. Aqui se
modifica essa probabilidade para incluir o efeito do protocolo
MAC slotted Aloha [6], em que a probabilidade de acesso
ao
n−2
meio com sucesso de um nó é dada por δ = n1 1 − n1
para n nós na rede. Da Fig. 1, tem-se que n = i + 1. Logo,
resulta que a probabilidade de transmissão com sucesso de um
pacote em um salto é
i−1

i
(1 − BER(γ))Nb i−1
.
(8)
P rs = prs (γ)δ =
i+1
A relação sinal-ruído é definida como sendo
 −α
d
γ = C 2 Pt
R−1 ,
(9)
i

em que di indica a distância do salto, α é o coeficiente
de atenuação do sinal com a distância e Pt é a potência de
transmissão. A constante C2 é dada por
C2 =

GT GR λ2
,
(4π)2 N0

∞
X

kP rs (1 − P rs )k−1 =

k=1

Eb (Pt )
,
P rs

(11)

em que k é o número de retransmissões necessárias para o
envio do pacote de dados com sucesso no salto. Usando os
resultados das Eqs. (5) e (8) em (11) obtém-se a energia
média total por bit para realizar i saltos entre o par de nós
comunicantes (fonte e destino)
E ihop = E 1hop · i =

Ec + K1 Pt

E ihop = 
1−

αm
2βm C2 Pt ( di )

−α

Nb ·

(i + 1)i
.
ii−2

(14)

R−1

É possível, ainda, determinar a potência de transmissão ótima
(P0 ) para uso posterior como uma função da taxa de transmissão (R) e do tamanho do pacote (Nb ). Para isso, primeiramente
se resolve
∂E ihop
∂Pt

= 0.

(15)

Pt =P0

Desenvolvendo a Eq. (15), obtém-se a potência de transmissão
ótima em função da taxa de transmissão (R), do tamanho do
pacote (Nb ) e também demais parâmetros, ou seja,
−α

(10)

em que GT e GR representam, respectivamente, os ganhos
das antenas no transmissor e no receptor. N0 é a densidade
espectral de potência de ruído no canal de comunicação, λ é
o comprimento de onda do sinal transmitido e igual a fcc em
que c é a velocidade da luz e fc é a frequência do sinal.
É importante notar que a relação sinal-ruído não deve
considerar a interferência causada pelos demais nós da rede
visto que isto é tratado no protocolo de controle de acesso
ao meio. Assim, se houver transmissão simultânea de dois ou
mais nós, os pacotes de dados colidem entre si e a informação
é perdida ocasionando necessariamente a retransmissão. Tal
efeito é incorporado aqui no protocolo Aloha.
Como se trata de uma transmissão por múltiplos saltos em
uma rede linear com os nós equidistantes, primeiro define-se
o consumo médio de energia por bit para realizar um único
salto, em unidades de Joules/bit, como
E 1hop = Eb (Pt )

em que αm e βm são constantes que dependem da modulação
empregada. Será considerada a modulação BPSK (do inglês
Binary Phase Shift Keying), que é comumente encontrada nos
dispositivos de comunicação sem fio, e nesse caso αm = 1 e
βm = 2. Das Eqs. (9), (12) e (13), resulta que

(Ec + K1 Pt )
(i + 1)i
·
.
(1 − BER(γ))Nb
ii−2

( d ) αm (1+Nb )
P0 (R, Nb ) = i 4C2 βm R−1 +
(16)
q


−α
−α
(di) βamp αm (di) βamp αm (1+Nb)2 +8βm C2 R−1(C3 R+C4 Nb)
.
4C2 βamp βm R−1
As constantes C3 , C4 são oriundas do desmembramento de
Ec , para representação em função de R e Nb , e são dadas,
respectivamente, por
C3 = 2Tstart Pstart ,

(17)

C4 = Ptxelec + Prxelec + αamp .

(18)

Diante dos resultados acima apresentados se propõe, portanto, avaliar o consumo médio de energia por bit para uma
transmissão bem sucedida, por múltiplos saltos, em função da
taxa de transmissão de dados (R) e do tamanho do pacote
(Nb ) empregando-se a potência ótima de transmissão (isto
é Pt = P0 (R, Nb )). Assim, R e Nb podem ser variados
para atingir valores mínimos de consumo de energia fixando
os demais parâmetros que estão descritos na Tabela I, que
representam as características físicas do transceptor µAMPS1 [16].
Deste modo, e fazendo uso das Eqs. (14) e (16), tem-se que
a energia média consumida por bit para realizar a transmissão
da fonte até o destino, considerando i saltos, pode ser dada
em função de R e de Nb , para o valor ótimo de P0 (R, Nb ),
da seguinte forma
E ihop (Pt = P0 (R, Nb ))

(12)

O canal de comunicação que este trabalho considera é o
que emprega o desvanecimento Rayleigh, que é amplamente
utilizado na literatura em casos de redes ad hoc e de sensores
para modelar canais sem fio. Assim, para uma relação sinalruído maior que 5, que é o caso para os valores de parâmetros
aqui empregados, pode-se aproximar a taxa de erro de bits por
[17]
αm
BER(γ) ≈
,
(13)
2βm γ

=

(19)

C3 R+(C4 +βamp P0 (R,Nb ))Nb



RNb 1−

αm

Nb ·

(i+1)i
ii−2 ,

2βm C2 P0 (R,Nb )( d )−α R−1
i

em que P0 (R, Nb ) é dado pela Eq. (16).
IV. R ESULTADOS E D ISCUSSÕES
Com o objetivo de explorar o comportamento do consumo
de energia médio por bit da rede ad hoc sem fio aqui
considerada, esta seção apresenta os resultados numéricos para
comunicação por múltiplos saltos empregando a Eq. (19). Os
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TABELA I
PARÂMETROS PARA O MODELO DE CONSUMO DE ENERGIA [16], [7]
Parâmetro

Descrição

Valor

PrxElec
Pstart
Tstart
PtxElec
αamp
βamp
N0
fc
c
GT
GR
α
d
i

Potência do circuito de recepção
Potência para inicialização
Tempo de inicialização
Potência do circuito de transmissão
Nível de potência Eq. (4)
Constante de proporcionalidade Eq. (4)
Densidade espetral de ruído
Frequência da portadora
Velocidade da luz
Ganho da antena de transmissão
Ganho da antena de recepção
Coeficiente de atenuação
Distância entre fonte e destino
Número de saltos até o destino

279mW
58, 7mW
446µs
151mW
174mW
5
−154dBm/Hz
2, 4GHz
3 × 108 m/s
1
1
2e4
80m
1, 2, 4, 8
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Fig. 2. Energia média por bit em função do tamanho do pacote (Nb ) com
taxa de transmissão R = 1M bps e α = 2.

valores dos parâmetros utilizados encontram-se descritos na
Tabela I. Foram considerados dois valores para o coeficiente de
atenuação com a distância (α = 2 e 4) que resultam cenários
distintos para comunicação sem fio.
Como a distância entre fonte e destino empregada foi d =
80m e testou-se o número de saltos i = 1, 2, 4 e 8, então a
distância do salto (d/i) assumiu os valores 80, 40, 20 e 10
metros, respectivamente.
A Fig. 2, para α = 2 e R = 1M bps, ilustra o comportamento do consumo de energia (em unidades de dBmJoules por
bit (dBmJ/bit)) em função do tamanho do pacote. Observase que o menor consumo dentre as curvas acontece para
comunicação em um único salto com tamanho de pacote ótimo
de aproximadamente 500 bits. Para dois saltos Nb ótimo é de
aproximadamente 800 bits, para quatro saltos é de 1000 bits
e para oito saltos é de 2000 bits. Assim, à medida que o
número de saltos aumenta, cresce o tamanho do pacote ótimo
e o consumo mínimo também aumenta.
Esse comportamento justifica-se pelo fato de que quando
o salto é grande, a relação sinal-ruído diminui. Portanto,
enviar pacotes mais curtos diminui a probabilidade de erro
na recepção em função do ruído no canal ocasionando menos
retransmissões e portanto menor consumo, comparativamente.
Na Fig. 3, para α = 4 e R = 1M bps, com o aumento
da atenuação do sinal recebido, devido ao maior valor do
coeficiente de atenuação com a distância, resulta diminuição
da relação sinal-ruído se tornando vantajoso enviar pacotes
no geral curtos (Nb ótimo aproximadamente entre 10 e 400
bits) para as quantidades de saltos e demais parâmetros considerados neste cenário. Ao se empregar um único salto é mais
vantajoso usar pacotes abaixo de 30 bits de comprimento. Para
dois saltos é mais vantajoso usar tamanhos de pacotes entre
30 e 200 bits, para quatro saltos entre 200 e 2000 bits e para
8 saltos acima de 2000 bits.
As Figs. 4 e 5 apresentam a energia consumida por bit,
para α = 2 e 4, respectivamente, e com Nb = 1000bits,
em função da taxa de transmissão. Observa-se em todas as
curvas que os menores consumos acontecerão para as maiores
taxas o que pode ser explicado pelo fato de que quanto maior
for o valor de R, menor será o tempo de transmissão do
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Fig. 3. Energia média por bit em função do tamanho do pacote (Nb ) com
taxa de transmissão R = 1M bps e α = 4.

pacote que por sua vez reduz seu intervalo de vulnerabilidade,
diminuindo as chances de erros no canal e também as colisões
por consequência do protocolo Aloha. Portanto, conclui-se
que para tais redes, para o conjunto de parâmetros aqui
considerados, o melhor ponto de operação de R para reduzir
o consumo de energia é transmitir na maior taxa possível.
Os resultados para os cenários e premissas aqui considerados mostram que é possível se adaptar o tamanho do pacote
e a taxa de transmissão para se obter reduzido consumo de
energia. Também é possível estabelecer se a transmissão entre
a fonte e o destino é mais vantajosa através de um único salto
ou por múltiplos saltos, levando-se em consideração os demais
parâmetros da camada física e do protocolo de acesso ao meio.
V. C ONCLUSÕES
Este trabalho teve por finalidade investigar o comportamento
do consumo médio de energia por bit para transmissão bem
sucedida, em uma rede ad hoc sem fio linear, empregando
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do terminal escondido. Procurar-se-á ainda comparar e refinar
o modelo em simuladores de redes e testá-lo em módulos (kits)
práticos de comunicação.
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Fig. 4. Energia média por bit em função da taxa de transmissão (R) com
tamanho do pacote Nb = 1000bits e α = 2.
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Fig. 5. Energia média por bit em função da taxa de transmissão (R) com
tamanho do pacote Nb = 1000bits e α = 4.

múltiplos saltos equidistantes. Uma das contribuições do estudo foi partir de uma robusta formulação de consumo de
energia empregada na literatura e ampliá-la para considerar
o protocolo de acesso ao meio slotted Aloha.
Outra contribuição do trabalho foi determinar a faixa de
variação da taxa de transmissão e do tamanho do pacote, para
diferentes saltos, e observar o mínimo consumo de energia
para a transmissão por bit. Foram estudados dois casos: um
com coeficiente de atenuação com a distância igual a dois e
outro igual a quatro, os quais modelam distintos cenários de
comunicação sem fio. Verificou-se que, dependendo do caso,
há um valor ótimo do tamanho do pacote para o consumo
de energia. Também se observou que a taxa de transmissão
que resulta o menor consumo de energia é a maior que seja
possível de ser utilizada na prática.
Como trabalhos futuros, pretende-se empregar otimização
multi-objetiva, em uma rede cujo os nós estão dispostos de
maneira aleatória, considerando um protocolo de acesso ao
meio mais sofisticado. Também será adicionado o problema
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Identificação de Exsudatos Utilizando o Algoritmo
Bioinspirado na Colônia Artificial de Abelhas
Ana E. M. F. da Costa, Alessandro Falqueto, Carmonizia da S. Freire, Kerven M. M. de Albuquerque e Carlos D.
M. Regis.

Resumo— A necessidade de diagnosticar a presença de retinopatia em pacientes diabéticos, impulsionou o desenvolvimento de
algoritmos de processamento que fossem capazes de diagnosticar
a doença em sua fase inicial. Neste projeto foram utilizadas
técnicas de pré-processamento para melhorar a qualidade das
imagens, visando a exclusão de artefatos indesejáveis. O algoritmo bioinspirado na colônia artificial de abelhas teve a função
de buscar nas imagens caracterı́sticas relacionadas aos exsudatos.
Para a avaliação do algoritmo proposto foram usados testes de
diagnósticos referentes à especificidade e acurácia alcançando
98% e 97%, respectivamente.
Palavras-Chave— Colônia Artificial de Abelhas, Exsudatos duros, Processamento Digital de Imagens e Retinopatia Diabética.
Abstract— The need to diagnose the presence of retinopathy
in diabetic patients encouraged the development of processing
algorithms that could diagnose the disease in its initial phase.
In this project, preprocessing techniques were used to improve
the quality of the images, aiming at the exclusion of undesirable
artifacts. The bioinspired algorithm in the artificial colony of bees
had the function of searching in the images characteristics related
to the exudates. For the evaluation of the proposed algorithm,
diagnostic tests for specificity and accuracy were used reaching
98 % and 97 %, respectively.
Keywords— Artificial Bee Colony, Exudates, Diabetic Retinopathy and Digital Image Processing.

I. I NTRODUÇ ÃO
Os sistemas de diagnósticos auxiliados por computador
(Computer-Aided Diagnosis- CAD) muitas vezes são acoplados a equipamentos médicos para auxiliar os especialistas em
medicina na tomada de decisão a respeito de um diagnóstico
[1]. Nesse ramo destaca-se o processamento digital de imagens
médicas que tem por objetivo fornecer técnicas que modificam
as imagens para facilitar a identificação e análise de patologias
no corpo humano [2].
A detecção automática de lesões em imagens da retina, utilizando os sistemas CAD, pode fornecer informações úteis que
ajudarão na identificação de possı́veis doenças que ainda não
causam sintomas em sua fase inicial [3]. Além de patologias
oculares como o glaucoma e a catarata, doenças sistêmicas
como a hipertensão e a diabetes M ellitus (DM) podem ser
diagnosticadas a partir da análise das imagens retinianas. Isto
é possı́vel pelo fato do olho ser o único órgão do corpo que
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraı́ba (IFPB), João PessoaPB, E-mails: ana.emilia.malvino@hotmail.com, alefalqueto@gmail.com,
carmoniziafreire@gmail.com,
kerven.alburquerque@gmail.com
e
danilo.regis@ifpb.edu.br.

possibilita a análise sem métodos invasivos, de nervos, veias
e artérias [4].
As técnicas de processamento são frequentemente usadas
para obter um conjunto de candidatos a patologias em imagens
médicas [5]. Em [2] o autor implementou as técnicas de
morfologia matemática, segmentação de imagens e também a
transformada circular de Hough, resultando em uma detecção
de 80% dos exsudatos nas imagens.
Em [6], os autores implementaram uma rede neural convolutiva de 10 camadas para realizar a segmentação e detecção dos
exsudatos, hemorragias e microaneurismas, em imagens fundoscópicas. A validação do algoritmo proposto foi realizada a
partir de testes de sensibilidade obtendo 87% e especificidade
71%.
Juntamente com as técnicas de processamento digital, os
algoritmos bioinspirados em colônias ou enxames vêm sendo
usados para seleção de caracterı́sticas em diversas áreas de conhecimento. Em imagens médicas, os algoritmos recentemente
empregados foram a colônia artificial de abelhas (Artificial
Bee Colony - ABC) implementado por [7] na classificação
de patologias em imagens de ressonância magnética, e a
otimização por colônia de formigas (Ant Colony OtimizationACO) implementado por [8] para avaliação de acidente vascular cerebral em imagens de tomografia computadorizada.
Assim, o objetivo deste trabalho consiste em empregar o
processamento digital de imagens e o algoritmo bioinspirado
das abelhas (Artificial Bee Colony - ABC) na detecção da retinopatia diabética,precisamente, na identificação dos exsudatos.
O trabalho está dividido em duas etapas: a primeira consiste
em implementar algoritmos de pré-processamento digital, e a
segunda etapa será implementado o algoritmo bioinspirado na
colônia artificial das abelhas (Artificial Bee Colony - ABC),
responsável pela detecção automatizada dos exsudatos.
II. R ETINOPATIA D IAB ÉTICA
A retinopatia diabética (RD) é uma lesão na retina causada
pelas complicações da diabetes mellitus (DM). Pelo fato do
organismo não conseguir processar a glicose de maneira adequada, ocorre o acúmulo de altos nı́veis de açúcares no sangue
que irritam os vasos sanguı́neos, rompendo-os, liberando fluido
sanguı́neo para área retiniana [9]. A RD pode ser classificada
em duas formas: não proliferativa e proliferativa. Em ambos
os casos, a retinopatia pode ocasionar a perda parcial ou total
da visão se não diagnosticada e tratada em sua fase inicial.
Na RD não proliferativa as modicações retinianas encontradas são: microaneurismas, hemorragias e exsudatos conforme
Figura 1.
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

B. Fechamento
Outra operação morfológica em análise de imagens é o
fechamento [13]. Segundo [11], o fechamento de uma imagem
ocorre com uma operação de dilatação seguida de uma erosão
com B, como mostra a expressão matemática da Equação 3.
Esta técnica é usada para apagar elementos indesejáveis da
imagem ou separar elementos.
A • B = (A ⊕ B)

Fig. 1: Imagem do banco de dados da Diaretdb1 [10].

B

(3)

C. Transformada de Hough
A primeira anormalidade que é perceptı́vel é a microaneurisma, com a evolução da doença podem ocorrer hemorragias e
regiões exsudativas. As microaneurismas são pequenos pontos
vermelhos resultantes de dilatações nos ramos terminais das
veias e artérias, as hemorragias são caracterizadas em imagens
da retina, como regiões vermelhas e os exsudatos são regiões
de tonalidade amarelada de alta intensidade, formadas pelo
acúmulo de fluido sanguı́neo na área retiniana juntamente com
o depósito de açúcares [10].

Desenvolvida por Paul [14], a transformada refere-se ao
reconhecimento de padrões complexos. A Transformada de
Hough (TH) é um método padrão para detecção de formas
que são facilmente parametrizadas em imagens digitalizadas
como linhas, cı́rculos e elipses.
Considerando que neste trabalho a forma geométrica a ser
encontrada pela transformada se trata de um cı́rculo (disco
óptico), será estudada e implementada a transformada circular
de Hough. A Equação 4 define a expressão matemática que
busca cı́rculos em imagens binárias.

III. P ROCESSAMENTO D IGITAL DE I MAGENS

r2 = (x − a)2 + (y − b)2

Nesta Seção são apresentados os conceitos a respeito das
técnicas de processamento de imagens utilizadas neste trabalho.

Nessa equação, x e y são coordenadas da imagem, a
e b, coordenadas do centro da circunferência, e r é o
raio máximo do cı́rculo [14]. A OpenCV disponibiliza a
função cv2.HoughCircles, descrita a seguir, para facilitar a
implementação da transformada em imagens.
circles=cv2.HoughCircles(img,cv2.HOUGH GRADIENT,
1,distMin,parm1, param2, minRadius, maxRadius)
O parâmetro img corresponde a imagem de entrada da
transformada, cv2.hough gradient é o método utilizado para
detectar descontinuidades em imagens, 1 refere-se a razão
inversa da resolução, distMin distância mı́nima entre os pontos
detectados, param1 representa o limite superior para o detector
de borda Canny, param2 limiar para detecção de centro,
minRadius raio mı́nimo e maxRadius raio máximo a ser
detectado.
A função implementada realiza internamente uma
suavização das imagens através do filtro passa-baixa
gaussiano, em seguida a função implementa o método do
gradiente do operador de Canny para obter informações das
bordas das imagens. O detector de bordas é fundamental
para construir a matriz acumuladora de Hough, visto que, ela
guarda a evidência de cı́rculo para cada pixel de borda, e
acrescenta a ele 16 pixels nas direções de x e y.
Um laço de repetição é realizado para armazenar os valores
das coordenadas de cada ponto (x, y) detectado pelo operador
de Canny e suas respectivas circunferências. A intersecção de
todas as circunferências determinam o ponto central da área
detectada por Hough.

A. Erosão e Dilatação
Existem duas transformações morfológicas primordiais em
processamento de imagens, que são a erosão e a dilatação,
ambas utilizam elementos estruturantes para realizar suas
operações matemáticas [11].
A operação de erosão, denotada por A
B, é uma
transformação morfológica entre dois conjuntos usando
interseção vetorial, expressa pela Equação 1 [12].
A

B = {x|(B)x ⊆ A}

(1)

A erosão de um conjunto A por um elemento estruturante B
resulta em um conjunto de pontos x tais que B transladado de
x está contido em A, ou seja, quando o elemento estruturante
B percorre todo o conjunto A, ele subtrai do conjunto A
pontos que não estejam em intersecção com o conjunto B. Este
tipo de operação é utilizada para separar objetos em imagens.
Diferentemente da erosão, a operação de dilatação realiza a
expansão do conjunto A. Na dilatação, denotada por A ⊕ B
ocorre a combinação de dois conjuntos usando adição vetorial
esta técnica é usada para preenchimento de espaço [12]. A
dilatação de A por B é então o conjunto de todos os x
deslocados para os quais a intersecção de (B)x em A, como
mostra a Equação 2.
A ⊕ B = {x|(B)x ∩ A}

(2)

(4)

IV. A LGORITMO B IOINSPIRADO NA C OL ÔNIA A RTIFICIAL
DE A BELHAS
Atualmente, existem diversos algoritmos bioinspirados no
comportamento natural, sendo alguns deles, a colônia artificial
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de abelhas (Artificial Bee Colony), colônia de formigas (Ant
Colony), otimização por enxame de partı́culas (Parcicle Swarm
Optimization), aprendizado de peixes (Fish Schooling), cadeia
de genes (Gen Strings) e a massa celular (Cell Mass).
Desenvolvido por Karaboga em 2005, o algoritmo ABC
como ferramenta de otimização fornece uma busca populacional em que as fontes de alimentos são atualizadas, buscando
descobrir os novos locais de fontes (soluções) com maior teor
de néctar, até que obtida uma solução ótima [15].
No algoritmo existem três tipos básicos de abelhas: empregadas, espectadoras e exploradoras [16]. As abelhas empregadas são responsáveis por buscar as primeiras fontes
de alimento (xij ) nas imagens e realizar a exploração sua
vizinhança. Essas abelhas distanciam-se da fonte inicial em
direção a fonte aleatória (xkj ) com auxı́lio de flutuadores de
precisão de 53 pixels, para buscar pixels com maior intensidade
luminosa [17]. A atualização dos valores da solução inicial
(xij ) para uma nova solução (vij ) é realizada conforme
Equação 5.
vij = xij + φij (xkj − xij )

(5)

Se o valor de (vij ) for maior que 1, a fonte é atualizada,
senão, será mantido o valor da fonte inicial (xij ), isto é, se a
intensidade luminosa dos pixels da nova região (vij ) for maior
que a (xij ), a fonte se atualiza. O melhor valor obtido pelas
fontes de alimento é memorizado, uma fonte é dita melhor
que a anterior a partir da função objetivo (f iti ) expressa pela
Equação 6. A função objetivo é definida pela entropia de [18],
o qual fi é o vetor que mantém os valores da função objetivo
associados as fontes de alimento entre o intervalo de [0, 1] em
imagens binárias.

1
1+fi , sefi ≥ 0
(6)
f iti =
1 + |fi |, sefi < 0
Se o valor do vetor correspondente a fonte de alimento (i)
for maior que o limiar estabelecido, seu valor será forçado a
permanecer abaixo de 0 e sua fonte recebe nı́vel lógico (0). Se
o valor do vetor fi for menor que o limiar, a fonte permanece
com valores acima de 1, recebendo nı́vel lógico (1).
A troca de informações entre as abelhas é a ocorrência
mais importante na formação do conhecimento coletivo [15].
As abelhas empregadas trocam informações por meio de uma
espécie de dança ao entorno da fonte de alimento. Quando
a informação sobre todas as fontes está disponı́vel na área
de dança para as abelhas espectadoras, elas podem assistir
e decidir a qual fonte explorar. A caracterização da dança
na programação, corresponde pela localização do ponto de
interseção das amostras com a aptidão de cada fonte.
A aptidão das fontes são determinadas
P pela razão do vetor
(fi ) pela soma das funções objetivo ( f iti ) de cada fonte de
alimento, descrita pela Equação 7.
fi
Ap = P
f iti

(7)

As abelhas escoteiras são responsáveis por verificar se as
fontes de alimento estam esgotadas. Uma fonte é dita esgotada
quando o número máximo de tentativas de melhoramento

(atualização) da fonte é atingido, como mostra as linhas
de código abaixo. Nesta etapa é imposta uma condição de
parada, que verifica se o número de falhas de determinada
fonte de alimento (i) é igual ao contador máximo de falhas
(kFailCounterMax).
V. M ATERIAIS E M ÉTODOS
Nesta Seção, serão descritos quais os materiais e métodos
utilizados para implementação do algoritmo de detecção. Este
trabalho pode ser dividido em duas etapas: identificação do
disco óptico e detecção dos exsudatos.
A. Banco de dados
Para desenvolvimento do algoritmo proposto neste trabalho
foi realizada a aquisição das imagens do bando de dados
da Diaretdb1, que contém imagens do fundo do olho de
89 pacientes com e sem retinopatia diabética [10]. As imagens coletadas são coloridas no espaço de cor RGB (RedVermelho, Green-Verde e Blue-Azul) possuindo dimensões
de 1500 × 1152 pixels, salvas em formato Portable Network
Graphics (PNG).
Dentre os dois tipos de retinopatia diabética, citado na Seção
II, as imagens do banco são caracterizadas por retinopatia não
proliferativa, pois não há indı́cios de surgimento de neovasos
em nenhuma das imagens [10]. Para avaliar o algoritmo foram
utilizadas todas as imagens do banco de dados. O banco
de dados é composto pelo diagnóstico de três patologias,
conforme a Figura 2.

a)

b)

c)

d)

Fig. 2: Banco de Dados. a) Imagem original, b) Microaneurismas, c) Hemorragias e d) Exsudatos Duros do banco de dados
da Diaretdb1.

B. Localização do Disco Óptico
A localização do disco óptico foi necessário, pelo fato
dele apresentar caracterı́sticas de manchas amareladas com
brilho intenso semelhantes a da patologia, podendo confundir
o algoritmo de detecção.
Após a aquisição das imagens o filtro espacial linear de
suavização, ou filtro da média, foi implementado com elemento estruturante quadrado 11 × 11. O objetivo da execução
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deste filtro, na imagem, era aplicar um leve borramento sobre
a mesma, removendo pequenos ruı́dos.
Depois da filtragem foi implementada a função cv2.split
para separar os canais vermelho, verde e azul (R,G,B) das
imagens coloridas. Com a extração do canal verde, as imagens
resultantes apresentaram uma coloração em tons de cinza. Este
canal foi escolhido baseando-se em testes realizados, em que o
mesmo apresentou um maior nı́vel de intensidade dos pixels,
deixando em evidência os exsudatos e o disco óptico.
Em seguida uma operação de fechamento foi implementada,
utilizando parâmetros testados empiricamente. Para a operação
de dilatação foi determinado o elemento estruturante cruz
15 × 15 e para erosão 3 × 3, em ambos foram executadas
20 interações.
O próximo passo foi a implementação da transformada
circular de Hough, executada através da função disponibilizada pela biblioteca OpenCV. Os valores dos parâmetros da
transformada estabelecidos e testados empiricamente são, 1300
para determinar a distância mı́nima entre a coordenada central
da circunferência até o ponto de acumulação, 12 para o limiar
de detecção do centro do cı́rculo, 20 para o limite superior
utilizado no detector de borda Canny, 50 para o raio mı́nimo
e 120 de raio máximo da circunferência.
Ao desenhar o cı́rculo nos pontos detectados por Hough,
há a possibilidade de alterar o tamanho do raio, cor de borda,
até mesmo preencher o contorno detectado. Para desenhar o
cı́rculo foi optado em aumentar seu raio (r) com um acréscimo
de 100 pixels, assim como pintar sua borda de preto, ou seja,
não foi posto nenhum canal de cor (0,0,0), o qual ocupou
o espaço detectado por Hough através do parâmetro -1 que
preenche a parte interior de contornos. O resultado do conjunto
de técnicas de processamento digital de imagens pode ser
observado de acordo com a Figura 3.

colônia, 5 para o contador máximo de falhas, 500 para o ciclo
de trabalho, 256 para os nı́veis de cinza e [0,001 0,1] para os
limites referentes a área de detecção. Quando se inicializa a
colônia, os três tipos de abelhas são geradas.
No algoritmo, as abelhas empregadas (x) são dispostas
aleatoriamente no espaço da imagem utilizando a função
(random.randit), em que cada abelha é responsável por uma
fonte de alimento inicial (i) que correspondem a pixels em um
range de 256 nı́veis de cinza.
Para finalizar é utilizado um pós-processamento nas imagens, pois o algoritmo implementado detecta as principais
fontes de alimento. Para aumentar a área do pixel foi implementada a técnica de dilatação com elemento estruturante
circular 15 × 15.
Para avaliar o desempenho do algoritmo de detecção foi
realizada a comparação das imagens geradas pelo algoritmo e
as imagens do banco contendo a área identificada por quatro
especialistas conforme Figura 4.

a)

b)

c)
a)

b)

Fig. 4: Comparação entre o bando de dados da Diaretdb1
e as imagens obtidas após a detecção. a) Imagem005 b)
Imagem008 e c) Imagem019 do banco de dados da Diaretdb1.
As três imagens localizadas à esquerda

c)
Fig. 3: Resultado das etapas de pré-processamento digital. a)
Imagem005, b) Imagem008 e c) Imagem019 do banco de
dados da Diaretdb1.

D. Validação do algoritmo ABC
Com base na literatura, os métodos de validação de algoritmos são relacionados à teste de diagnósticos referentes à
especificidade e acurácia das imagens geradas, de acordo com
as Equações 8 e 9, respectivamente [19][6].
Especif icidade =

C. Implementação do Algoritmo ABC
O código fonte do algoritmo ABC é disponibilizado por
[15], e apenas alguns parâmetros devem ser alterados. Ao
iniciar o algoritmo os valores destes parâmetros estabelecidos
e testados empiricamente foram, 10 para a inicialização da

Acuracia =

Vn
V n + Fp

Vp + Vn
Vp + Vn + Fp + Fn

(8)
(9)

Nessas expressões, Vp é o número de pixels anormais
detectados como anormais, Vn é o número de pixels normais
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detectadas como normais, Fp indica o número de pixels
normais detectados como anormais (falso positivo), e Fn
corresponde pelo número de pixels anormais detectados como
normais (falso negativo). A especificidade corresponde pelo
percentual de imagens normais classificadas como normais e
a acurácia refere-se ao grau em que o teste ou uma estimativa
baseada em um teste é capaz de determinar o verdadeiro valor
do que está sendo medido [20].
VI. R ESULTADOS
Na primeira etapa do projeto, as imagens processadas pelo
algoritmo facilitaram para que a matriz acumuladora de Hough
realizasse a detecção de cı́rculos nas imagens, culminando na
identificação e precisão do disco óptico de todas as imagens
do banco de dados.
Utilizando as imagens resultantes do pré-processamento, na
segunda etapa o algoritmo de detecção retornou nı́vel lógico
alto para os pixels de maior intensidade, que caracterizam
os exsudatos duros. Nas imagens do banco de dados, para
comparação com o algoritmo proposto foi tomada como
referência a área de análise em comum do diagnostico dos
quatro médicos especialistas, representada pela área branca.
A fim de validar o algoritmo foram realizados o cálculos dos
testes de diagnósticos referentes a especificidade e acurácia nas
imagens obtendo 98% de especificidade e 97% de acurácia.
Em [6], o valor de especificidade alcançada foi de 71%
sendo inferior ao algoritmo desenvolvido neste trabalho. No
trabalho de [9] o valor da especificidade foi 99% de precisão,
seu resultado foi superior ao algoritmo proposto pelo uso
de diversas camadas da rede neural. Ambos os autores não
realizaram o teste de acurácia nas imagens.
TABELA I: Comparação dos resultados
Autor
Algoritmo proposto
TAN et al. (2017)
SOPHARAK (2008)

Especificidade
98%
71%
99%

VII. C ONCLUS ÃO
Neste projeto foram desenvolvidos algoritmos capazes de
realizar a detecção de exsudatos duros em imagens com e
sem retinopatia diabética. Na primeira epata os resultados
apresentaram 100% de precisão na identificação do disco
óptico. Na segunda etapa, o resultado alcançado no trabalho
foi bastante promissor, visto que, para todas as imagens do
banco de dados, o algoritmo proposto consegue identificar
quase todas as imagens com a patologia, apresentando quase
100% nos testes utilizados.
Em comparação com alguns trabalhos relacionados à
detecção de exsudatos em imagens fundoscópicas, o algoritmo
proposto se mostrou eficaz para a aplicação.
Como projeto futuro, é sugerida a identificação das outras
patologias que podem ser encontradas em imagens de retinopatia diabética como hemorragias e as microaneurismas. Pode-se
também realizar a análise estatı́stica dos resultados coletados
para obter informações acerca das melhores e piores soluções,
assim como médias, medianas e desvios padrões.
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A Note on the Shannon Entropy of Short Sequences
H. M. de Oliveira and Raydonal Ospina

Abstract— For source sequences of length L symbols we
proposed to use a more realistic value to the usual benchmark
of number of code letters by source letters. Our idea is based on
a quantifier of information fluctuation of a source, F (U ), which
corresponds to the second central moment of the random variable
that measures the information content of a source symbol. An
alternative interpretation of typical sequences is additionally
provided through this approach.

For the sake of simplicity, let us denote p(ak ) = pk . A smooth
functional of the probability distribution of the source (first
moment) is recognized as the Shannon entropy of the DMS
[3]:

Keywords— Shannon entropy, information fluctuation, source
coding, typical sequences.

Here, we propose to use the information fluctuation as being
a compound of a functional based on the second moment of
the probability distribution of the source given by

I. I NTRODUCTION
Entropy is one of the most fundamental concepts of Science [1], [4]. In the scope of Information Theory (IT), it is
characterized in the process of coding discrete memoryless
sources (DMS), through the first Shannon theorem [7], who
proved it by using the law of large numbers. Source coding
intends to represent symbols of an information source with
as few code digits per source symbol as possible. It even
seems a little odd that the entropy being associated with a
statistic mean (first moment), but no parameters have been
associated with the variance (second central moment) of the
information produced by the symbols of the source. Interpreting the entropy H(U ) as the first moment of a random
variable that measures the information about a symbol emitted
by the source, we now take into account variations of the
information content, complementary to (and associated with)
entropy: the information fluctuation, F (U ), which corresponds
to the square root of the second central moment of the same
variable. Instead of using the entropy value as a lower bound
on the average letter length of the source for coded sequences,
it is proposed here to adopt a limit established according to
a level of significance α arbitrated by the coder designer. In
the framework of measuring sequence entropy, an excellent
reference is the work of Schürmann and Grassberger [6]. Even
so, it is assigned a point estimate, rather than an interval
estimate.
II. F LUCTUATION OF I NFORMATION
Consider a DMS source denoted by U as being a random variable which takes symbols from a finite alphabet i.e
A := {ak }K
k=1 with probability of occurrence at l-time instant
{pl (ak )}K
k=1 , where pl (ak ) = Pl (U = ak ) for l = 1, 2, · · · , L
For this model of discrete source, the stationary distribution is
independent of the time, i.e., pl (ak ) = p(ak ) = P (U = ak ),
and for each symbol ak produced, the amount of information
associated is
I(ak ) = − log2 (p(ak )), ak ∈ A.

(1)

Statistics Department, Federal University of Pernambuco (UFPE),
Recife-PE, Brazil, R. Ospina is also with CAST Laboratory, E-mail:
{hmo,raydonal}@de.ufpe.br.

H(U ) := −

K
X

pk · log2 pk .

(2)

k=1

F 2 (U ) :=

K
X

pk · log22 pk − H 2 (U ).

(3)

k=1

Therefore, the fluctuation can be computed by (F 2 ≥ 0 by
Jensen’s inequality):
v
uK
X
uX
pi pj log2 pi log2 pj .
F (U ) = t (pk − p2k ) log22 pk −
k=1

i6=j

(4)
Definition 2.1 (degenerated sources). Let U ∗ and U ∗∗ be two
kinds of degenerated DMS, with distributions:
∗
type I source U ∗ : {pk }K
1 where ∃ k |pk∗ = 1, and
∗
pk = 0 (∀ k 6= k ).
type II source U ∗∗ : {pk }K
= J1 ,
1 , where pk
∀ k ∈ I ⊂ {1, 2, · · · , K} and J = ||I||. Here, the
|| · || indicates the cardinality of set. 

Proposition 2.1. The fluctuation of information is null if and
only if the source is degenerated, i.e., F (U ) = 0 ⇔ U ∗ or
U ∗∗ .
proof. (⇐) F (U ∗ ) = 0 follows directly from pk = p2k (∀k)
and pi pj = 0 ∀i 6= j, in this case. For type II sources, there
are J > 1 identical terms in the first summation and J 2 −
J identical terms in the second summation in Equation (4).
Therefore
J
h1
X
1 i
1
(pk − p2k ) log22 pk = J
− 2 log2 ,
(5a)
J
J
J
k=1
X
1 
1 2
pi pj log2 pi log pj = (J 2 − J) · 2 log
.
(5b)
J
J
i6=j

(⇒) Without loss of generality, consider that {pk }K
1 has been
sorted in descending order, p1 ≤ p2 ≤ · · · ≤ pK . This
means that if pk > 0, since the terms pk = 0 do not count.
Thus, the possible solutions are of the type pk = J1 for k =
1, 2, · · · , J ≤ K and pk = 0, ∀k > J. Two trivial solutions
are:
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p1 = 1 and pk = 0, for k > 1 (J = 1),
pk = 1/J, for k = 1, 2, · · · (J = K),
concluding the proof.
•

•

Although U ∗ -sources can be included as a particular
case of U ∗∗ -sources (by assuming J = ||I|| = 1), we have
decided to define them as different types of sources. As an
illustration, consider now a binary DMS source where the
output is either a 0 with probability p or 1 with a probability
1 − p. For this case the, the quantifiers given in (2) and (3)
simplifies for the following two expressions, respectively:
H2 (p) := −p log2 p − q log2 q,
q
F2 (p) :=

2

pq (log2 p − log2 q) ,

(6)

Fig. 2.

Derivative of the binary fluctuation F2 (p).

(7)

where q := 1 − p. The shape of the binary entropy H2 (·)
is well-known [3], and we sketch F2 (·) in the Fig. 1.
There are five attributions to p worth to mention: p ∈

Fig. 1, where H2 (p) = F2 (p). In the region between the two
points, the standard deviation of the entropy is smaller than
the entropy itself. We agreed to use this range of p values to
characterize binary DMS with low entropy variability.
F2 (p)
,
Using the coefficient of variation [5], CV := 100 H
2 (p)
we plot Fig. 3.

Fig. 1.

Binary fluctuation information F2 (p) expressed in Shannons.

{0, 0.0832217 · · · , 0.5, 0.9167783 · · · , 1}. Three limit cases
have no variance (binary degenerated sources): p = 0 and
p = 1 (source transmits just the same symbol and has null
entropy), and p = 0.5. This last case, somewhat surprisingly,
with equiprobable sequences and maximum entropy, has no
variance in the amount of information: whatever the length of
the sequence of symbols of the source, the average information
per source letter is exactly equal to the entropy. However,
the points of maximum variability on the information content
seem to be less known in the literature. We start by investiga2 (p)
ting the behavior of dFdp
. We find that

log( p1 − 1). (1 − 2p) tanh−1 (1 − 2p) − 1
dF2 (p)
q
=
.
dp
−p(1 − p) log2 ( 1 − 1)
p

(8)
A plot of the derivative of F2 (p) is shown in Figure 2.
Three points have infinite derivative values: exactly the
limiting cases
The two critical points occurs
 aforementioned.

1
when tanh 1−2p = 1 − 2p, and the numerical solution of
tanh x1 = x furnishes x∗ = ±0.833556559600964698 · · · ,
yielding: p∗ ≈ 12 [1 ± 0.833557]. The value of the derivative
is about 0.956137 at the two maximum points. The saltus at
p = 0.5 is circa 5.77078.
We also calculate the intersection points of the two curves in

Fig. 3.

F (p)

Coefficient of variation of entropy: CV := 100 H2 (p) .
2

From analysis the behavior of Fig. 3 we obtain the next
definition.
Definition
2.2. A binary memoryless source is
called a low entropy variability DMS if and only if
0.21907592 ≤ p ≤ 0.78092407. 

III. E NTROPY OF F INITE S EQUENCES : S TATISTICAL
E VALUATION
Let {xl } be a sequence of observed counts of symbols in
the alphabet in a DMS sample of size L and pbk = mk /L
as being the sample relative frequency of the kth symbol ak
(here, mk is the number of symbols ak in the sample). The
most commonly nonparametric estimation of H(U ) is given
by the plug-in estimator
b ) := −
H(U

K
X

pbk · log2 pbk

k=1

and has been a subject of much research for many decades
(See [8]–[12]). In the same way, we propose to use as plugin
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estimator of information fluctuation the statistic
K
X
b 2 (U ).
Fb2 (U ) :=
pbk · log22 pbk − H

IV. ATYPICAL S EQUENCES
(9)

k=1

b ) and Fb2 (U )
Using Taylor expansion of the functions H(U
about the point (p1 , . . . , pK ) and confining ourselves to derivatives of fourth order is possible to proof that the estimators
b ), and Fb2 (U ) are a biased and consistent estimators of
H(U
entropy H(U ) and information fluctuation F 2 (u), respectively. Basharin [9] shown that if L is large and given the
independence of the informations, the central limit theorem
b ) converges to the normal
can be used to establish that H(U
distribution
2
b ) ∼ N (H(U ), F (U ) ).
(10)
H(U
L
Using a similar heuristic used in [9], is possible to note
that Fb2 (U ) is in the fact an asymptotic estimator of he
b )) is the variance of
information fluctuation, i.e. Var(H(U
entropy. Consequently the quantity
(L − 1)Fb2 (U )
∼ χ2 (L − 1),
(11)
F 2 (U )
where χ2 (L − 1) is the Chi-square distribution with L − 1
degrees of freedom.
Set a significance level α, assuming the population variance,
F 2 (U ), is known, one can calculate a (right) confidence
interval setting [5]
b ) + zα F√(U ) ,
(12)
H(U
L
where zα = φ−1 (α) is the α-quantile
of the Normal disRz
2
tribution, where φ(z) := √12π −∞ e−ζ /2 dζ. Naturally, for
short sequences is more appropriate to use the robust t-Student
statistics:
b
b ) + t(α;L−1) F√(U ) ,
(13)
Hpractical := H(U
L
where t(α,L−1) is the critical value with L − 1 degrees of
freedom of t-Student distribution [5]. It is worth remembering
that the values of H(U ) and F (U ) are not dissociated. In
the binary case, for example, each source with Ber(p) (Ber
for Bernoulli distribution) distributed symbols (known), there
are pairs (H, F ) given by Equations (6) and (7), respectively.
Set a confidence level, 1 − α, say 95%. For a large number
of sequence outcomes for the source (all with length L), the
sample entropy value does not exceed the value given in
Equation (13) in 95% of cases. We can thus expect to code the
output with Hpractical bits per source symbol, instead of using
the fundamental limit H(U ), which can be asymptotically
achieved when the length of the source sequences grows
indefinitely. Instead of adopting the conventional figure η :=
H/L̄, where L̄ is the average number of bits per source letter,
we propose to assess the efficiency of a source coding run for
a particular given sequence (especially in the cases of short
sequences and high entropy variability DMS), at a significance
level α, according to
√
b ) + t(α,L−1) Fb(U )/ L
H(U
ηα :=
.
(14)
L̄

Let us now shift the focus to long sequences. A statistical
interpretation for “atypical sequences” can be formulated in
this scenario. All sequences produced from the source that
result in a sample entropy within the confidence interval
i
h
b
b
b ) − zα/2 F√(U ) , H(U
b ) + zα/2 F√(U )
(15)
H(U
L
L
may are considered to be typical. On the other side, the
atypical sequences are those corresponding to the level of
significance adopted. Now, set an arbitrary value  > 0. Any
sequence (a source sample) with length L symbols for which
the sample entropy is outside the range [H −, H +] is called
an -atypical sequence. What is the level α of significance
at which the confidence interval (Eq. (15)) for the entropy
coincides with this interval? The relationship
√

 L
α
=
(16)
φ−1 1 −
2
F (U )
should be imposed. Here, the significance level is interpreted
as the probability of occurrence of an atypical sequence, i.e.,
P (atypical sequence) = α. Therefore,
"
√ !#
 L
lim P (atypical sequence) = lim 2 1 − φ
= 0.
L→∞
L→∞
F (U )
(17)
Thus, the significance level becomes arbitrarily small as the
L grows. Typical sequences (in the sense that the sample
entropy is -close the entropy of the source) constitute virtually
100% of the sequences, provided that the sequence length L is
sufficiently large. This statistical interpretation is immediately
understandable.
Another key concept of IT is the asymptotic equipartition property (AEP). The extension U L of the source U
consider L-grams as the new symbols, it has an alphaL
L
beth {ui }K
{P (ui )}K
1 . More than
i=1 with probabilities
i
b ) = H(U ) = 1, it is shown that -typical
P limL→∞ H(U
sequences hold [2]
2−L(H(U )+) ≤ P (ui ) ≤ 2−L(H(U )−) .

(18)

Therefore, P (ui ) ≈ 2−L·H(U ) (constant) for i ∈ T ⊂
{1, 2, · · · , K L }, the set of typical sequences, with k T k=
2L·H(U ) . By definition of degenerated sources, we see that
large extensions of a DMS becomes type II asymptotically
degenerated. Its entropy becomes exactly L · H(U ), with
essentially no information fluctuation.
V. C ONCLUDING R EMARKS
In addition to proposing the calculation of a more “realistic”
estimate for entropy, now depending on the length of the
sequence by the source, a naive and didactic interpretation
on “typical sequences” is presented. The idea of introducing a
new parameter for a DMS, namely the information fluctuation,
seems to be as basic as the concept of entropy itself. For short
sequences is not the entropy of the source that should be used
to calculate the efficiency of source coders, but rather in terms
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of the sample entropy. Another potential application is in the
assessment of randomness of sequences. Some open questions
remains: There exists always a maximum fluctuation in the
sample entropy for some particular (non-binary) probability
assignment?
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Algoritmos para a Solução de Equações Parabólicas
em Problemas de Radiopropagação
Diego A. Parada, Cássio G. Rego, Claudio G. Batista e Glaucio L. Ramos.

Resumo— Neste artigo o algoritmo SSPE (Split Step Parabolic
Equation) e o método da DMFT (Discrete Mixed Fourier Transform) são usados para resolver problemas de propagação de
ondas eletromagnéticas. As duas abordagens do algoritmo SSPE,
NAPE (Narrow Angle Parabolic Equation) e WAPE (Wide Angle
Parabolic Equation), são testadas em dois casos de estudo na faixa
VHF de radiofrequências. A NAPE e a WAPE, juntamente com
a DMFT, demonstraram uma adequada concordância quando
considerados parâmetros eletromagnéticos e terrenos irregulares,
tanto em um caso canônico quanto em um caso prático.
Palavras-Chave— Modelo PE, SSPE, DMFT, NAPE, WAPE,
Ténicas numéricas.
Abstract— In this paper the SSPE (Split Step Parabolic Equation) algorithm and the DMFT (Discrete Mixed Fourier Transform) method are used to solve electromagnetic waves propagation problems. The two approaches of SSPE algorithm,
NAPE (Narrow Angle Parabolic Equation) and WAPE (Wide
Angle Parabolic Equation), are tested in two different case
studies, for VHF radiowave. NAPE and WAPE together with
DMFT demonstrated a good agreement when were considered
electromagnetic parameters and irregular terrains, in both a
canonical and a practical case.
Keywords— PE model, SSPE, DMFT, NAPE, WAPE, Numerical techniques.

I. I NTRODUÇÃO
O desenvolvimento de modelos numéricos que garantem
uma previsão de cobertura precisa é um desafio atual para os
pesquisadores. Para tal fim, devem ser considerados elementos
importantes dos ambientes de propagação, tais como variações
atmosféricas, caracterização eletromagnética das superfícies
e fatores dos cenários (perfis dos terrenos, obstáculos, etc.),
uma vez que eles afetam notavelmente o comportamento
da propagação das ondas de rádio. Atualmente, os avanços
nos sistemas computacionais têm impulsionado o uso de
métodos numéricos que abordam modelos determinísticos para
solucionar problemas de radiopropagação. Dentro dessa linha,
o método da Equação Parabólica (PE) apresenta-se como
um modelo que fornece soluções numéricas adequadas para
analisar a propagação de ondas em ambientes realísticos.
Recentemente, as ferramentas de propagação baseadas no
método da PE têm-se tornado muito atraentes [1][2]. O modelo
PE fornece, através das suas soluções numéricas, uma análise
completa da radiopropagação em todos os pontos dos cenários,
considerando as alterações de refratividade atmosférica e os
Diego A. Parada e Cássio G. Rego, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte-MG,
E-mails: diegoandrespr@ufmg.br, cassio@cpdee.ufmg.br. Claudio G. Batista
e Glaucio L. Ramos, Departamento de Engenharias de Telecomunicações e
Mecatrônica, Universidade Federal de São João del-Rei, Ouro Branco-MG,
E-mails: claudiog@ufsj.edu.br, glopesr@gmail.com.

efeitos difrativos dos obstáculos que configuram os ambientes,
representando assim, um destacado avanço na modelagem de
propagação eletromagnética [3].
O método da PE é uma aproximação da equação de onda
que modela a energia se propagando em um cone centrado
em uma direção preferencial, denominada direção paraxial.
Foi introduzido por Leontovich e Fock para tratar o problema
da difração de ondas de rádio ao redor da Terra [4]. Inicialmente, os modelos baseados na PE foram bem recebidos, pois
resolveram problemas práticos de propagação. Os algoritmos
PE fornecem uma solução rápida e eficiente para a maioria
dos problemas de longo alcance [5].
Pelo menos duas soluções numéricas podem ser usadas para
resolver a PE: as técnicas de diferenças finitas [6] e o algoritmo
de SSFT (Split Step Fourier Transform) [7]. Para garantir a
estabilidade do algoritmo de diferenças finitas, tanto Claerbout
quanto Popov usaram a solução numérica baseada no Método
de Crank-Nicolson. O SSFT, primeiramente utilizado por Hardin e Tappert em problemas de acústica [8], é mais conhecido
como o algoritmo de SSPE quando aplicado em problemas de
radiopropagação. Neste trabalho a PE é resolvida por meio da
aplicação do algoritmo de SSPE.
Outro problema comum na caracterização de canais de
rádio é a consideração de ângulos de propagação. Para isto,
formulações de NAPE e WAPE são consideradas dentro da
solução numérica oferecida pelo algoritmo de SSPE. A forma
NAPE é apropriada para estudar contextos ou problemas onde
os ângulos de propagação são inferiores a 15◦ . A forma
WAPE é mais precisa em problemas que envolvem maior
faixa angular, por exemplo, propagação de curto alcance e
problemas de multipercursos [9].
Para incorporar problemas que incluem perdas de propagação na superfície dos terrenos, usou-se o método da DMFT
dentro da solução numérica de SSPE.
Neste trabalho, a principal contribuição é a implementação
do método de SSPE junto com a DMFT para estimar cobertura
radioelétrica em um cenário realístico, com o propósito de
avaliar e comparar a precisão do modelo PE em relação a
outras técnica numéricas. O modelo PE é uma alternativa
computacionalmente eficiente quando comparada com outras
abordagens numéricas ou analíticas. A implementação desenvolvida do algoritmo SSPE-DMFT é validada em um primeiro
caso de estudo; este consiste em um terreno plano com perdas
no solo. Em um segundo caso, o algoritmo SSPE-DMFT é
aplicado em um cenário realístico.
O presente artigo está organizado da seguinte maneira: A
seção II descreve a formulação utilizada; a Seção III explica os
detalhes mais importantes a serem aplicados pelo algoritmo de
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SSPE em problemas de radiopropagação; os casos de estudo e
os seus correspondentes resultados são exibidos na Seção IV;
a Seção V apresenta as conclusões.

B. Solução numérica do modelo PE
A solução de SSPE para o modelo de equação parabólica
padrão ou forma NAPE, é dada por [3]:
u(x + ∆x, z) = e[jk(n

II. F ORMULAÇÃO

Neste trabalho, a propagação é analisada em duas dimensões
(sem variações na direção transversal). A seguinte é a equação
de Helmholtz na sua forma bidimensional:
∂2ψ ∂2ψ
+
+ k 2 n2 ψ = 0 ,
∂x2
∂z 2

(1)

onde k é o número de onda e n é o índice de refratividade.
ψ representa o campo elétrico ou magnético para polarização
horizontal ou vertical, respectivamente. A forma padrão do
modelo PE (SPE) é deduzida a partir da equação (1) [1].
Uma função auxiliar reduzida u(x, z) = e−jkx ψ(x, z)
introduze-se, a qual está associada com a direção paraxial
(eixo x neste trabalho). Então, a equação (1) em termos de
u(x, z) é expressa:

∂
∂2
∂2
2 2
+ 2jk
+
+ k (n − 1) u(x, z) = 0 .
∂x2
∂x ∂z 2

(2)

A equação (2) pode ser separada em termos de dois operadores pseudo-diferenciais:
∂u
= jk(1 − Q)u,
∂x

∆x

u(x+∆x, z) = e[jk(n−1) 2 ]


√ p 2 −1
(8)
jp2 ∆x
× F −1 e[− k ( 1−( k ) +1) ] F {u(x, z)} .
Nas equações (7) e (8), F e F −1 representam respectivamente
a transformada rápida de Fourier (FFT) e a transformada
rápida de Fourier inversa (IFFT). O termo p está expresso
como p = k × sen θ, onde θ é o ângulo de propagação.
C. DMFT
Um avanço importante na técnica de SSPE é a introdução
da MFT (Mixed Fourier Transform) [10], pois permite resolver
problemas de propagação de ondas que incluem condições de
contorno na superfície.
A DMFT é a abordagem discreta do método da MFT, e
é aplicada na função auxiliar de campo u(x, m∆z), a qual
está verticalmente discretizada para m = 0, 1, 2, ..., N . A
discretização correspondente e a representação no domínio p
é dada como segue [11]:

(3)

(4)
U (x,l∆p) = A

∂
2
onde Q = 1 + q, e q = k12 ∂z
2 + (n − 1) .
As equações (3) e (4) representam, respectivamente, a
análise da onda a favor ou contra (retroespalhamento) o sentido
da propagação. Neste trabalho o retroespalhamento é ignorado.
A SPE é obtida por meio√do uso da primeira ordem da
expansão de Taylor, Q = 1 + q ≈ 1 + 2q , e substituindo
na equação (3) chega-se :
2

∂ u
∂u
+ 2jk
+ k 2 (n2 − 1)u = 0.
∂z 2
∂x

(5)

A equação (5) também é conhecida como a forma NAPE do
modelo PE.
O modelo PE para problemas que envolvem ângulos maiores é denominado WAPE. Este realiza uma expansão mais
precisa do operador Q e é dado como segue:

1 ∂2
1+ 2 2 +1
k ∂z

!−1

rm u(x, m∆z),

N
X

(9)

u(x, m∆z)

m=0

2

r

N
X
m=0

∂u
= jk(1 + Q)u,
∂x
√

(7)

e a solução de SSPE para a forma WAPE, é dada por:

U (x, 0) = A

"
∂u
− jk−1
∂x

−1) ∆x
2 ]

n
o
2 ∆x
× F −1 e(jp 2k ) F {u(x, z)} ,

A. Modelo PE



2

"


α sen

πlm
N



U (x, N ∆p) = A



#
sen πl
πlm
N
−
cos
∆z
N
N
X

(−r)N −m u(x, m∆z),

(10)

(11)

m=0

para l = 1, 2, ..., N − 1, onde A = 2(1 − r2 )/[(1 + r2 )(1 −
r2N )]. O tamanho de ∆p deve satisfazer
∆p × ∆z = π/N .
p
1 + (α∆z)2 − α∆z. Nos
Para polarização vertical, r =
somatórios das equações (9) e (11) usa-se um fator ponderado
de 0,5 para o primeiro e o último termo (m = 0, m = N ).
Como também trata-se de um processo iterativo adaptado à
solução numérica de SSPE, a DMFT no próximo passo (ou
seja, em x + ∆x) é obtida segundo as equações (12)-(14):
"

j∆x
U (x + ∆x, 0) = exp
2k



log r
∆z

2 #
U (x, 0),

(12)

#
+ jk(n − 1) u = 0. (6)



q
U (x + ∆x, l∆p) = exp j∆x( k2 − (l∆p)2 − k) U (x, l∆p), (13)
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"
U (x + ∆x, N ∆p) = exp

j∆x
2k



log(−r)
∆z

2 #
U (x, N ∆p).

(14)

Para encontrar u(x + ∆x, m∆z), aplica-se a inversa DMFT
[1]:
N
2 X
U (x + ∆x, l∆p)
N i=0
 
πi




sen
N
πim
πim
cos
α sen
−
N
∆z
N
  2

πi
 sen N 

α2 + 


∆z

u(x + ∆x, m∆z) =

(15)

+ U (x + ∆x, 0)rm + U (x + ∆x, N ∆p)(−r)N −m .

III. A PLICAÇÃO DE SSPE EM PROBLEMAS DE
RADIOPROPAGAÇÃO

Para aplicar o método de SSPE precisa-se de um valor
inicial de campo em uma distância inicial (x0 ). Na Fig.1
apresenta-se uma ideia ou esboço sobre a abordagem do
método. Primeiramente nota-se que existe um perfil inicial de
campo (conjunto vertical de valores de campo na posição x0 ).
A partir desta posição inicial aplica-se um processo iterativo
que vai calculando passo a passo (usando as equações (7) e
(8)) um perfil vertical de campo, utilizando sempre os valores
de campo da posição anterior [12].
O método de SSPE opera entre o domínio espacial z e o
domínio espectral p de maneira consecutiva, como indicam
as equações (7) e (8). Para aplicar a solução numérica os
domínios são truncados em zmax e pmax . Para evitar efeitos de
aliasing é usado o critério de Nyquist [9], zmax ×pmax = πN .
O valor do incremento ou passo ∆z deve satisfazer ∆z ≤
λ/(2 × sen θmax ), onde θmax é o maior ângulo de propagação considerado. O incremento ∆x pode ser coerentemente
escolhido dependendo da extensão do ambiente, e pode ser
muito maior que o comprimento de onda.

O truncamento dos problemas em uma altura limite zmax
gera fortes reflexões que influenciam negativamente na precisão dos resultados. As reflexões não físicas são removidas
mediante o uso de uma camada absorvente [12]. Para isto,
neste trabalho implementa-se uma Janela de Hanning.
A comparação entre uso e não uso de uma camada absorvente dentro do algoritmo de SSPE é apresentada na Fig. 2.
Reflexões artificiais geradas pelo não uso da Janela de Hanning
podem ser vistas na Fig. 2(a). Nesta figura, se evidenciam
os efeitos indesejados que causam as reflexões não físicas
dentro da solução numérica. A Fig. 2(b) mostra a atenuação
do campo na segunda metade do domínio vertical, devido ao
uso adequado da camada absorvente.
A condição de contorno que deve se satisfazer na superfície
do solo é expressa como [10]:


∂
+ α2 u (x, z) = 0,
(16)
α1
∂z
onde α1 e α2 são constantes.
A solução fornecida pelo método de SSPE resolve problemas de radiopropagação em terrenos planos e não planos.
Os terrenos não planos devem ser modelados para serem
processados convenientemente pelo algoritmo. Uma alternativa
eficaz para a modelagem de perfis irregulares é o escalonamento do terreno [2]. A Fig. 3 mostra um perfil gaussiano
computacionalmente escalonado. Para isto, a implementação
realizada testa de forma iterativa a altura do terreno em cada
passo ∆x, para que este seja posteriormente escalonado em
concordância com os tamanhos da discretização.
A solução numérica do método de SSPE também permite a
inclusão de variações atmosféricas por meio do termo n das
equações (7) e (8).

(a)

(b)
Fig. 1.

Esboço sobre a aplicação do método de SSPE

Fig. 2.
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SSPE sem aplicar camada absorvente.

SSPE aplicando camada absorvente.

Comparação entre uso e não uso de camada absorvente.
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Fig. 3.

Perfil gaussiano escalonado.

IV. C ASOS DE ESTUDO
Para obter os resultados dos seguintes casos de estudo, o
algoritmo de SSPE é implementado computacionalmente em
MATLAB, e executado em uma máquina com processador
Core i7 @ 3,40GHz e memória RAM de 12 GB.
A. Caso 1: Terra plana com perdas no solo
Trata-se de um terreno plano com perdas, cujas propriedades
elétricas são r = 15 e σ = 0, 012 S/m. O propósito é
demonstrar a aplicabilidade do algoritmo DMFT-SSPE para
analisar problemas de propagação em cenários com perdas no
solo.
O estudo considera polarização vertical e atmosfera homogênea. O perfil vertical de campo inicial é calculado por
meio da fórmula de terra plana, considerando os parâmetros
eletromagnéticos [13]. Sendo o transmissor um dipolo elétrico
vertical localizado no inicio do terreno com altura de 80 m e
irradiando em 100 MHz. Um receptor com altura fixa hr = 10
m é deslocado ao longo do eixo x, desde 100 até 5000 m.
A atenuação estimada ao longo do terreno é mostrada na
Fig. 4. Os resultados de NAPE e WAPE são comparados com
uma solução analítica gerada pelo Modelo de Terra Plana [14]
e com outras soluções numéricas: EFIE (Electric Field Integral
Equation) e MFIE (Magnetic Field Integral Equation), cujos
resultados foram obtidos em [15].
A Tabela I mostra a estatística do erro das diversas técnicas,
usando-se como referência a solução fornecida pelo modelo
analítico. Também, é possível apreciar os resultados quase
idênticos para NAPE e WAPE nestas condições.

Fig. 4. Atenuação sobre Terra plana com perdas para polarização vertical
em 100 MHz.

um terreno irregular em uma região rural com árvores e
algumas construções. Possui aproximadamente 5,5 km de
extensão. A campanha de medição usou como transmissor
um dipolo de meia-onda com altura 10,4 m, com polarização
vertical e irradiando 10 W. Utilizou-se uma frequência do sinal
de 144 MHz. Ao longo do terreno uma estação receptora com
2,4 m de altura registrou a intensidade de campo elétrico.
O estudo utilizou as propriedades elétricas para solo padrão,
r = 15 e σ = 0, 012 S/m, na caracterização da superfície do
terreno. De acordo com os critérios de discretização, valores
de ∆x = 50 m e ∆z = 1 m foram usados, e para limitar o
domínio vertical definiu-se uma zmax = 200 m.
As Figs. 5 e 6 exibem a atenuação medida, a estimação
obtida pelo MoM e a técnica de FDTD, e os resultados
obtidos via NAPE e WAPE, respectivamente. Visualmente
é possível afirmar que as curvas das diferentes soluções
numéricas apresentam um comportamento semelhante entre
si. Adicionalmente, é notável o coerente comportamento com
as medidas para ambas as solucões, NAPE e WAPE.
Os resultados para NAPE e WAPE são quase idênticos,
devido a que os pontos de recepção estão muito próximos da
superfície do terreno. Além disso, o estudo é feito para um ambiente de longo alcance, as quais são condições idôneas para
que a faixa angular de propagação conserve valores pequenos.

B. Caso 2: Cenário realístico
Este caso prático está baseado na campanha de medição
realizada em Northem Jutland perto de Aalborg, Dinamarca. O
ambiente analisado é denominado perfil de Jerslev, e apresenta
TABELA I
E STATÍSTICA DO ERRO PARA O C ASO 1.

MFIE
EFIE
NAPE
WAPE

Erro Médio Absoluto
(dB)
0,33
2,17
0,89
0,87

Desvio padrão
(dB)
0,89
1,21
1,26
1,31

Fig. 5.
NAPE.
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Fig. 6.
WAPE.

Atenuação ao longo do perfil de Jerslev obtida com formulação

Dentro desta linha, é conveniente ressaltar que a formulação
WAPE é exclusiva para melhorar a precisão do algoritmo de
SSPE em situações críticas, onde a faixa angular seja maior
a 15◦ . Os resultados de WAPE e NAPE são apresentados em
gráficos separados para que sejam visualizados com clareza e
de forma independente.
A Tabela II mostra a estatística do erro do presente caso.
As medições foram a referência usada para o cálculo do
erro médio absoluto e o desvio padrão. Analisando a tabela
é possível corroborar o que visualmente foi apreciado, as
técnicas numéricas apresentam resultados semelhantes entre
si, e os resultados de WAPE e NAPE fornecem uma solução
quase similar. Adicional à comparação baseada na estatística, a
Tabela II exibe uma comparação de eficiência computacional,
expondo o tempo de processamento para obter os resultados
com cada uma das técnicas. A aplicação do algoritmo de SSPE
no cenário realístico, permite concluir que a solução numérica
do modelo PE apresenta-se como uma alternativa que garante
uma convergência rápida e razoável de resultados em relaçâo
ás outras abordagens numéricas.
V. C ONCLUSÕES
Este trabalho realizou a implementação computacional do
algoritmo de SSPE como solução numérica do modelo PE.
Um dos principais objetivos foi a inclusão das características
reais dos ambientes de propagação. Para isto, o algoritmo
tornou-se da forma DMFT-SPPE; a abordagem via método
DMFT permitiu carregar a caracterização elétrica dos ambientes dentro da solução numérica fornecida pelo método de
SSPE.
TABELA II
E STATÍSTICA DO ERRO PARA O C ASO 2.

MoM
FDTD
NAPE
WAPE

Erro Médio Absoluto
(dB)
2,95
3,96
4,21
4,29

Desvio padrão
(dB)
1,98
2,79
2,31
2,35

Tempo
6,9 horas
50,3 horas
31,72 segundos
31,72 segundos

O comportamento das curvas de atenuação, obtido via
NAPE e WAPE, e a respectiva estatística do erro demonstraram uma adequada concordância dos resultados em relação
a outras aborgadens numéricas, em ambos os casos.
Nos dois casos analisados não se conseguem diferenças
significativas entre as soluções de NAPE e WAPE. Isto acontece, porque as condições dos casos estudados não apresentam
situações críticas que permitam mostrar um melhor rendimento
de WAPE em relação a NAPE. Além, neste trabalho a aplicabilidade de NAPE e WAPE foi verificada.
Outro propósito de análise foi o tempo de processamento
computacional. Nesse contexto, ressalta-se a notável eficiência
computacional do algoritmo de DMFT-SSPE em relação a
outras abordagens numéricas, tanto em problemas canônicos
quanto práticos. Dentro dessa linha, o modelo PE apresentase como uma alternativa que garante uma razoável e rápida
convergência numérica dos seus resultados.
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Abstract— In this work we analyze the performance of a new
scheme combining 2x512/19-phase shift keying Wavelet Coding
with a maximum a posteriori receiver on varying multipath
channels in terms of bit-error rate. Considering COST 207based power delay profiles for urban environments, we find that
a maximum a posteriori receiver can provide a gain of nearly
1.5 dB in relation to Euclidean based Wavelet Coded systems on
fading channels with low frequency selectivity. We also investigate
in which extent a state-of-the-art equation for error probability of
Wavelet-Coded systems is valid for varying multipath channels.
Our findings show moderate mismatch between those equations
and Monte-Carlo simulations, indicating that channel memory
should be considered for the formulation of upper-bound solutions. Nevertheless, the results suggest that the wavelet coding
shows considerable resilience to channels with memory, making
it a suitable candidate for the use of mm-wave frequencies in
future generation mobile communications.
Keywords— Wavelet Coding, Multipath, Frequency Selectivity,
Radio over Fiber, mm-Waves

I. I NTRODUCTION
As the fifth generation (5G) of mobile communication technology is developed and implemented, worldwide solutions
tend to propose the use of much higher frequencies, including
the mm-wave range [1], [2]. Such a requirement imposes
a critical demand for transmissions that are robust to both
varying fading and frequency selectivity, implying the use
of diversity schemes that are either highly power hungry, or
somewhat compromising to the system’s throughput [3]. The
wavelet coding (WC) scheme has been proposed in [4] as a
diversity strategy with low complex receiver that, most notably,
does not add redundancy to the transmitted bit stream.
In this work we evaluate the performance of a 2x512
extended-Haar matrix for WC, not yet investigated in combination with a new 19-PSK (i.e. phase shift keying) modulation
scheme using a maximum a posteriori (MAP) receiver. As a
channel model, we take into account COST 207-based power
delay profiles [5] implemented as a varying tap delay line
with Rayleigh statistics. These models suit well with the
channel response characteristics of single-input-single-output
(SISO) line-of-sight (LoS) mm-wave based radio-over-fiber
(RoF) links, as observed in [6]. We also seek to validate the
mathematical analysis of the wavelet coding performance that
*E-mail: lucas@dca.ufrn.br.

has been proposed in [7]. We find that the state-of-the-art equations for the theoretical evaluation on the BER performance of
WC mismatch the simulated results for channels with intense
memory.
II. WAVELET C ODING
Wavelet-Coding enables diversity gains without necessarily
diminishing the system’s efficiency through the use WCMs.
WCMs have arbitrarily long rows, which are orthogonal to
each other even when shifted or added. This work focuses
on the use of integer flat WCMs. The matrix A = (ajk ) with
dimensions m × mg (where m = 2 and g2 = 256), whose
coefficients ajk take value in the integer set {+1, −1} and
satisfies the modified wavelet scaling conditions [4].
Let a discrete source generate statistically independent and
identically distributed (i.i.d.) bits x ∈ {+1, −1}. The wavelet
symbol produced by wavelet coding at time n = pm + q is
expressed by
ypm+q =

g−1
m−1
XX

ajlm+g x(p−l)m+j ,

(1)

j=0 l=0

and take values in the set {−mg, −mg + 2, . . . , 0, . . . , mg −
2, mg} with probability
 
mg
P r(yn = 2k − mg) =
0.5mg , 0 ≤ k ≤ mg.
(2)
k
Within this process, the information represented by an information bit is spread along the transmitted sequence, causing
a small part of the signal to contain information about an
entire block of data. This process can be used for improving
robustness against the combined effects of varying fading and
noise bursts [7], [8]. It can be verified that m information bits
are encoded in m wavelet symbols and sent during m signaling
intervals, thus allowing a spectral efficiency of 1 bit/s/Hz.
At the receiver, the decoder must decide between m×mg+1
levels. In [9] a solution has been proposed for integrating
wavelet coding with power-limited systems, resulting in probabilistically shaped, non-uniform constellation diagrams. In
order to avoid performance degradation due to constellation
crowding, a many-to-one mapping P(·) of the wavelet symbols
generated by Equation (1) is performed onto an 19-PSK signal
space, according to Figure 1, as proposed in [8].
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zij =

mg−1
X

aj(mg−1)−k (yi−k + ei−k ),

(3)

k=0

where ei−k is an integer random variable that denotes the demodulation noise. According to [7], the conditional probability
of en can be expressed as
Pr (en = e|xj+i−(mg−1) )) =
X
Pr (ỹn |yn ) × Pr (yn |xj+i−(mg−1) ),

(4)

1
Norm. Power

The transmitted information bit sequence x at the moment
i = m(g + p) − 1 can be estimated from the received wavelet
symbols sequence y by using a bank of m correlators of length
mg matched with the m rows of the WCM as

P 2 - Urban Channel Model
P - Hilly Channel Model
1

0.5

0

0

1

2
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9

Normalized Delay (symbos)
Fig. 2
N ORMALIZED POWER VS . NORMALIZED DELAY ( IN SYMBOLS ) FOR TWO
COST207- BASED CHANNEL MODELS . T HE DARKER AREA REPRESENTS
THE HILLY SCENARIO (P DP1 ) WHEREAS THE LIGHTER AREA
REPRESENTS THE URBAN SCENARIO (P DP2 ).

(e)

in which the original transmitted bits can be estimated as
x̂j+1−(mg−1) = sgn(zij ). Such a decoding simplicity is stated
as one of the main features of the wavelet coding [4]. Further
on, according to [7], the bit error rate at the wavelet decoder
output can be expressed from Equation 4 as

and transmitted through a channel h, to produce a received
signal
L−1
X
r[n] =
pj cj [n]s[n − τj ] + η[n]
(6)

Pr (e) =0.5mg(νij = mg|xj+i−(mg−1)=−1 )
mg(2mg−1)
2

+

X

Pr (νij

= mg + 2k|xj+i−(mg−1)=−1 ),

k=1

(5)
considering that: the information bits are equiprobable; the
distribution of the channel noise is symmetric; and the interleaving is ideal.
III. M ETHODOLOGY
Simulations are performed by considering blocks of a
million (106 ) i.i.d. bits per execution. After wavelet coding
according to Equation 1 and further mapping P(·) (obtained
by exhaustive search) as illustrated by Figure 1, the resulted
sequence s of values within the C domain is ideally interleaved

j=0

where L corresponds to the channel’s time spreading, pj and
τj are the j-th channel’s gain and delay, respectively, and η[n]
is an additive white Gaussian noise sample. We assume that
h is composed of uncorrelated fading samples cj [n], and that
each cj is a Gaussian stochastic variable modeled as a widesense stationary process (WSSUS). In this work we consider
two power delay profiles (PDP) derived from the COST207
norm for broadband wireless applications [5]. One of them
describes a hilly terrain (P DP1 ) and the other one describes
an urban environment (P DP2 ), as shown in Figure 2. These
models suit well with the channel response characteristics of
SISO LoS mm-wave based RoF links, as observed in [6].
The channel state is assumed known for equalization
through infinite impulse response (IIR) filtering. The equalizer’s output s̄ is described as
L−1

{+38,+40,+42}
{+32,+34,+36}
{+44,+46,+48}
{+26,+28,+30}
Q
{+50,+52,...,+512}
{+20,+22,+24}
106o 89o 81o
115o
{+14,+16,+18}
64o
51o
34o

{+8,+10,+12}
o

25

10o
350o

I

335o
326o
309o
296o
245o 254o 271o 279o

{-50,-52,...,-512}
{-44,-46,-48}

{+2,+4,+6}
0
{-2,-4,-6}
{-8,-10,-12}
{-14,-16,-18}

{-20,-22,-24}
{-26,-28,-30}
{-32,-34,-36}
{-38,-40,-42}

Fig. 1
S IGNAL CONSTELLATION AFTER MAPPING P(·) OF 513 WAVELET
SYMBOLS INTO A 19-PSK CONSTELLATION .

s̄[n] =

X pj cj [n]
1
r[n] −
s̄[n − τj ]
p0 c0 [n]
p c [n]
j=1 0 0

(7)

where p0 c0 [n] is the product between the channel’s PDP and
the n-th fading sample at the moment 0. The complex values
s̄ are then uninterleaved and delivered to the demodulator for
estimation of wavelet levels by either a ML (i.e. maximum
likelihood) or a MAP algorithm. Each symbol of the produced
demodulated sequence is mapped back into its corresponding
wavelet symbol according to Figure1. These symbols are finally decoded by the wavelet receiver according to Equation 3
for computation of bit-error rate (BER) until 100 errors can be
accounted. Simulated results are contrasted with Equation 5,
in which the conditional probabilities Pr (ỹn |yn ) are obtained
by Monte Carlo method.
IV. R ESULTS
Figure 3 shows the performance of the studied cases considering a 2×512-19 PSK WC system in terms of BER for levels
of Eb /N0 varying from 0 dB to 25 dB. The first thing one
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V. C ONCLUSIONS
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Fig. 3
BER VS . Eb /N0 FOR THE PERFORMANCE OF 2×512-19 PSK WC
SYSTEMS . DASHED LINES (--) REPRESENT THE SIMULATED RESULTS ,
WHEREAS POINTED LINES (··) REPRESENT ANALYTICAL CURVES . F ILLED
(H/N) REPRESENT THE USE OF MAP METRICS AT THE
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OF E UCLIDEAN METRICS AT THE RECEIVER . D OWN - TRIANGLES (H/O)
REPRESENT THE P DP1 SCENARIO , WHEREAS UP - TRIANGLES (N/ M)
REPRESENT THE P DP2 SCENARIO .

Recently, a strategy for integrating the Wavelet Coding
with power-limited systems has been reported, resulting in
probabilistically shaped, non-uniform constellation diagrams.
Based on that, the formulation of an expression for the error
probability of Wavelet Coded systems becomes of extreme
importance for the design of optimum constellations by minimization algorithms, as recently demonstrated. In this work
we investigate the combination of 2×512-19 phase shift keying
Wavelet Coded systems with a maximum a posteriori demodulator, that shows performance gains of 1.5 dB in relation
to conventional Euclidean based receivers for channels with
high levels of multipath fading. Our findings also show that
the state-of-the art equations for theoretical analysis of the
Wavelet Coded systems, as proposed in [7], cannot serve as a
upper bound for the bit error rate of wavelet systems operating
in multipath varying channels due to not considering channel
memory on its formulation. Considerable mismatch reduction
can be achieved by the use of maximum a posteriori receivers.
Yet, future work should investigate how to re-address the
hypothesis of a memoryless channel in the formulation of the
equations of error probability of Wavelet Coded systems.
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Sobre o Desempenho de Filtros Adaptativos com Coeficientes
em Somas de Potências de Dois em Realce de Sinais
Luiz Felipe da S. Coelho, Lisandro Lovisolo e Michel P. Tcheou

Resumo— Neste artigo, estudam-se os efeitos da representação
numérica por somas de potências de dois (SPT) no desempenho
de filtros adaptativos para realce de sinais. A representação SPT
permite implementar filtros com baixa complexidade computacional e, portanto, baixo consumo de energia. Neste trabalho,
aproximações SPT dos coeficientes de filtros adaptativos são
estudadas considerando os filtros LMS (Least Mean Squares) e
RLS (Recursive Least Squares). Consideram-se dois cenários para
a aplicação da representação SPT: (i) obtém-se a representação
SPT dos coeficientes de filtros já treinados, i.e., quando os filtros
adaptativos já convergiram, com o intuito de investigar o deterioramento provocado pela aproximação SPT na resposta do filtro;
e (ii) a aproximação SPT dos coeficientes dos filtros é realizada no
laço de adaptação do algoritmo, visando investigar sua influência
na evolução do processo de adaptação. O desempenho de filtros
adaptativos em SPT se mostrou satisfatório. Ademais, o emprego
de representações SPT no treinamento de filtros adaptativos LMS
e RLS mostrou-se viável, desde que uma complexidade mínima
(quantidade de termos SPT) seja imposta.
Palavras-Chave— Filtros Adaptativos, Realce de Sinal, Aproximação de Filtros, Somas de Potências de Dois.
Abstract— In this article, the effects of the sums of powers
of two (SPT) implementation to approximate adaptive filters in
a scenario of signal enhancement is studied. SPT-based filters
have low computational complexity and therefore low energy
costs to implement. Thus, the SPT approximation algorithm is
implemented in two different adaptive filters algorithms, the
LMS and the RLS. The SPT approximation is studied in two
different ways: (i) SPT approximation of the already trained
filter coefficients, i.e. when the adaptive filters have already
converged, in order to investigate the influence of the SPT
approach on the filter response; and (ii) the SPT approximation
of the filter coefficients while the adaptation process is done,
aiming to investigate its influence on the filter’s evolution. The
performance of adaptive filters with SPT coeffcients has shown to
be acceptable. Moreover, it has been found that the SPT format
can be used in the training process of LMS and RLS adaptive
filters, if a minimal complexity is imposed.
Keywords— Adaptive Filters, Signal Enhancement, Filter Approximation, Sums of Powers of Two.

das duas estratégias (aumento da energia disponível e redução da complexidade computacional) [2]. Assim, estratégias
para diminuir a complexidade do processamento e torná-lo
mais eficiente são necessárias. Uma abordagem que permite
reduzir a complexidade da implementação de filtros é o uso
de representações numéricas alternativas como a de Somas
de Potências de Dois (SPT - Sums of Powers of Two) que
elimina a necessidade do uso de multiplicadores, reduzindo
a complexidade computacional [3]–[10]. Consequentemente,
neste artigo, investigam-se os possíveis efeitos da aproximação
SPT dos coeficientes de filtros adaptativos.
Apresenta-se uma avaliação empírica do impacto que a
representação SPT pode provocar no processo de realce de
sinais usando filtros adaptativos. Para isso, comparam-se os
desempenhos dos melhoramentos obtidos por filtros adaptados
com os obtidos por suas versões aproximadas por SPTs.
Mais especificamente, avaliam-se os impactos do uso de SPT
em filtros adaptativos Least-Mean-Square (LMS) e Recursive
Least-Square (RLS); cabe observar que esses algoritmos de
adaptação de coeficientes de filtros são os fundamentos de
diversos outros algoritmos de filtragem adaptativa [1].
A Seção II apresenta a aplicação – o realce de sinais usando
filtros adaptativos, e sucintamente descreve os algoritmos
LMS e RLS. Em seguida, a Seção III discute brevemente a
aproximação de filtros de resposta finita ao impulso (FIR Finite Impulse Response) via SPT. Na Seção IV, explicamse os cenários de simulação; há dois diferentes cenários,
que chamamos de off-line e de in-loop.1 No cenário off-line,
aproximam-se filtros já treinados, enquanto no cenário in-loop
aplica-se a aproximação SPT dos coeficientes conjuntamente
com a atualização dos mesmos (isto é, durante a iteração do
algoritmo de adaptação). A Seção V apresenta os resultados
obtidos por simulação. Por fim, a Seção VI apresenta as
conclusões deste trabalho.
II. R EALCE DE S INAIS E F ILTROS A DAPTATIVOS

I. I NTRODUÇÃO
Em diversas aplicações, sinais contaminados por ruído são
um problema. Uma solução viável e amplamente utilizada
para mitigar tal contaminação são as técnicas de realce de
sinais, por exemplo, utilizando filtros adaptativos [1]. Com a
captura de uma quantidade cada vez maior dos mais diversos tipos de sinais, nos mais diversos tipos de dispositivos,
ou realizam-se processamentos cada vez mais eficientes em
termos energéticos ou disponibilizam-se fontes de maior capacidade energética. Entretanto, observa-se em geral um misto
Luiz Felipe da S. Coelho, Lisandro Lovisolo e Michel P. Tcheou Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ, Brasil, e-mails:
lfscoelho@ieee.org, lisandro@uerj.br e mtcheou@uerj.br.

O realce de sinais é um processo que visa à remoção do
ruído contido no sinal capturado de forma a enfatizar o sinal
de interesse. Seja x o sinal de interesse que é corrompido
por um ruído Gaussiano branco aditivo (AWGN - Additive
White Gaussian Noise) n1 ; assim, o sinal capturado é x + n1 .
Para realçar sinais, deve-se empregar um segundo ruído n2
que é processado de forma a estimar o ruído que corrompe o
sinal de interesse. Para que isso seja possível, n2 e n1 devem
ser correlacionados. Essa estimativa é obtida usando um filtro
adaptativo w cuja saída denominaremos y. Ao subtraí-la do
1 Além dos dois algoritmos e parâmetros como comprimento dos filtros e
quantidade de termos SPT.
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sinal capturado obtém-se o sinal de erro

B. Recursive Least Squares

e(n) = [x(n) + n1 (n)] − y(n),

(1)

conforme a Figura 1, n indica o tempo (em amostras). Se y(n)
for igual a n1 (n) então e(n) = x(n); este sinal é dito de “erro”
pois é utilizado no ajuste dos coeficientes do filtro adaptativo
w de forma estimar n1 (n) a partir de y(n) = nT2 (n)w(n).
x(n) + n1 (n)

n2 (n)

Fig. 1.

Filtro
Adaptativo

w

−

P

y(n)

e(n)

Diagrama da filtragem adaptativa para o realce de sinais.

Para um realce efetivo, os ruídos n1 e n2 devem ser
fortemente correlacionados e, o ruído n2 e o sinal de referência
x muito fracamente correlacionados (preferencialmente não
deve haver qualquer correlação entre eles). Para o erro e(n),
Equação (1), assumindo que x é descorrelacionado de n1 e
n2 obtemos o Erro Quadrático Médio (MSE - Mean-SquareError)
ξ (n) = E[e2 (n)] = E[x2 (n)] + E{[n1 (n) − y(n)]2 },

(2)

k

k

ξ d (k) = ∑ λ k−i e2RLS (i) = ∑ λ k−i [d(i)−nT2 (i)wRLS (k)]2 , (7)
i=0

i=0

onde wRLS (k) é o vetor coluna de coeficientes do filtro
adaptativo, n2 é uma linha de atraso análoga à do LMS e
eRLS (i) é o sinal erro de saída a posteriori no instante i [1].
Na Equação (7), o parâmetro λ é o fator de esquecimento e
0  λ < 1 – quanto mais próximo a 1, maior é o peso de
entradas passadas na atualização dos coeficientes (a força da
recursividade) [1].
O vetor wRLS (k) que minimiza a Equação (7) é obtido via


SD (k − 1)n2 (k)nT2 (k)SD (k − 1)
1
,
SD (k − 1) −
SD (k) =
λ
λ + nT2 (k)SD (k − 1)n2 (k)
(8)
pD (k) = λ pD (k − 1) + [x(k) + n1 (k)]n2 (k),
(9)
wRLS (k) = SD (k)pD (k).
(10)
Acima, SD (k) é o inverso da matriz de autocorrelação do ruído
de entrada n2 (k) e pD (k) é o vetor de correlação cruzada entre
n2 (k) e x(k) + n1 (k). E, analogamente ao apresentado para o
LMS (Equação (5)), o erro a posteriori do RLS será
eRLS (k) = [x(k) + n1 (k)] − nT2 (k)wRLS (k).

cujo mínimo é obtido quando y(n) = n1 (n) e é
ξmin (n) = E[x2 (n)].

Alternativamente, pode-se empregar o algoritmo RLS para
obter w. A Equação (2) pode ser modificada para

(11)

(3)
III. A PROXIMAÇÃO DE F ILTROS U SANDO SPT

As Equações (1)–(3) mostram que,sob certas condições, o
esquema da Figura 1 pode resultar no valor ótimo, onde
e = x. Na saída, a energia do sinal de interesse (x) é mantida,
enquanto energia do ruído de interferência é atenuada, aumentando a Razão Sinal-Ruído (SNR - Signal-to-Noise Ratio)
 
Px
SNR = 10 log10
[dB],
(4)
Pn
onde Px e Pn são respectivamente a potência do sinal x e do
ruído n, presentes no sinal corrompido.

Foram vistos até aqui, algoritmos adaptativos para minimização do MSE entre o sinal de entrada e o desejado
que resultam em um vetor de coeficientes melhorado w(n).
Os valores dos coeficientes não tem nenhuma limitação de
representação, entretanto, na prática haverá efeitos devido à
quantização inerente às máquinas digitais [1]. Neste trabalho
investiga-se o impacto da representação SPT [3]–[7] em filtros
adaptativos [12].
Na representação em SPT empregam-se dígitos ternários
(que podem valer −1, 0 e 1), tal que um valor v é dado por
B

v=
A. Least-Mean-Squares
A Equação (3) indica que à medida em que y se aproxima
de n1 , mais próximo e é de x. Uma forma de adaptar o filtro w
para isso é através do algoritmo LMS. Neste caso, aproxima-se
o gradiente da superfície MSE através da derivada em relação
a w [1], [11]. Sejam wLMS (k) um vetor coluna contendo os
N coeficientes do filtro adaptativo de ordem N − 1 na iteração
k, e n2 um vetor coluna contendo as N últimas amostras do
ruído n2 . Atualiza-se w(k) usando

∑ b j 2− j ,

com b j ∈ {−1, 0 1},

(12)

j=1

onde B é a profundidade da representação. Em SPT, alguns
números podem ser representados utilizando uma quantidade
menor de dígitos relativamente à representação binária. Ao
mesmo tempo, a representação SPT mantém a simplicidade
aritmética. Podemos impor uma complexidade máxima (quantidade de termos b j não nulos) à representação, às custas de um
erro aceitável [7]. A compacidade de representação associada
à simplicidade dos circuitos necessários para as operações de
multiplicação (poucas somas) inerentes à implementação de
eLMS (k) = [x(k) + n1 (k)] − nT2 (k)wLMS (k),
(5) filtros (convolução) permitem implementações eficientes de
wLMS (k + 1) = wLMS (k) + 2µeLMS (k)nT2 (k),
(6) filtros digitais com complexidade computacional reduzida.
Considere um filtro FIR de coeficientes h(n), n =
1, 2, . . . , N, i.e., de ordem N − 1, e versões SPT h̃(n) =
onde µ é o fator de atualização, e vT é a transposição de v.
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∑Bj=1 b j (n)2− j . A imposição de uma quantidade máxima de
termos SPT M na implementação gera o problema otimização
"
#2
N

B

min ∑ h(n) − ∑ 2− j b j (n)
n=1

N

s.t.

j=1

B

∑ ∑ |b j (n)| ≤ M.

(13)

n=1 j=1

Este é um problema de otimização combinatorial, cujo objetivo
é encontrar o filtro mais próximo a h usando M ou menos
termos SPT.
Uma forma de resolver o problema apresentado na Equação
(13) é através do algoritmo de Matching Pursuits with Generalized Bit-Plane (MPGBP) [7]. O MPGBP é um algoritmo
iterativo de aproximação em planos de bits generalizados [7].
O MPGBP é inspirado no Matching Pursuits (MP) [13] e
decompõe iterativamente um vetor v ∈ RN para fornecer uma
aproximação com M termos v(M) de v
M

v ≈ v(M) = ∑ α ki cli .

(14)

i=1

α ki

onde
é o peso do i-ésimo codeword cli e li é índice do
codeword do dicionário D, que contém #D codewords, i.e.
D = {cl }l=1,...,#D .
A cada iteração do MPGBP, procura-se o codeword que
mais se parece com o resíduo (ou o que falta representar).
Para isso, calculam-se os produtos internos entre o sinal e os
codewords e aquele correspondente ao maior produto interno
é ponderado pelo produto interno e subtraído do resíduo,
obtendo assim, o resíduo para a próxima iteração. Se α =
1/2 e os codewords possuem apenas coordenadas ±1 e 0
então a expressão (14) é uma solução para o problema de
otimização (13). Como qualquer cl possui coordenadas 0, 1 e
−1, consequentemente ki define o plano de bits e cli em quais
coordenadas de v o plano de bits α ki contribui.
O MPGBP está esquematizado no Algoritmo 1 sucintamente.√Ele impõe a restrição de que um codeword deve ter
P = b Nc coordenadas não-nulas 2 , reduzindo a complexidade da busca (ver Algoritmo 1) e garantindo o menor erro
de aproximação em função da quantidade de iterações. No
algoritmo, a quantidade M de termos SPT na aproximação
de um filtro w pode ser avaliada e utilizada como critério
de parada, impondo assim um limite à quantidade de somas
a usar na implementação do filtro. Além disso, a quantidade
de planos de bits distintos empregados na representação dos
coeficientes B também pode ser empregada como critério de
parada do algoritmo, caso desejado.
IV. S IMULAÇÕES
No sistema da Figura 1 considera-se que o sinal de interesse
x é um áudio (amostrado a 8192 Hz) ao qual é adicionado
um ruído n1 branco e Gaussiano. Por sua vez, n2 é obtido
a partir de um processo Auto-Regressivo (AR) de primeira
ordem aplicado a n1 , com os coeficientes [1 − 0, 95]. Tal AR
tem resposta equivalente a de um filtro IIR (Infinite Impulse
Response). Sua resposta H(z) é caracterizada por um polo.
Enquanto que filtros FIR (caso dos filtros adaptativos LMS
ou RLS) têm resposta W (z) caracterizada somente por zeros.

Algoritmo 1 MPGBP para Aproximação de filtros em SPT
Entrada: vetor/filtro w e a quant. máxima de somas M.
Saída: vetor aprox. rM e profundidade do planos de bits B.
i = 1, r1 = w
enquanto i < M faça
Iteração MPGBP:
ci ← 0
Ordenam-se as coordenadas de ri em ordem decrescente de seus
valores absolutos
IP ← índices das P maiores coordenadas
para todo n ∈ IP faça
se ri (n) > 0 então ci (n) = 1 senão ci (n) = −1
fim para


4
ki ← − log2 3P
∑n∈IP |ri (n)|
ri+1 ← ri − 2−ki ci
B ← maxi ki
i ← i+1
fim enquanto

Assim, espera-se que um filtro FIR de ordem um, seja capaz
de reverter o processo e estimar n1 corretamente. Ambos os
ruídos tiveram a potência ajustada para uma SNR de 10 dB.
Uma distinção importante deve ser mencionada relativa às
implementações SPT dos filtros, vislumbram-se dois diferentes
cenários.
a) SPT off-line: a representação SPT é aplicada após o
treinamento dos filtros. O Algoritmo 1 é usado nas aproximações dos filtros LMS e RLS. Como notação, utilizaramse ŵLMS e ŵRLS , respectivamente, para os filtros LMS e
RLS aproximados. Nesse cenário, empregaram-se filtros de
diferentes comprimentos N e realizaram-se aproximações SPT
com diferentes quantidades M somas permitidas.
b) SPT in-loop: a representação SPT é imposta durante a
adaptação dos filtros. A atualização dos coeficientes do filtro,
Equações (6) e (10), considera filtros cujos coeficientes já
estão representados usando SPT. Como resultado, para o LMS
temos as equações de atualização (análogas a (5) e (6))
ẽLMS (k) = [x(k) + n1 (k)] − nT2 (k)w̃LMS (k),

(15)

w̆LMS (k + 1) = w̃LMS (k) + 2µ ẽLMS (k)nT2 (k),
w̃LMS (k + 1) = SPT {w̆LMS (k + 1)} ,

(16)
(17)

nas quais, w̃(k) representa o vetor de coeficientes aproximados
na iteração k e w̆(k + 1) é uma notação auxiliar para elucidar
a obtenção w̃(k + 1) via a aproximação SPT.
No caso do algoritmo RLS, as Equações análogas às de
atualização (8), (9), (10) e (11), ensejam mais aproximações
SPT e por sua vez mais termos SPT serão necessários na
implementação. Teremos


S̃D (k − 1)n2 (k)nT2 (k)S̃D (k − 1)
1
S̃D (k − 1) −
,
S̆D (k) =
λ
λ + nT2 (k)S̃D (k − 1)n2 (k)
(18)
p̆D (k) = λ p̃D (k − 1) + [x(k) + n1 (k)]n2 (k),

(19)

p̃D (k − 1) = SPT{p̆D (k − 1)} e S̃D (k) = SPT{S̆D (k)} (20)
w̆RLS (k) = S̃D (k)p̃D (k), e w̃RLS (k) = SPT{w̆RLS (k)} (21)

2 Os operadores b·c e d·e retornam, respectivamente, o maior inteiro menor
que e o menor inteiro maior que seus argumentos.

ẽRLS (k) = [x(k) + n1 (k)] − nT2 (k)w̃RLS (k).
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Fig. 2. MSE entre a resposta em frequência do filtro LMS original e as
respostas em frequência dos filtros aproximados via off-line e in-loop, em
função da quantidade M de termos SPT, para filtros com N = 2, 3, 4 e 5.
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termos SPTs para atingir a mesma qualidade (tanto em termos
de MSE da resposta como do SNR do sinal realçado).
Avaliou-se também a profundidade de planos de bits inerentes às implementações, para filtors LMS (Figura 6) e
RLS (Figura 7), nos cenários off-line e in-loop. Vê-se que
o aumento na quantidade M de SPT incorre em aumentos na
profundidade do plano de bits.
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Fig. 5. SNR nos sinais já realçados para o processo utilizando RLS e suas
aproximações em função da quantidade M de termos SPT, em função da
quantidade M de termos SPT, para filtros com N = 2, 3, 4 e 5.
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V. R ESULTADOS
Primeiramente, foram avaliados os desvios das respostas
em frequências dos filtros LMS e RLS aproximados usando
SPT off-line e in-loop (utilizando o MSE em dB) dos filtros
originais. Os desvios são apresentados nas Figuras 2 e 3 para
casos LMS e RLS, respectivamente. Avaliou-se também o
SNR, Equação (4), do sinal realçado, para o treinamento LMS,
Figura 4, e RLS, Figura 5, nos cenários off-line e in-loop.
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Fig. 6. Profundidade B do plano de bits para os filtros aproximados, em
função da quantidade M de termos SPT, para filtros LMS com N = 2, 3, 4 e 5.

Fig. 3. MSE entre a resposta em frequência do filtro RLS original e as
respostas em frequência dos filtros aproximados via off-line e in-loop, em
função da quantidade M de termos SPT, para filtros com N = 2, 3, 4 e 5.
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Fig. 4. SNR nos sinais já realçados para o processo utilizando LMS e suas
aproximações em função da quantidade M de termos SPT, para filtros com
N = 2, 3, 4 e 5.

Dos resultados, observa-se que o aumento da quantidade M
de SPT implica na melhora da aproximação dos filtros LMS e
RLS, tanto no cenário off-line quanto no in-loop. Observa-se
porém que, pela natureza do RLS, o cenário in-loop requer
mais termos SPT para atingir o mesmo nível de desempenho.
Isso é bem evidenciado ao se observar a SNR em função de
M para o filtro com N = 2, onde em M = 20 observa-se um
melhoramento abrupto do desempenho da aproximação, ver
Figura 5. Nota-se ainda que filtros mais longos exigem mais

Off-line - N = 2
Off-line - N = 3
Off-line - N = 4
Off-line - N = 5
In-loop - N = 2
In-loop - N = 3
In-loop - N = 4
In-loop - N = 5

10
0
0

5

10

15

20

25

M

Fig. 7. Profundidade B do plano de bits para os filtros aproximados, em
função da quantidade M de termos SPT, para filtros RLS com N = 2, 3, 4 e 5.

As avaliações anteriores permitem conhecer os efeitos finais
do emprego da representação SPT para coeficientes de filtros
adaptativos. Porém, o cenário in-loop requer análises específicas de forma a avaliar o impacto da representação SPT no
processo de treinamento/adaptação dos filtros.
A. LMS
A evolução dos coeficientes do filtro LMS quando empregase a representação SPT in-loop é apresentada na Figura 8,
para N = 2 e M = 11 e 16. A utilização de poucas SPT pode
impactar severamente a aplicação, e até impedir a convergência
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do filtro, a curva da Figura 9 para M = 6 indica essa dificuldade, já para M = 11 e 16 vemos que as aproximações in-loop
convergem mais rápida e satisfatoriamente.
4

0.04

0.02

3
0
0
2
LMS
M=6
M=11
M=16

1
0
0

0.5

1

1.5
2
Número de Iterações

2.5

3

3.5
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Fig. 11. Diferença entre a energia dos sinais pós-realce, de acordo com a
evolução dos filtros RLS e sua aproximação in-loop, com filtros de N = 2 e
aproximações com M = 16, 20 e 24.
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Fig. 8.
Evolução da Norma dos Coeficientes do filtro LMS e de sua
aproximação in-loop, para N = 2 e M = 6, 11 e 16
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grande perda de desempenho. Mostram ainda que, no cenário
in-loop, é possível treinar filtros impondo restrições à quantidade de SPT. Para filtros LMS e RLS, os impactos negativos
da aproximação têm relação inversa com a quantidade M de
somas permitidas – a complexidade da implementação. Além
disso, percebeu-se que, no cenário in-loop, as aproximações
para o RLS requerem maior complexidade que para o LMS.
Aqui pretende-se contribuir para o conhecimento do impacto
de representações SPT em filtros adaptativos, expondo alguns
resultados simples que aspiram à melhor compreensão do
assunto.
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Fig. 9. Diferença entre a energia dos sinais pós-realce, de acordo com
a evolução dos filtros LMS e sua aproximação in-loop, para N = 2 e
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B. RLS
A Figura 10 apresenta a evolução dos coeficientes do
filtro RLS quando emprega-se a representação SPT in-loop.
Verifica-se que o algoritmo RLS requer a utilização de mais
SPT que o LMS, para um mesmo N, por exemplo, em M = 16
o RLS não converge. Isso é corroborado pelas curvas na Figura
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VI. C ONCLUSÕES
Nesse artigo, avaliaram-se, empiricamente, os efeitos da
representação em SPT para filtros adaptativos. Os resultados
mostram que filtros obtidos através dos algoritmos LMS ou
RLS podem ter seus coeficientes aproximados via SPT, sem
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

Modelo de Ganho de Canal em Comunicações
Moleculares para um Sistema Circulatório de
Gestantes
Carlos Danilo Miranga Regis, Catarina Lenice Lopes Pedrosa, Iasmin de França Albuquerque, Michael Taynnan
Barros, Walisson da Silva Soares

Resumo— A gestação é um perı́odo no qual o corpo e o
sistema imunológico da mulher sofrem alterações progressivas,
resultando em alterações hemodinâmicas caracterı́sticas deste
perı́odo. Esses efeitos afetam sistemas de comunicações moleculares sanguı́neos, e mudam a propagação de sinais em artérias
e arvores de artérias. O objetivo deste artigo é implementar
um modelo matemático que permita que sejam calculados os
valores de fluxo sanguı́neo no perı́odo gestacional, levando
em consideração os novos parâmetros obtidos pelas mudanças
ocorridas durante a gestação. Com uma análise de ganho do canal
molecular, fora observado que o fluxo sanguı́neo pode aumentar
até em 85,58% para mulheres grávidas e atingir um ganho de
2dB do sinal transmitido.
Palavras-Chave— Comunicações Moleculares, Gravidez, Hemodinâmicas, Ganho, Fluxo Sanguı́neo.
Abstract— Gestation is a period in which the body and the
immune system of women undergo progressive changes, resulting
in hemodynamic changes characteristic of this period. This
phenomenos can affect circulatory molecular communication
systems with changes in the propagation of signals in arteries
and artery trees. In this paper we present a mathematical model
that allows the calculation of the blood flow values during
the gestational period, taking into account the new parameters
obtained by the changes that occurred during pregnancy. We
perform an analysis of the molecular channel gain, and we
observed that the blood flow can increase 85,58% for pregnant
women and the gain of the channel can get to a total of 2dB.
Keywords— Molecular Communications, Pregnancy, Hemodynamics, Gain, Blood Flow.

I. I NTRODUÇ ÃO
O novo paradigma das comunicações, Comunicações Moleculares, vêm atraindo pesquisadores com o objetivo de
desenvolver uma tecnologia que permita o sensoriamento e
atuação em sistemas biológicos, e também, dentro do corpo
humano [1]. Inclusos na variedade de tipos desses sistemas
propostos pela literatura, existem sistemas que codificam
informação pela modulação da concentração de cálcio em
tecidos [2], [3], modulação da atividade neuronal [4], e
também, modulação de concentração de moléculas de sangue, e outras, dentro do sistema circulatório humano [5]. A
maior aplicação de comunicações moleculares nesse contexto
é a Entrega Inteligente de Medicamentos, que promete fazer uma transformação na medicina e indústria farmacêutica
por adaptar o tratamento de doenças estudando o sistema
de comunicações moleculares do corpo sanguı́neo e sua
caracterização.

Durante a gravidez, a mulher passa por diversas mudanças
anatômicas e fisiológicas significativas, para nutrir e acomodar
o feto em desenvolvimento. Essas mudanças começam após
a concepção e afetam cada sistema de órgãos no corpo.
O sistema cardiovascular também sofre alterações progressivas durante a gestação e o parto, resultando em alterações
hemodinâmicas caracterı́sticas deste perı́odo. As mudanças
principais envolvem o aumento do volume sanguı́neo, do
débito cardı́aco, a diminuição da resistência vascular sistêmica
e da reatividade vascular. O aumento do volume sanguı́neo
induzido pela gestação é uma adaptação do organismo materno
com o objetivo de suprir a demanda do útero hipervascularizado, bem como para proteger a mãe da perda sanguı́nea no
momento do parto.
O débito cardı́aco aumenta progressivamente durante a
gestação, começando a se elevar entre a décima e a décima segunda semana de gestação. Este aumento se deve à elevação do
volume sistólico secundário, ao aumento do volume sanguı́neo
e da frequência cardı́aca [6]. A frequência cardı́aca aumenta
e o aumento do débito cardı́aco implicará no aumento do
fluxo sanguı́neo prioritariamente em alguns órgãos, como o
útero e a placenta. Essas caracterı́sticas alteram a propagação
de moléculas, em geral, na corrente sanguı́nea. Modelos
matemáticos devem ser estudados para habilitar um nı́vel de
detalhamento maior sobre esses fenômenos, como também,
permitir a possibilidade de inferência de estados futuros desse
canal.
Com as Comunicações Moleculares aplicadas ao estudo
do comportamento dos processos biológicos humanos, a
construção de modelos computacionais fazem um papel fundamental em novas aplicações da nanotecnologia para diagnóstico e tratamento de seres humanos. Um sistema de
comunicação molecular, normalmente, é dividido em 3 blocos,
como mostrado na Fig. 1, quais sejam: nanomáquina transmissora, canal molecular e nanomáquina receptora.
A nanomáquina transmissora é responsável pela codificação
da informação em moléculas, e pela sua posterior liberação
no canal molecular, que é o meio pelo qual as moléculas de
informação se propagam até chegarem à nanomáquina receptora, responsável pela captura das moléculas de informação e
sua posterior decodificação.

Fig. 1.
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O objetivo deste trabalho é fazer um modelo matemático
do mapa das artérias humanas para que essa rede arterial
possa ser estudada como um canal molecular de um sistema que tem como nanomáquina receptora a placenta de
uma mulher grávida. A partir de um modelo matemático
determina-se como as artérias são modeladas durante o perı́odo
gestacional e não-gestacional, levando em consideração as
mudanças geradas neste perı́odo, bem como calcular como
o fluxo sanguı́neo se distribui pelo corpo humano até chegar
nas artérias que se ligam à placenta, e comparada com os
resultados obtidos para uma mulher grávida e não grávida.
Fora observado que o fluxo sanguı́neo pode aumentar até em
85,58% para mulheres grávidas nas proximidades da placenta e
atingir um ganho de 2dB do sinal transmitido. Esses resultados
são importantes para futuro desenvolvimento de medicamentos
especificamente para mulheres grávidas levando em conta a
diferença do ganho do canal que fora observado.
II. A RT ÉRIAS
As artérias são organizadas em uma sofisticada rede que
cobre todo o organismo, chamada de árvore arterial, sendo
dividida em artérias grandes e pequenas [5]. Nesta seção,
apresenta-se como as artérias foram modeladas de acordo
com o modelo de árvore arterial apresentado na Fig. 2, que
demonstra a configuração de artérias grandes e suas respectivas
terminações em ramos de diversas artérias pequenas [7]. A
pressão harmônica Pl (ωk ) e o fluxo harmônico Ql (ωk ) em
uma artéria l podem ser relacionados pela impedância de carga
Zl (ωk ) como mostrado a seguir, na Equação 1, similar a Lei
de Ohm se a pressão for considerada como a tensão e o fluxo
como a corrente.
Pl (ωk ) = Ql (ωk )Zl (ωk )

as funções de Bessel, de ordem zero e primeira ordem,
respectivamente [8].
Para um valor de ωk constante, a partir da Equação 2, é
possı́vel obter:
Zl (ωk ) =

8µ`l
.
πrl4 + Zlout (ωk )

(4)

A conservação do fluxo na bifurcação e a continuidade de
pressão justifica a modelagem de bifurcações como ramos
de fios condutores perfeitos na analogia elétrica do fluxo de
sangue e pressão, e permite a aplicação das leis das correntes
e tensões de Kirchoff. A impedância harmônica na saı́da
Zlout (ωk ) pode ser relacionada com a impedância harmônica
da artéria (l + 1) Zl+1 (ωk ) e a impedância harmônica de sua
irmã Zl0 +1 pela relação a seguir:
Zlout (ωk )


=

1
1
+
0
Zl+1 (ωk ) Zl +1 (ωk )

−1
.

(5)

A árvore de artérias pequenas é truncada quando o raio
rl é menor que um determinado rmin , pois a impedância
harmônica de uma artéria pequena l com rl < rmin é
considerada zero.

(1)

A. Artérias pequenas
1) Impedância de Carga de uma Artéria Pequena: O
modelo de uma artéria pequena l é explicado como um
componente elétrico com uma impedância de carga Zl (ωk ).
As artérias pequenas possuem parâmetros de escala α e
β, que relacionam o raio de duas artérias bifurcadas: a da
esquerda rl e a da direita rl0 com o raio de sua artéria mãe
(rl−1 ) (rl = αrl−1 e rl0 = βrl−1 ).
A impedância harmônica na entrada da artéria pequena
Zl (ωk ) e em sua saı́da Zlout (ωk ) são relacionadas por [5]:
Zl (ωk ) =

jτl (ωk ) sin(τ (ωk ))/`l + Zlout (ωk ) cos(τl (ωk ))
,
cos(τl (ωk )) + j`l Zlout (ωk ) sin(τl (ωk ))/τl (ωk )
(2)

em que:
lrr
τl (ωk ) = √
π

ρcl

s

Fig. 2.

Modelo de Rede Arterial.

B. Artérias Grandes
1) Matriz de Transferência e Impedância: O fluxo de
sangue em uma artéria grande é assumido como laminar,
viscoso e incompressı́vel, e essa pressão é constante sobre sua
seção transversal [7]. Ao aplicar a análise do circuito de rede
quadripolo, é possı́vel relacionar o fluxo de entrada Qin (ωk ) e
a pressão de entrada Pin (ωk ) com o fluxo Ql (ωk ) e a pressão
Pl (ωk ) em uma determinada artéria l através da matriz de
transferência T (ωk ), como mostra a Equação 6.

(3)



Considerando que rl é o raio da artéria pequena, `l é o
comprimento da artéria pequena e lrr é a relação comprimento/raio, ρ é a densidade do sangue, ν é a viscosidade
do sangue, cl é o volume da artéria pequena, J0 e J1 são

Em que:

1−

2J1 (jrl2 ω/ν)
jrl2 ω/νJ0 (jrl2 ω/ν)

.

Pin (ωk )
Qin (ωk )


= T(ωk )


T(ωk ) =
527



Pl (ωk )
Ql (ωk )

A(ωk ) B(ωk )
C(ωk ) D(ωk )


,

(6)


.

(7)
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Os coeficientes da Equação 7 são elementos da matriz de
transferência T (ωk ) da artéria grande l e são definidos como:
A(ωk ) = cosh(γl (ωk )`l ),
B(ωk ) =
C(ωk ) =

Zl◦ (ωk ) sinh(γl (ωk )`l ),
1
Zl◦ (ωk )

sinh(γl (ωk )`l ),

(8)

D(ωk ) = cosh(γl (ωk )`l ),
na qual o γl (ωk ) é o coeficiente de propagação do segmento
da artéria grande l, Zl◦ (ωk ) é a impedância caracterı́stica da
artéria e `l é o seu comprimento.
Além disso, a matriz de transferência T (ωk ) para uma
artéria grande l depende de suas dimensões geométricas e
parâmetros fisiológicos da artérias, que são os seguintes:
a) Raio de afunilamento: uma artéria grande l é considerada
como um tubo axissimétrico como o ilustrado na Fig. 3,
em relação ao raio decrescente e o comprimento l. A
entrada da artéria grande l tem um raio superior rltop
e sua saı́da possui um raio inferior rlbot . Os valores
numéricos da equação são encontrados a partir de medidas anatômicas de acordo com a Tabela I. Considerase z como a coordenada de longitude ao longo do eixo
da artéria grande, o raio rl (z) diminui exponencialmente
bot
de rltop em z = 0 a rm
em z = `l de acordo com a
Equação 9 , na qual ll é o fator de afunilamento para a
artéria grande l, definido na Equação 10 [7].
rl (z) = rltop exp(−kl z)
rtop /rlbot
kl = l
l`

πrl2 (z)
k1 exp(−k2 rl (z)) + k3

na
01
02
03, 08
04
05
06
07
09
10
11
12
13
14,16
15
17
18
19
20
21
22
23
24

Artéria
Aorta Ascendente
Braquiocefálica
Subclávia e Braquial
Carótida D.
Arco da Aorta D.
Carótida E.
Arco da Aorta E.
Torácica
Celı́aca
Aorta Abdominal
Mesentérica Sup.
Aorta Abdominal
Renal
Aorta Abdominal
Aorta Abdominal
Mesentérica Inf.
Aorta Abdominal
Ilı́aca Externa
Femoral
Ilı́aca Interna
Femoral Profunda
Femoral

l(cm)
7,00
3,50
43,00
17,0
1,80
19,0
1,00
18,8
3,00
2,00
5,00
2,00
3,00
1,00
6,00
4,00
3,00
6,50
13,0
4,50
11,0
44,0

rtop (cm)
1,25
0,70
0,44
0,29
1,14
0,29
1,11
1,09
0,33
0,85
0,33
0,83
0,28
0,80
0,70
0,20
0,73
0,45
0,43
0,20
0,20
0,40

rbot (cm)
1,14
0,70
0,28
0,28
1,11
0,28
1,09
0,85
0,30
0,83
0,33
0,80
0,25
0,79
0,73
0,18
0,70
0,43
0,40
0,20
0,20
0,30

grandes que se ramificam da grande artéria l e suas dimensões
geométricas.
Usando a teoria de linhas de transmissão [9], é possı́vel
expressar a impedância de carga da artéria grande l em função
da impedância de carga em sua saı́da, que é denotada Zlout (ωk )
como mostra a Equação 12.

(9)
Zl (ωk ) = Zl◦ (ωk )
(10)

b) A conformidade do volume quantifica a tendência das
paredes da artéria a produzir pressão e outras forças
externas. A partir de estudos estatı́sticos de medidas
fisiológicas [5], a conformidade do volume cl pode ser
estimada por:
cl (z) =

TABELA I
VALORES DE COMPRIMENTOS E RAIOS DA ÁRVORE ARTERIAL [7].

(11)

Os valores das constates são: k1 = 1.34× 107 g/(s2 .cm),
k2 = 22.53cm−1 e k3 = 5.77 × 105 g/(s2 cm).

Zlout (ωk ) + Zl◦ (ωk ) tanh(γl (ωk )`l )
(12)
Zl◦ (ωk ) + Zlout (ωk ) tanh(γl (ωk )`l )

O Zl (ωk ) e γl (ωk ) são, respectivamente, a impedância
caracterı́stica e o coeficiente de propagação para a artéria
grande l(ωk ). Se a artéria grande divide-se em outras duas
artérias grandes, a impedância de carga na saı́da é dada pela
Equação 5, da mesma forma que foi apresentada na secção
anterior.
Caso contrário, a artéria é terminada por uma árvore de
pequenas artérias e a impedância de carga na saı́da da artéria
grande é exatamente a impedância de carga da interface com
as artérias pequenas.
III. M ODELO HEMODIN ÂMICO PARA O PER ÍODO DA
GRAVIDEZ

Fig. 3.
Artéria grande m como um tubo axissimétrico com raio de
afunilamento no plano (r, z).

A impedância de carga Zl◦ (ωk ) é uma medida de oposição
experimentada pelo fluxo sanguı́neo na entrada de uma artéria
grande l. Ela depende da topologia de todas as artérias

Durante a gravidez, todo o sistema cardiovascular é remodelado para acomodar as necessidades fetais, apesar do aumento
da carga de trabalho do coração durante a gestação e o trabalho
de parto, a mulher saudável não apresenta comprometimento
da reserva cardı́aca. O volume sanguı́neo aumenta, mais vasos
sanguı́neos crescem e a pressão do útero em expansão em
grandes veias faz com que o sangue retarde seu retorno ao
coração. O débito cardı́aco começa a se elevar entre a décima
e a décima segunda semana de gestação, atingindo 30% a 50%
em relação aos nı́veis pré-gravı́dicos até a trigésima segunda
semana de gestação [6]. Este aumento se deve à elevação do
volume sistólico secundário, ao aumento do volume sanguı́neo
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e da frequência cardı́aca. O volume sanguı́neo ejetado pelo
coração, débito cardı́aco, pode ser representado pela relação
apresentada em Dc = V s × F c, em que, Dc é o débito
cardı́aco, V s é o volume sistólico e F c representa a frequência
cardı́aca.
A frequência cardı́aca aumenta de dez a quinze batimentos
por minuto durante a gestação. O aumento do débito cardı́aco
implicará na maior perfusão em alguns órgãos, como do
útero e da placenta, ampliando progressivamente durante a
gestação o aporte sanguı́neo para o feto em crescimento, dos
rins, cujo suprimento sanguı́neo aumenta em aproximadamente
500 ml/min, da pele, para eliminação mais eficaz do calor,
das glândulas mamárias, intestinos entre outros. A resistência
vascular é definida como a relação da pressão com o fluxo
arterial, apresentada na Equação 1. A diminuição da resistência
vascular sistêmica está associada, em parte, ao grande leito
vascular uteroplacentário. Esta diminuição é máxima por volta
da segunda metade da gestação, fase em que ocorre a segunda
onda de migração trofoblástica. Neste momento, há invasão
das artérias espiraladas do útero pelo tecido trofoblástico,
fazendo com as mesmas percam sua camada muscular [6].
A Tabela II apresenta resumidamente as mudanças direcionais que são bem caracterizadas na gravidez [10].
TABELA II
M UDANÇAS H EMODIN ÂMICAS NA G RAVIDEZ .
Aumento
Fluxo Sanguı́neo
Volume Plasmático
Frequência Cardı́aca
Capacitância Venosa

Decréscimo
Resistência Vascular Sistêmica
Resistência Vascular Pulmonar
Pressão Arterial Sanguı́nea
Pressão osmótica coloidal

IV. M ÉTODOS
Para realizar o cálculo dos fluxos sanguı́neos em cada artéria
do corpo foi considerado um sinal de entrada modelado de
acordo com o da Fig. 4, em seguida foram efetuados os
cálculos dos raios médios de cada artéria, mapeadas como
apresentado na Fig. 2, utilizando os parâmetros de raio inferior, superior e comprimento de cada artéria em questão,
apresentados na Tabela I.

Fig. 4. A entrada em função do tempo com comprimento de três ciclos
cardı́acos [7].

Os valores de impedância caracterı́stica e os parâmetros
da matriz de transferência foram calculados de acordo com
a fundamentação apresentada na Secção II. O cálculo das
impedâncias de carga equivalentes foi realizado de acordo com

a configuração da arvore arterial, sendo a Equação 12 utilizada
nas artérias que se bifurcam em duas outras artérias grandes, e
um algoritmo recursivo para as que terminam em uma árvore
de artérias pequenas, utilizando os fatores de assimetria α e
β como 0,9 e 0,8 respectivamente [5]. Assim, para realizar
os cálculos de cada perı́odo (pré-gravı́dico e durante os três
primeiros bimestres da gestação) foi necessário considerar
as mudanças nos parâmetros hemodinâmicos apresentados
na Secção III e numericamente apresentados na Tabela III,
que apresenta os valores dos parâmetros utilizados antes da
gravidez, após 8, 16 e 24 semanas de gestação. Por fim, foram
realizados os cálculos de fluxo nas principais artérias do corpo,
analisando o comportamento do fluxo sanguı́neo do coração
até a placenta para cada perı́odo avaliado.
TABELA III
M EDIÇ ÕES DO PAR ÂMETROS C ARDIOVASCULARES .

Frequência
Cardı́aca (bpm)
Fluxo
Sanguı́neo (cm3 /s)
Resistência
Vascular (ds/cm5 )
Pressão
Sanguı́nea (mmHg)

Anterior
a gestação

8
semanas

16
semanas

24
semanas

65,00

68,00

72,00

73,00

70,00

86,67

98,33

95,00

1376,00

969,00

926,00

930,00

69,00

62,00

68,00

67,00

Foi calculado o ganho do canal, relacionando os valores
máximos de fluxos sanguı́neos dos quatro perı́odos analisados,
sendo o pré-gravı́dico utilizado como referência. Para fins
deste trabalho, foi levado em consideração apenas o caminho
percorrido pelo fluxo sanguı́neo entre o coração e a placenta.
A equação a seguir apresenta o ganho em dB.


Qlk
Gk = 10log
(13)
Ql
Em que, Qlk é o fluxo sanguı́neo, com k = {1, 2, 3}
representando os três primeiros bimestres da gestação e Ql
é o fluxo no perı́odo pré-gravı́dico.
V. R ESULTADOS
O comportamento do fluxo sanguı́neo foi analisado para 4
perı́odos distintos, o pré-gravı́dico bem como os três primeiros
bimestres gestacionais. Dessa maneira, a Fig. 5(a) apresenta o
comportamento do fluxo pelo tempo na aorta ascendente, na
qual as quarto curvas correspondem a cada perı́odo citado.
Na aorta ascendente houve um aumento percentual no fluxo
de aproximadamente 27% na oitava semana de gestação, já
na décima sexta semana o aumento correspondeu a 40,41%
e na vigésima quarta semana o aumento caiu para 35,65%,
comparados ao perı́odo pré-gravı́dico. A Fig. 5(b) mostra o
comportamento do fluxo sanguı́neo no arco da aorta, em que
ocorre um aumento percentual de 32,28% na oitava semana,
de 47% na décima sexta e 41.98% na vigésima quarta semana.
Já na aorta abdominal, apresentada na Fig. 5(c) os aumentos
correspondem a 62,73% na oitava semana, 85,58% na décima
sexta e 78,78% na vigésima quarta. Por fim, a Fig. 5(d) mostra
o fluxo na artéria ilı́aca interna, na qual na oitava semana
529
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Fig. 6. Ganho do canal molecular ao decorrer do caminho percorrido pelo
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o aumento percentual corresponde a 77,02%, 104,37% na
décima sexta e 96.65% na vigésima quarta semana. Esses
valores altos se justificam pelo fato da ilı́aca interna ser a
artéria mais próxima a placenta entre as analisadas na árvore
arterial, sendo também aquela que dá origem à artéria uterina,
responsável pela irrigação do útero.
A Fig. 6 mostra o ganho do canal nos quatro perı́odos
analisados, na qual o canal utilizado é o caminho percorrido
pelo fluxo sanguı́neo saindo do coração até chegar na placenta. Dessa forma, foram analisadas apenas as artérias que
pertencem a esse caminho, numeradas de acordo com a Fig.
2 e para fins de comparação, foi feita uma interpolação que
resultou nas quatro curvas obtidas. Pelo comportamento das
curvas geradas, pode-se notar que ocorre uma atenuação ao
decorrer do caminho, gerada pela diminuição do fluxo ao se
espalhar pela arvore arterial. O ganho do canal cai de 0dB
para -13dB com a propagação dentro do arvore das artérias,
e demonstra os efeitos desvanecedores do canal baseado na
distancia de propagação. Entretanto, houve um ganho considerável na oitava semana de gestação, em relação ao perı́odo
pré-gravı́dico, porém nas semanas seguintes o ganho é mı́nimo.
O ganho de 2dB para longas distâncias percorridas dentro da
árvore de artérias em um perı́odo de gravidez vem a medida
do processo de hipervascularização dentro das 8 semanas.
Observa-se também, que a diferença entre as curvas se acentua
ao decorrer das artérias que vão se aproximando da placenta, já
que no perı́odo gestacional o fluxo aumenta com sua formação.
O perı́odo de maior fluxo de moléculas é a partir das 8 semanas
de gestação, onde o ganho do canal ao longo das artérias é
maior.
VI. C ONCLUS ÕES
As comunicações moleculares permitem estudar sistemas
biológicos por meio de teorias de engenharia de comunicações,
tornando possı́vel o desenvolvimento de novos sistemas, bem
como a compreensão de sistemas já existentes por máquinas
biológicas. O foco deste trabalho é analisar os efeitos das
adaptações do corpo feminino durante o perı́odo gestacional
em relação ao sistema circulatório, na forma como o sangue

é distribuı́do pelo corpo, e em como isso afeta o ganho do
nosso canal molecular, a rede arterial.
Para obter esses resultados, foi calculado o fluxo sanguı́neo
em toda a rede arterial humana, possibilitando uma análise
comparativa do ganho dos canais entre os perı́odos prégravı́dico e gestacional. Dessa maneira foi possı́vel observar
que o pico máximo ocorreu em torno da décima sexta semana,
diminuindo gradualmente até o fim da gestação. Além disso
foi observado que o fluxo sanguı́neo pode aumentar até em
85,58% para mulheres grávidas e atingir um ganho de 2dB
do sinal transmitido. Trabalhos futuros analisarão o percurso
e concentração de qualquer partı́cula invasora na corrente
sanguı́nea, bem como o tempo de propagação necessário até
o contato com a placenta em diferentes perı́odos gestacionais. Isso permitirá que doenças causadas por partı́culas
virais possam ser mais detalhadamente estudadas e que novos
sistemas de Entrega Inteligente de Medicamentos possam ser
desenvolvidos para mulheres grávidas no futuro.
R EFER ÊNCIAS
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Sistema de Detecção de Patologias Vocais Baseado
no Domı́nio Espectral da Correntropia
Yuri P. Santos, Francisco Sales de L. Filho, Aluı́sio I. R. Fontes e Luiz F. Q. Silveira.

Resumo— Técnicas de processamento digital de sinais podem
ser utilizadas no projeto de sistemas não invasivos de auxı́lio
ao diagnóstico de patologias do trato vocal. Neste trabalho
apresentamos um sistema de detecção de patologias ları́ngeas,
utilizando uma técnica de classificação baseada em descritores
obtidos por meio da função densidade espectral de correntropia
(CSD - Correntropy Spectral Density), definida como a
transformada de Fourier da função de autocorrentropia. Os
descritores assim obtidos possuem informações de momentos
estatı́sticos de segunda ordem e de ordem superior do sinal de
voz, por meio das quais pode-se detectar eficientemente patologias
vocais. Resultados obtidos por simulação computacional indicam
taxa de acerto de classificação média de 90,7% com desvio padrão
de 1,95%.
Palavras-Chave— Sistema Web, Correntropia, Patologias
Vocais.
Abstract— Digital signal processing techniques can be used in
the design of non-invasive systems to aid in the diagnosis of
vocal pathologies. In this work we present a system of detection
of laryngeal pathologies that employs a classification technique
based on descriptors obtained through the Correntropy Spectral
Density (CSD) function, defined as the Fourier transform of the
autocorrentropy function. These descriptors have information of
second and higher-order statistical moments of the speech signal,
through which vocal pathologies can be efficiently detected.
Results obtained by Monte Carlo method indicate an average
hit rate of 90,7% with a standard deviation of 1.95%.
Keywords— Web Application, Correntropy, Vocal Pathologies.

I. I NTRODUÇ ÃO
Disfunções vocais afetam negativamente a vida social e
profissional dos enfermos. De fato, algumas patologias vocais
podem causar importantes transtornos, caso não sejam tratadas
rapidamente [1].
Para diagnosticar tais patologias, existem cinco testes
essenciais na avaliação dos distúrbios mais comuns da voz:
laringoscopia, avaliação perceptivo-auditiva, análise acústica
da voz, avaliação aerodinâmica e autoavaliação da voz pelo
paciente [23]. Entretanto, estes teste geralmente são invasivos
ou imprecisos.
Por esse motivo, diversas técnicas de processamento digital
de sinais têm sido utilizadas recentemente por métodos
não-invasivos para analisar os sinais vocais na ausência de
profissionais médicos especialistas, com o objetivo de detectar
e classificar alterações na produção dos sons que podem
Yuri P. Santos, Francisco Sales de L. Filho, Luiz F. Q. Silveira,
Departamento de Engenharia de Computação e Automação, Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, Brasil, E-mail:
yuripedro@dca.ufrn.br, salesfilho@cefetrn.br, lfelipe@dca.ufrn.br
Aluı́sio I. R. Fontes, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Norte, Natal-RN, Brasil, E-mail: aluisio.rego@ifrn.edu.br

estar associadas à patologias da laringe [2] - [5]. Sistemas
baseados nessas técnicas poderiam promover uma triagem
de pacientes em regiões remotas para posterior diagnóstico
médico, possibilitando a redução de tempo para o inı́cio do
tratamento.
A maioria dos sistemas de detecção e classificação
de patologias ları́ngeas usam a medição de uma vogal
sustentada, geralmente a vogal /a/, pois é ela não é
afetada por outros fenômenos não vocais, por exemplo,
flutuação prosódica, contexto fonético e uso fonológico de
disfonia, e é caracterizada por uma configuração relativamente
estática da laringe e dos músculos supraları́ngeos com o
mı́nimo de variação durante sua produção [24], [25]. Em
[7], um método baseado na transformada wavelet discreta
de Daubechies (Daubechies discrete wavelet transform DWT-db) e coeficientes de predição linear (Linear Prediction
Coefficients - LPC) é utilizado para extrair caracterı́sticas do
sinal de voz, as quais são classificadas por uma máquina
de vetor de suporte por mı́nimos quadrados (Least Squares
Support Vector Machines - LS-SVM). Parametrização do
sinal de voz por coeficientes mel cepstrais com classificação
baseada em uma rede neural perceptron de múltiplas camadas
foi proposto em [8]. Transformada wavelet e rede neural
perceptron de múltiplas camadas também foram utilizadas em
[10], para classificação de patologias vocais.
Um método baseado no padrão MPEG-7 para extração de
caracterı́sticas é utilizado em [6], as quais são classificadas por
uma máquina de vetor de suporte (Support Vector Machine
- SVM). Coeficientes mel cepstrais e coeficientes cepstrais
de predição linear são utilizados para extrair caracterı́sticas
acústicas do sinal de voz em [11]. O sistema utiliza o Modelo
de Mistura de Gaussianas (Gaussian mixture model - GMM)
e o Modelo Oculto de Markov para a classificação.
Em geral, observa-se na literatura da área o uso de técnicas
de classificação de grande custo computacional para se
conseguir detectar sinais de voz patológicos, e eventualmente
classificar entre patologias. Isso evidencia a complexidade
envolvida na classificação eficiente de patologias vocais.
Neste trabalho, apresentamos um sistema de detecção de
disfunções vocais baseado no espectro da autocorrentropia
do sinal de voz avaliado. Os descritores obtidos possuem
informações estatı́sticas de segunda ordem e de ordem superior
do sinal analisado [9], a partir das quais pode-se eficientemente
classificar sinais de voz entre sinais normais e patológicos. Por
meio desses descritores foi possı́vel obter uma taxa de acerto
média na classificação em torno de 91%, com desvio padrão de
1,95%, mesmo com o uso de um classificador simples, baseado
na distância Euclidiana entre os descritores representativos de
vozes normais e patológicas.
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O sistema aqui proposto pode ser utilizado através de um
navegador web e se mostra útil na triagem de pacientes
para posterior diagnóstico médico, possibilitando a redução
de tempo para o inı́cio do tratamento.
O artigo está organizado como se segue. A seção II
apresenta a fundamentação matemática por trás da ferramenta
utilizada para descrever o sinal de voz. Na seção III e IV são
detalha o algoritmo de processamento e as funcionalidades
do sistema proposto, respectivamente. Na seção V e VI são
apresentados os experimentos junto com seus resultados e as
considerações finais, respectivamente.
II. F UNÇ ÃO DENSIDADE ESPECTRAL DE
AUTOCORRENTROPIA

O sistema de detecção de patologias vocais proposto utiliza
a função densidade espectral de autocorrentropia para extrair
informações estatı́sticas de segunda ordem e de ordem superior
dos sinais de voz analisados, as quais são utilizadas no
processo de classificação entre vozes normais e patológicas.
A função de autocorrentropia foi definida inicialmente em
[13], sendo expressa por:
CX , X (t, τ ) = E{kσ [x(t), x(t + τ )]},

(1)

A partir da transformada de Fourier da Equação (4), é
obtido a função densidade espectral de autocorrentropia [15],
podendo ser calculada por:


N
−1
X
2π
P (w) =
UX , X (m)exp −j wm ,
(5)
N
m=0
em que w = 0, 1, . . . , N − 1 corresponde aos ı́ndices de
frequência da transformada discreta de Fourier de UX , X (m), a
autocorrentropia centralizada do sinal x(n).
Neste trabalho, a autocorrentropia centralizada, calculada
a partir da Equação (4), é utilizada para extrair informações
estatı́sticas de segunda ordem e de ordem superior do sinal
de voz x(n), representadas no domı́nio espectral por meio da
função densidade espectral de autocorrentropia, expressa pela
Equação (5). Os descritores assim obtidos são classificados por
distância Euclidiana entre as classes de sinais de voz normais
e patológicas.
III. P ROCESSAMENTO DO SINAL DE VOZ
Neste trabalho, a obtenção de descritores para o sinal de
voz segue uma sequência de etapas, conforme representado
na Figura 1, ao final das quais o sinal de voz é classificado,
Figura 2.

em que E{·} é o operador esperança e kσ [·, ·] corresponde a
qualquer função positiva definida. Quando o kernel utilizado
é Gaussiano, como neste trabalho, definido por:


−[x(t) − x(s)]2
1
, (2)
kσ [x(t), x(s)] = √ exp
2σ 2
σ 2π
a função definida em (1) pode ser expandida em série de
MacLaurin por:
CX , X (t, τ ) = √

∞
1 X (−1)n
E{[x(t)−x(t+τ )]2n }, (3)
2πσ n=0 2n σ 2n n!

em que o parâmetro σ é denominado tamanho do kernel, sendo
este um parâmetro ajustável do método utilizado aqui para a
obtenção dos descritores dos sinais de voz analisados.
Pode-se observar a partir da Equação (3) que a função de
autocorrentropia contém informação de todos os momentos
estatı́sticos de ordem par do sinal [x(t) − x(t + τ )]. Além
disso, o tamanho do kernel σ é um parâmetro que pondera
a influência dos momentos de segunda ordem e de ordem
superior sobre a função [15]. De fato, para valores de
σ suficientemente grandes, o momento de segunda ordem
predomina, e a autocorrentropia se aproxima da função de
autocorrelação do sinal x(t) [14]. Assim, a autocorrentropia
pode ser vista como uma generalização da função de
autocorrelação.
A Equação (1) possui um estimador, definida em [14], o
qual pode ser calculado a partir de uma quantidade finita de
amostras do sinal {x(n), n = 0, 1, . . . , N −1}. Expressa por:
nP
N −1
1
UX , X (m) = N −m
n=m kσ [x(n), x(n − m)]
(4)
o
PN −1 PN −1
− m=0 n=m kσ [x(n), x(n − m)] .

Fig. 1.
voz.

Abordagem proposta para a obtenção de descritores para o sinal de

Primeira Etapa: Ocorre a leitura do sinal de voz
digitalizado z(n) e, com o intuito de eliminar efeitos espúrios
devido a transitórios do sinal gerados pelo trato vocal no inı́cio
e ao fim da vocalização, amostras iniciais e finais do sinal são
descartadas, levando ao sinal y(n). O número de amostras
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descartadas foi ajustado por meio da avaliação da taxa de
classificação por Monte Carlo em 100 simulações.
Segunda Etapa: O sinal y(n) é normalizado como segue:
x(n) =

[y(n) − µy ]
,
σy

deste processo para o anterior é que, para este, será obtido um
descritor médio calculado a partir dos L blocos de cada voz
utilizada.

(6)

em que µy aproxima a média de y(n) e σy , o desvio padrão
de y(n). Assim, o sinal normalizado x(n) tem média nula e
energia unitária. Essa normalização minimiza distorções por
outliers e garante que sinais saudáveis e patológicos tenham
a mesma energia [16].
Terceira Etapa: Devido a não-estacionariedade do sinal de
voz, seleciona-se aleatoriamente L blocos, podendo ocorrer
sobreposição, {xl (n), l = 0, 1, . . . , L − 1}, cada bloco com
N amostras sucessivas do sinal x(n). A partir das Equações
(5) e (4), calcula-se a densidade espectral de autocorrentropia
Pl (w), de cada l-ésimo bloco de amostras do sinal de voz.
Quarta Etapa: Define-se como o descritor do l-ésimo bloco
{xl (n), n = 0, 1, . . . , N − 1}, a matriz Dl = (dli, j )M ×2
cujos elementos {dli, j , i = 0, 1, . . . , M − 1; j = 0, 1}
são definidos pelas M amostras de maior magnitude de
{Pl (w), w = 0, 1, . . . , N2 − 1}, sendo dli,0 o valor da i-ésima
magnitude e dli,1 o respectivo ı́ndice de frequência, w, desse
valor.
A classificação, Figura 2, ocorre a partir do cálculo da
distância Euclidiana entre o descritor Dl e os descritores
das classes de sinais de voz Normais, denotado DN , e
Patológicos, denotado DP , para cada um dos L blocos
xl (n) que representam o sinal de voz x(n). Para cada bloco
escolhe-se a classe que gerar a menor distância. A classe
escolhida para x(n) será aquela selecionada para a maioria
dos L blocos xl (n) (considerando L um número ı́mpar).

IV. S ISTEMA DE DETECÇ ÃO DE DISFUNÇ ÕES VOCAIS
Nesta seção, detalha-se o sistema de detecção de
disfunções vocais desenvolvido no trabalho, cujo diagrama de
funcionamento está apresentado na Figura 3.
O sistema pode ser executado através de um navegador web
com acesso a Internet, por meio do qual pode-se enviar um
arquivo de áudio contendo o sinal de voz a ser classificado
para o servidor de rede que hospeda a aplicação, responsável
por executar o processamento definido na Seção III. Ao
fim do processamento, o resultado da classificação pode ser
visualizado diretamente na interface do sistema exibida pelo
navegador. Todo o processamento, a partir da chegada do
sinal no servidor até o fim da classificação, tem duração de
aproximadamente 1 segundo.

Fig. 3. Diagrama de Funcionamento do Sistema. Em que um agente da
área da saúde irá entrevistar o paciente, coletar o sinal de voz e verificar o
diagnóstico.

Fig. 2.

Classificação do sinal de voz como Normal ou Patológica.

A. Obtenção dos descritores das classes Normal e Patológica
Para obter os descritores DN e DP um conjunto de vozes
normais e outro de vozes doentes, passou por uma sequência
de etapas semelhante a apresentada na figura 1. A diferença

O arquivo de áudio, previamente armazenado no
formato-padrão WAV, deve conter a pronúncia da vogal
/a/ sustentada pelo paciente por um tempo mı́nimo de 2
segundos.
O sistema foi definido por meio da linguagem de
programação Java, bastante utilizada no desenvolvimento de
aplicações web. Foi utilizada a ferramenta de desenvolvimento
SpringBoot [19], por meio da qual é possı́vel automatizar
o processo de configuração do sistema, bastando especificar
os módulos que serão desenvolvidos. Especificamente para
este trabalho, o SpringBoot auxiliou o desenvolvimento dos
módulos de visão e persistência.
1) Camada de visão: A camada de visão permite a
integração do usuário com o sistema. A interface é constituı́da
por componentes Primefaces [22] gerenciadas por Managed
Beans que relacionam as ações do usuário com a camada de
serviços.
2) Camada de serviço: A camada de serviços contém
a lógica principal do sistema. Nesta camada é realizado o
processamento dos arquivos, conforme definido na Seção III.
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TABELA I

3) Camada de persistência: Na camada de persistência
são realizadas as operações de banco de dados tradicionais
(CRUD). São armazenados os resultados das classificações e
referências para os arquivos de áudio que ficam armazenados
no sistema de arquivos.
O mapeamento objeto-relacional foi realizado pela
ferramenta JPA e o banco de dados utilizado foi o
PostgreSQL [20]. Todo o sistema foi executado em um
servidor de aplicações Tomcat [21]. Para a integração das
camadas de visão, persistência, serviços e servidor de
aplicação foi utilizado o framework JoinFaces [18].

O sistema possui um conjunto de telas de interface,
que buscam facilitar o seu uso. Por meio dessas telas é
possı́vel realizar o cadastro de pacientes, associar arquivos
de sinal de voz a pacientes já cadastrados, os quais serão
classificados automaticamente pelo sistema e rotulados com
a data da inclusão no banco de dados, visualizar resultados
de classificação para esses sinais de voz, editar informações
pessoais como nome e CPF de pacientes, e apagar o cadastro
de pacientes.
V. R ESULTADOS E D ISCUSS ÕES
Nesta seção, apresenta-se o conjunto de experimentos
realizados e os resultados de desempenho do sistema de
detecção de disfunções vocais proposto.
A. Organização do banco de dados
O banco de dados utilizado no trabalho foi desenvolvido
pelo MEEI Voice and Speech [17]. O banco contém 116
arquivos de voz com pronuncia da vogal /a/ de diferentes
indivı́duos. Dos 116 arquivos de diferentes indivı́duos, 53 são
de vozes saudáveis, 43 são vozes afetadas por edema no trato
vocal e 20 são vozes afetadas por nódulo. Os sinais contêm
duração de 1 a 3 segundos, frequência de amostragem de 25
KHz, resolução de 32 bits e estão no formato-padrão WAV.
Esse banco de dados é bastante difundido em trabalhos sobre
detecção e classificação de disfunções vocais [6], [9], [12].
Inicialmente, os sinais desse banco foram agrupados em
duas classes conforme seus diagnósticos originais, sendo essas:
a classe de vozes normais, com 52 arquivos, e a classe de
vozes patológicas, com 63 arquivos. A fim de garantir uma
metodologia de validação para se avaliar a capacidade de
generalização do sistema, cada classe foi subdividida em 2
conjuntos, ficando cada conjunto com 50% das vozes da
respectiva classe. Assim, 50% das vozes normais e 50%
das vozes com disfunções foram utilizadas para se gerar
os descritores DN e DP , representativos de cada classe.
Portanto, a etapa de validação do sistema foi conduzida com os
conjuntos restantes de cada classe, correspondendo aos outros
50% dos arquivos.

Parâmetro
Tamanho do kernel (σ)
Número de blocos (L)
Número de amostras de um bloco (N )
Número de amostras de um descritor (M )

Valor
0,15
9
1000
250

1
0.9

Taxa de Acerto

A. Usabilidade

PAR ÂMETROS DO SISTEMA PROPOSTO

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.5
0.4

1600
1400

0.3
1200

0.2

1000
800

0.1

Tamanho do kernel

600
0

400

Tamanho do bloco

Fig. 4. Curva de superfı́cie que demonstra a influência do tamanho do kernel
com a taxa de acerto do sistema.

de forma a maximizar a taxa média de sucesso de classificação
e minimizar a sua variância.
Como pode ser visto na Figura 4, a maior taxa de acerto se
deu pela escolha do tamanho do kernel e número de amostras
de um bloco (N) apresentados na Tabela I. Sendo 1000 o
número de amostras de um bloco, o que equivalente a 40ms.
Na Tabela I, também é apresentado o valor encontrado
para L, o número de blocos, ao decorrer dos experimentos
verificou-se que valores de L acima do escolhido não
contribuı́a significativamente para a taxa de acerto da
classificação.
A taxa de classificação do sistema foi avaliada por Monte
Carlo, a partir da execução de 100 testes, sendo calculados
assim valores médios para as taxas de sucesso mı́nima, média,
máxima e o respectivo desvio padrão da taxa média de sucesso
na classificação.
A taxa de sucesso na classificação, definida em termos da
acurácia do sistema, pode ser calculada por:
TP + TN
,
(7)
TP + TN + FP + FN
em que T P denota o número de vezes em que o sistema
acerta o diagnóstico de um voz patológica, T N denota o
número de vezes em que o sistema acerta o diagnóstico de
uma voz normal, F P denota o número de vezes em que o
sistema classifica uma voz normal como sendo patológica e
F N denota o número de vezes em que o sistema classifica
uma voz patológica como sendo normal.
O desempenho do algoritmo está sintetizado na Tabela II,
por meio das taxas de sucesso no reconhecimento de vozes
saudáveis e patológicas.
Rhit =

VI. C ONCLUS ÕES
B. Experimento

Este trabalho apresentou um sistema de detecção de
Os parâmetros de configuração do sistema, apresentados na disfunções vocais baseado na densidade espectral de
Tabela I, foram ajustados por Monte Carlo em 100 simulações, autocorrentropia. A técnica de processamento utilizada explora
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

TABELA II
D ESEMPENHO DO SISTEMA DE DIAGN ÓSTICO DE DISFUNÇ ÕES VOCAIS
Mı́nimo
85,96%

Médio
90,7%

Máximo
94,74%

Desvio Padrão
1,95%

as informações estatı́sticas de segunda ordem e de ordem
superior dos sinais de voz analisados para gerar descritores
capazes de propiciar uma classificação simples e eficiente.
O sistema desenvolvido pode ser executado por meio de
um navegador web com acesso a Internet. Uma vez adquirido
o sinal de voz, este é enviado pela interface do sistema a
um servidor remoto, responsável por executar o método de
processamento utilizado e retornar o resultado da classificação
para a interface em execução no navegador web.
Devido aos bons descritores gerados por meio da densidade
espectral de autocorrentropia, foi possı́vel obter resultados
satisfatórios de taxa de classificação correta mesmo com o uso
de um classificador simples, baseado em distância Euclidiana.
Na continuação desse trabalho, pretende-se investigar técnicas
de classificação mais robustas que permitam tanto melhorar
as taxas de detecção de disfunções vocais quanto possibilitem
classificar estas disfunções entre patologias conhecidas.
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[5] H. H. FALCÃO et al., ”Uso da Entropia na Discriminação de Vozes
Patológicas,”in Anais do XXI Congresso Brasileiro de Engenharia
Biomédica, Salvador, 2008, pp. 1599-1602.
[6] G. Muhammad and M. Melhem, ”Pathological voice detection and
binary classification using MPEG-7audio features”, Biomedical Signal
Processing and Control, v. 11, p. 1-9, 2014.
[7] E. S. Fonseca; R. C. Guido; P. R. Scalassara; C. D. Maciel; J. C.
Pereira, Wavelet time-frequency analysis and least squares support
vector machines for the identification of voice disorders, Computers in
Biology and Medicine, v. 37, n. 4, p. 571-578, 2007.
[8] J.I. Godino-Llorente; R. Fraile; N. Sáenz-Lechón; V. Osma-Ruiz;
P. Gómez-Vilda, Automatic detection of voice impairments from
text-dependent running speech, Biomedical Signal Processing and
Control, v. 4, n. 3, p. 176-182, 2009.
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Classification of vehicle make and model with
MobileNets
Renan B. de C. Wille, Ricardo Carnieri, Gustavo B. Borba and Daniel R. Pipa.

Abstract— Video monitoring generates large amounts of raw
data from which relevant information can be extracted using
image processing techniques. When these cameras are used
in tolls or for traffic monitoring it is interesting to acquire
characteristics like color, license plate, make and model of the
vehicles passing by. This work proposes the use of a recent class of
deep learning models called MobileNets on the task of retrieving
the make and model information of vehicle images. The usage of
these types of models can lower computational cost and improve
classification accuracy. The CompCars dataset is used to assess
the accuracy of the proposed method on the task of retrieving
cars make and model. Results show an improvement of 2.5% on
the top-1 accuracy if compared to that reported in the extended
CompCars work. Moreover, it is shown that, by means of the
variations of MobileNets architectures, one can obtain the desired
trade-off between complexity (computational cost) and accuracy.
This is an effective approach to set up the system to match the
application’s requirements.
Keywords— Deep learning, CompCars, MobileNets, vehicle
make and model

I. I NTRODUCTION
Surveillance cameras are being used in many applications
for monitoring human behavior. In streets and public roads,
cameras are on tolls or for traffic monitoring, for example.
These are scenarios on which they extract images that contain
the raw data about the vehicles that are circulating. Through
the usage of image processing techniques, characteristics of
the vehicles like make and model, color, license plate can be
extracted. This information can be used for many purposes in
intelligent transportation systems. For example, from the visual
identity of the vehicle, obtained by means of the combination
of the extracted features, one can verify the vehicle against an
expected identity and check for vehicle cloning or appearance
changes. Also, by automatically detecting vehicle make and
model, it is possible to index them in parking systems.
In order to select the relevant information, deep neural
networks (DNNs) are standing out in relation to other image
processing methods. By using a recent class of DNNs called
MobileNets [1] this research aims to improve the recognition
accuracy and lower the computational load of the make and
model classification task proposed by [2] on the CompCars
dataset created in that same work.
The rest of the paper is organized as follows. First, the
related literature is reviewed. Next, the materials and methods
of how the research was conducted are explained in the
approach section. After that, the experiments and results are
listed and explained, and finally, the article is concluded.

II. R ELATED W ORK
Several methods have been proposed to classify the vehicle
make and model from images. We can organize them into partbased methods and global methods. Part-based methods try to
infer the make and model from distinctive vehicle parts, such
as the logo, model name, and headlights, which must first be
segmented from the full image. Global methods, on the other
hand, are segmentation-free and calculate features of the entire
vehicle encoding vehicle silhouette and texture.
Llorca et al. [3] proposed a method to recognize the vehicle logo. They use an Automatic License Plate Recognition
(ALPR) system to first find the license plate location, and
then they assume that the logo is located above it. This
area is searched by means of a sliding window approach
generating many regions that are described by Histogram of
Gradients (HOG) and classified by a linear Support Vector
Machine (SVM). The authors also extend the research to
try to find vehicle models [4]. In that paper, they limit the
model search to only those of the previously recognized brand.
Geometric constraints and HOG are used to describe the
regions containing the model name, which are then classified.
Another work that tries to recognize vehicle logos is Huang
et al. [5] that also use an ALPR system to first locate the
license plate. Then they assume that the vehicle logo is located
above it. After that a coarse segmentation of the region is
extracted and classified with a convolutional neural network,
assuming that the classifier is translation invariant.
Note that by using parts of the vehicles for identification as
the described methods, if the segmentation step of the region of
interest does not work, the prediction will likely be erroneous.
The following methods use entire information of the vehicle
avoiding this problem.
Sochor et al. [6], automatically extract 3D bounding boxes
of vehicles from surveillance images. These 3D boxes allow
them to identify side, roof, and front/rear side of vehicles.
This information is used to create a normalized image of the
vehicle which, together with the encoded 3D bounding box and
the encoded viewpoints are used as inputs to a convolutional
neural network, that classifies the vehicle.
Nazemi et al. [7] proposed a system to classify 10 classes
of make and model. From a frontal image of the vehicle,
which can be in different viewpoints, they extract the position
of the vehicle by classifying image patches with an SVM
and HOG searching by the existence or not of a vehicle in
each patch. Next, they join the positive patches into a region
containing the vehicle, from which they extract features that
should be invariant to illumination changes, viewpoint, and
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noise. They use the densely sampled scale invariant feature
transform (SIFT) [8] features that are encoded with sparse
feature coding techniques based on Bag of Words(BOW) to
describe the image and then an SVM is used to classify them.
Yang et al. [2] proposed a dataset with sufficient proportions
for training DNNs called CompCars, in which there is a selected collection of images used for fine-grained classification
of vehicle make and model. For this task, in an extension of the
article available on arxiv [9] they open-sourced a model called
GoogLeNet cars and it can predict 431 classes of vehicle make
and models from entire images containing the vehicles.
III. A PPROACH
In this paper, we show that the classification accuracy on the
CompCars fine-grained task in recognizing vehicle make and
model can be improved while lowering computational costs
by using the so-called MobileNets. When compared with the
result of the fine-tuned GoogLeNet(GoogLeNet cars) model
described in [9].
The CompCars dataset contains two types of vehicles images: web-nature that are images collected from forums, public
websites, and search engines; and surveillance-nature images
collected from surveillance cameras. In particular, the webnature set contains 163 car makes with 1716 car models,
with a total of 136726 images. These pictures contain the
entire vehicles in various viewpoints and inserted into different
backgrounds. For the fine-grained classification task, these
makes and models were combined into a subset of 431 makemodel classes, with vehicles of the same model type but
produced in different years assigned to same class. This subset
contains 52083 images and is divided into 70% ( 36456
images) for training, referenced hereinafter as CompTrain, and
30% (15627) for testing, referenced hereinafter as CompTest.
Examples of images from this dataset can be viewed in figure
1.

Fig. 1. Sample images from CompCars dataset [2]. Images were obtained
from the web and depict vehicles under various viewpoints.

GoogLeNet cars is a GoogLeNet [10] model that was finetuned on the CompTrain set. Meaning that first the network
GoogLeNet was trained on ImageNet [11], then by using the
pre-trained weights as an initialization and a lower learning
rate this model is trained on the CompTrain set. This procedure, called fine-tuning, is normally used to save power and
computational resources. The original GoogLeNet network
contains approximately 1.59x109 multiply-add operations and

replaces the standard fully-connected layers at the end with a
simple global average pooling that reduces the total number
of parameters compared to other networks. We have chosen
to compare with this model, first because the database is
available, second because the model is open sourced, which
allowed us to test it locally and validate the result of [9] and
third because this was the only model found, that followed the
same approach and had comparable results when this research
was conducted.
In this work, we propose the use of MobileNets [1] on the
CompCars task. They are a recent class of convolutional neural
networks that, by means of depthwise separable convolutions,
achieve lower computational cost during inference. Depthwise
separable convolutions are a form of factorized convolutions;
they separate the filtering and the combining operations of the
standard convolutions. First, the depthwise convolution applies
a single filter to each input channel. Then the pointwise filter,
by applying a 1x1 convolution, combines the outputs. These
models already have a reduced number of parameters, but
hoping to have even faster models, Howard et al. [1] propose
two values, width multiplier and resolution multiplier, that can
be further tuned so that the user can choose networks with
even smaller sizes, though at the cost of reduced accuracy.
They have open-sourced 16 models pre-trained on ImageNet,
obtained by sweeping these two parameters. The network
trained on ImageNet with the highest accuracy uses resolution
of 224 by 224 pixels and width multiplier of 1.0 and has
approximately 569x106 multiply-add operations.
IV. F INE - TUNING
To fine-tune the proposed models we implemented the training process in Python using the Keras [12] framework with the
Tensorflow [13] back-end. What motivated these choices was
the ease-of-use of the Keras application programming interface
and because the pre-trained MobileNet models were available
for Tensorflow. For each pre-trained model we used, the last
layer was replaced to reflect the number of expected classes.
The MobileNet architecture we used, with width multiplier of
1.0 and input size of 224 by 224, can be seen in Table I.
To continue training a Keras model an image generator
was built to open, pre-process, and provide the images of the
CompTrain dataset to the model. To augment the dataset and
mitigate the model overfitting on the data the images used
during training are first resized to 256 by 256 pixels and then
randomly cropped to 224 by 224 pixels. A random horizontal
flip was also used for additional data augmentation. Finally, the
generator is responsible for delivering the number of samples
expected to fit the memory of the used hardware. The batch
size contains 32 images that are sampled cyclically from the
CompTrain set.
The training was made during 71 epochs (one epoch means
sampling at every sample at least once from the dataset).
This number was chosen because the GoogLeNet cars model,
according to the available solver, was trained with the Caffe
[14] framework during 10000 iterations with 256 images for
each iteration, that is approximately 70.22 epochs on the
CompTrain set, which was rounded to 71 as the generator
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TABLE I
S IMPLIFIED M OBILE N ET 1.0 224 ARCHITECTURE USED TO FINE - TUNE ON
C OMP C ARS , WHERE CONV MEANS CONVOLUTION , S 1 AND S 2 ARE THE
STRIDES SIZES AND DW MEANS DEPTHWISE TYPE .

N OTE THAT THE
LAYERS IN BOLD WERE REPLACED FOR THE FINE - TUNING PROCESS .
Type/Stride
conv/s2
Conv dw/s1
Conv/s1
Conv dw/s2
Conv/s1
Conv dw/s1
Conv/s1
conv dw/s2
Conv/s1
Conv dw / s1
Conv / s1
Conv dw / s2
Conv / s1
5x Conv dw / s1
Conv / s1
Conv dw / s2
Conv / s1
Conv dw / s2
Conv / s1
GlobalAveragePooling2D
FC / s1
Softmax

Filter Shape
3 x 3 x 3 x 32
3 x 3 x 32 dw
1 x 1 x 32 x 64
3 x 3 x 64 dw
1 x 1 x 64 x 128
3 x 3 x 128 dw
1 x 1 x 128 x 128
3 x 3 x 128 dw
1 x 1 x 128 x 256
3 x 3 x 256 dw
1 x 1 x 256 x 256
3 x 3 x 256 dw
1 x 1 x 256 x 512
3 x 3 x 512 dw
1 x 1 x 512 x 512
3 x 3 x 512 dw
1 x 1 x 512 x 1024
3 x 3 x 1024 dw
1 x 1 x 1024 x 1024
Pool 7 x 7
1024 x 431
Classifier

Input Size
224 x 224 x 3
112 x 112 x 32
112 x 112 x 32
112 x 112 x 64
56 x 56 x 64
56 x 56 x 128
56 x 56 x 128
56 x 56 x 128
56 x 56 x 128
28 x 28 x 256
28 x 28 x 256
28 x 28 x 256
14 x 14 x 256
14 x 14 x 512
14 x 14 x 512
14 x 14 x 512
7 x 7 x 512
7 x 7 x 1024
7 x 7 x 1024
7 x 7 x 1024
1 x 1 x 1024
1 x 1 x 431

needs an integer number of epochs. The learning rate schedule
starts at 0.002 and after the middle of the training it is dropped
to 0.0002. This value was chosen based on the batch size
and so that the model started to learn right away. We used
Stochastic Gradient Descent with a momentum of 0.9, which
is the same optimizer used for training GoogLeNet cars in [9].
A diagram detailing the process of fine-tuning can be seen in
figure 2.
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V. E XPERIMENTS AND R ESULTS
We performed seven tests to examine the results of some of
the available models and inspect the influence of the different
parameters. The metric used to compare the results was the
accuracy (the number of right predictions divided by the
total amount of samples). Where we consider in top 1 if the
prediction with the highest probability was correct and on top 5
if the correct prediction is listed on the 5 highest probabilities.
First, the input resolution of the MobileNets models was set
to 224 by 244 and the width multiplier was changed from 1.0
to 0.25 in steps of 0.25. The results are listed in Table II. Note
that the accuracy drops as expected when a smaller model is
used. Also, the MobileNet-1.00-224 model has 2.5% higher
accuracy than GoogLeNet cars while using fewer parameters.
But compared with the results of the article of MobileNet
[1] the drop in accuracy was lower than the one reported on
ImageNet, possibly because the CompCars dataset has fewer
classes and fewer images than ImageNet.
We then experimented with different values for the resolution multiplier while keeping the width multiplier set to 1.0.
The input resolutions used were 224 by 224, 192 by 192, 160
by 160 and 128 by 128. To train these networks a secondary
change was needed: since the original resized resolution was

Fig. 2. Diagram detailing the fine-tuning process. Note that we do not train
the model from the beginning, we start from the pre-trained weights.

256 by 256 pixels for the 224 by 224 cropped input, the
input was proportionally resized for the smaller resolutions.
The results are listed in Table III. The recall drops faster than
it did for width parameter presumably because, as the image
gets smaller, information like the logo of the vehicle loses
resolution and becomes more blurred, making the classification
rely more on the silhouette of the vehicle. Figure 3 resumes
the results of all the fine-tuned models.
During the analysis of the highest accuracy model
(MobileNet-1.00-224) we checked the mistakes made to verify
if the model errors were making sense. We list in the Table IV
the 3 classes that were most commonly mistaken. We notice
that normally the mistakes occur between the same make but
end up having the wrong models. The first two mistakes occur
by the difference between the sedan and hatchback versions, it
seems that the model struggles into differentiating the back of
the car maybe because during training, some vehicle viewpoint
538
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TABLE II
T ESTS SWEEPING THE WIDTH MULTIPLIER PARAMETER OF THE
FINE - TUNED M OBILE N ET AND COMPARING THE RESULT WITH
G OOG L E N ET CARS . N OTE THAT THE RECALL DROPS AS THE NETWORK
M OBILE N ETS CAN ACHIEVE BETTER RESULTS
ON THE SAME DATASET.

GETS SMALLER AND THAT

Model
GoogLeNet cars
MobileNet 1.00 224
MobileNet 0.75 224
MobileNet 0.50 224
MobileNet 0.25 224

Accuracy TOP 1
91.2%
93.7%
92.2%
89.8%
79.5%

TABLE IV
T O CHECK WHAT COULD BE MADE TO IMPROVE PREDICTION WE LISTED
THE MOST COMMON MISTAKES MADE BY M OBILE N ET-1.00-224 MODEL .
Ground Truth
Ford-New Focus Sedan
BAW-E Series Sedan
Volvo-V40

Predicted
Ford-New Focus Hatchback
BAW-E Series Hatchback
Volvo-S40

Num. Mistakes
11
8
8

Accuracy TOP 5
98.1%
98.8%
98.4%
97.8%
94.7%

TABLE III
T ESTS SWEEPING THE RESOLUTION MULTIPLIER PARAMETER OF THE
M OBILE N ET TO COMPARE WITH G OOG L E N ET CARS . N OTE THAT THE
RECALL DROPS ARE GREATER THAN IT WAS FOR THE WIDTH PARAMETER .

Model
GoogLeNet cars
MobileNet 1.00 224
MobileNet 1.00 192
MobileNet 1.00 160
MobileNet 1.00 128

Accuracy TOP 1
91.2%
93.7%
92.5%
83.9%
54.2%

Accuracy TOP 5
98.1%
98.8%
98.5%
95.6%
76.7%

isn’t available and the model can’t generalize for this expected
position. For the third mistake, analyzing the images of the
dataset, we can view that for these two different classes there
are vehicles that are visually similar and probably the DNN
model isn’t differentiating the nuances. Figure 4 contains
samples of the misclassified images and its similar vehicle
models on the misclassified class.
To also know the approximated inference time in a known
embedded platform, we built Tensorflow for a Raspberry Pi 3
Model B that features 1 GB of RAM and a Quad Core 1.2Ghz
ARM Cortex A53 CPU. By using the same Keras framework

Fig. 4. Left: images that the MobileNet-1.00-224 model misclassified. Right:
similar vehicle models encountered on the misclassified class.

we made a sample of 500 images and used the fine-tuned
models to infer their classes. The time of each inference was
kept and at the end of the process, a mean time was calculated.
The results are shown in Table V. We note that by using only
the CPU the best accuracy model takes almost one second to
predict one image. Also, changing the width multiplier reduces
more the number of parameters, as can be viewed on figure
3, and by consequence, it has a greater impact over reducing
inference time than by varying the resolution multiplier.

Top-1 accuracy on Imagenet[

%]

100

90

80

1.00 MobileNet-224
1.0 MobileNet-192
0.75 MobileNet-224
0.50 MobileNet-224

GoogLeNet_cars

1.0 MobileNet-160
0.25 MobileNet-224

TABLE SHOWS THE MEAN TIME OF THE PREDICTION OF

Model
MobileNet 1.00
MobileNet 0.75
MobileNet 0.50
MobileNet 0.25
MobileNet 1.00
MobileNet 1.00
MobileNet 1.00

4e6 Params.
60

6e6 Params.

0.5e6 Params.

50

0.25

0.50 0.75
Number

500 RANDOMLY

SAMPLED IMAGES FOR EACH FINETUNED MODEL .

70

1.0 MobileNet-128

TABLE V
T O KNOW THE APPROXIMATED INFERENCE TIME ON AN EMBEDDED
PLATFORM WE USED A R ASPBERRY P I 3 M ODEL B HARDWARE . T HIS

1.00

1.25

1.50

of multiply add operations.

1.75

2.00

224
224
224
224
192
160
128

Mean Inference Time (ms)
846
796
490
282
793
613
443

1e9

Fig. 3. Results of the fine-tuned models for the CompCars dataset. The
plot presents Top-1 accuracy versus the number of multiply-add operations
used during inference. The size ot the circles represent the number of
parameters of each network. Some configurations of the MobileNets clearly
overcomes GoogleLeNet cars on this task, presenting even higher accuracy
for a considerable lower number of multiply-add operations.

VI. C ONCLUSIONS
The goal of this research was to evaluate the MobileNets
convolution neural networks on the CompCars vehicle make
and model classification task. To validate if it could, even with
a lower number of parameters, achieve better results on the
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same task when compared with GoogLeNet cars. By using
the fine-tuning process described, it is possible to achieve
2.5% higher accuracy on the same task by using the best
MobileNet configuration. Also, by sacrificing some accuracy,
faster configurations like MobileNet-1.00-192 or MobileNet0.75-224 are available, which are still slightly better than
GoogLeNet cars on the same task. Further work can be done
on training the network; since no hyperparameter optimization
was performed, better results might be achieved with different
configurations like changing the optimizer or varying the
learning rate.
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Uma Métrica Objetiva para Avaliação de Qualidade
de Nuvens de Pontos
Eric M. Torlig, Tiago A. Fonseca e Ricardo L. de Queiroz

Resumo— Para se avaliarem métodos de compressão para
representações 3D, nós propomos uma métrica objetiva que
avalia distorção entre point clouds. O método captura distorções
de geometria e cor. Nós propomos converter pontos em voxels
ortograficamente projetados em planos de imagens, que são
combinadas em uma única imagem. Imagens resultantes são
comparadas usando a relação sinal-ruı́do de pico, resultando na
métrica que denominamos projection-PSNR (P-PSNR). Qualquer
número de direções uniformemente distribuı́das é viável através
da amostragem espiral de Fibonacci. Porém, 6 vistas são suficientes e simplificam consideravelmente a computação. Testes
subjetivos preliminares indicaram correlação entre preferência
visual e a métrica proposta.
Palavras-Chave— Avaliação subjetiva, métrica objetiva, nuvem
de pontos.
Abstract— In order to evaluate compression methods for 3D
representations, we propose an objective metric that evaluates
distortion between point clouds. The method captures geometry
and color distortion. We propose converting points to voxels orthographically projected onto image planes, which are combined
into a single image. Resulting images are compared using peak
signal-to-noise ratio, resulting in the metric we call projection
PSNR (P-PSNR). Any number of uniformly distributed directions
is viable using a spherical Fibonacci point set. However, 6
views may be sufficient while greatly simplifying computation.
Preliminary subjective tests indicated a correlation between
visual preference and the proposed metric.
Keywords— Subjective evaluation, objective metrics, point
cloud.

I. I NTRODUÇ ÃO
No processo de se definir uma representação de um objeto
3D para aplicações AR/VR usando point clouds (PCs) uma
medida da distorção entre duas PCs é necessária. Uma métrica
que de alguma forma se relaciona com a distância visual entre
duas PCs ainda é um tema que elude e ainda não foi amplamente explorado. Um esforço para se criar métricas objetivas
da qualidade de PCs processadas tem sido observado [1], [2],
[3]. No entanto, métodos atuais tendem a separar a análise
em duas avaliações: geométrica e de cor. Nossa proposta
combina ambos os atributos em uma única métrica objetiva.
Nós propomos uma métrica simples para calcular a distorção
entre duas PCs porém eficiente, que evita buscas completas
e não requer que ambas as PCs tenham o mesmo número de
pontos.
Em vez de usar um sinal volumétrico denso, com todas
as possı́veis amostras RGB para cada posição volumétrica
em um quadro, uma cena 3D pode ser representada como
uma lista de pontos ocupados sem perda de informação. Cada
ponto pode então ser considerado como uma combinação de

um endereço espacial (x, y, z) e atributos do ponto, como
coordenadas normais ou cor.
Neste trabalho uma PC será descrita por uma lista de
tuplas como (x, y, z, R, G, B), onde (R, G, B) representam a
tripla de cores. Além do mais, as coordenadas x, y e z são
restringidas a posições inteiras, efetivamente tornando a PC
voxelizada.
II. T RABALHO R ELACIONADO
Avaliação objetiva e subjetiva da qualidade de PCs ainda
são problemas abertos [1], [2], [3], [4], [5]. Particularmente,
a combinação das avaliações de geometria e de cor tem
sido difı́cil. Uma investigação preliminar [5] tentou estudar
a relevância de artefatos de formato e de cor para a qualidade
geral. Uma análise estatı́stica mais profunda, no entanto, ainda
não foi realizada [6]. Um trabalho recente [2] propôs uma
metodologia realista para se avaliar a qualidade do atributo
geométrico de PCs. Esta questão foi previamente discutida em
um estudo sobre avaliação de qualidade em vı́deos estéreo [7],
que sugeriu que avaliações de qualidade são dependentes
da estrutura e do conteúdo da cena e propôs que apenas
alguns nı́veis de qualidade 3D poderiam ser distinguidos. O
efeito de artefatos não-sintéticos também é discutido em outro
estudo [8], apesar de que restrito a métricas ponto-a-ponto.
Métricas baseadas na distância de ponto-a-plano [1], [2] se
mostram mais robustas para avaliar defeitos no formato.
Avaliação da qualidade de cor foi inicialmente discutido
em um estudo [5] dentro de um escopo limitado e de maneira
mais extensa em outro estudo [8]. O primeiro sinteticamente
adiciona ruı́do ao sinal de cor e não propõe uma métrica objetiva, enquanto que o segundo considera apenas uma métrica
SNR ponto-a-ponto para medir a qualidade de cor. Este
trabalho foca em um novo método combinado de avaliação
de qualidade de cor e de geometria em PCs voxelizadas.

Fig. 1.
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Voxelização de uma point cloud.

XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

Fig. 4. Percentual de voxels vistos na PC Loot [10] em função do número
de vistas usados.
Fig. 2.

Projeções ortográficas da PC Man em três direções ortogonais.

Fig. 3. 1000 pontos amostrados em uma esfera usando o algoritmo da espiral
de Fibonacci, mostrados sobre o plano θ × φ

III. M ÉTRICA PROPOSTA

Fig. 5. P-PSNR para uma versão degradada da PC Loot [10] em função do
número de vistas usados.

A. Voxelização
No presente contexto, voxels ocupam regularmente o espaço
3D. Assim como pixels representam um imagem plana em uma
grade com posições discretas regulares, voxels representam
objetos volumétricos em uma grade 3D discreta. Voxels são a
menor unidade que pode ser diretamente endereçada e podem
ser representados por suas posições inteiras em tal grade.
Se o espaço em questão tem dimensões Wx × Wy × Wz e
seus voxels têm dimensões Dx ×Dy ×Dz , que são os intervalos
de amostragem espacial, então o número de voxels na grade
Wy
Wz
x
é Nx × Ny × Nz , onde Nx = W
Dx , Ny = Dy e Nz = Dz .
Voxels contrastam com pontos adimensionais, que não ocupam volume algum e podem se localizar em qualquer posição
espacial, com precisão arbitrária. Para isso, como desejamos
trabalhar com voxels, uma lista de pontos precisa ser convertida para uma lista de voxels ocupados. Uma maneira simples
de se fazer isto é listar todos os pontos que estão localizados
no interior de um determinado voxel e calcular a média de seus
atributos, como é ilustrado na Figura 1. A média resultante é
usada como o atributo respectivo àquele voxel, que é marcado
como ocupado. Normalmente, ao se tornar a resolução alta o

suficiente, a maioria dos voxels contém no máximo um ponto.
Em outras palavras, se para cada ponto pi na point cloud
j P,
k
as coordenadas de seu voxel correspondente são vix = Dxix ,
j k
j k
viy = Dyiy e viz = Dziz , então a PC é representada
como uma lista de voxels ocupados V, o conjunto de tuplas
vj = (vjx , vjy , vjz , Rj , Gj , Bj ), onde Aj denota o valor médio
do atributo A de todo ponto pi que se encontra dentro do voxel
vj .
Voxels, como uma abstração, removem um problema com
renderização de PCs: a dependência do ponto de vista. Como
um volume em si, cada voxel pode ser unicamente renderizado
de qualquer ponto de vista. Em essência, a escolha do tamanho
do ponto ou do splat é substituı́da com o tamanho da grade
de voxels ou a resolução da grade.
B. Projeção
Em muitas aplicações usando PCs e AR/VR, deve-se preocupar com a aparência visual de objetos a partir de algum
determinado ponto de vista. Ao se assumir que uma câmera
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Fig. 6.

Projeções ortográficas da PC Man em 6 pontos de vista.

Fig. 9. Sumário dos testes subjetivos usando o método ACR [13]. As MOS
para as referências ocultas de Loot e Ricardo foram 4.2 e 3.9 respectivamente.
Fig. 7.

Projeções ortográficas da PC Man em 14 pontos de vista.

ortográfica é um substituto adequado de um observador real
em sua respectiva orientação espacial, nós consideramos uma
projeção ortográfica simples, como ilustrada na Figura 2,
em que os pontos de vistas se encontram em três direções
ortogonais.
O problema é que projeções dependem do ponto de vista
e, obviamente, existe um número infinito de pontos de vista
possı́veis. Se removermos um grau de liberdade (distância),
em termos de coordenadas polares (θ, φ), precisamos cobrir o
plano θ×φ da maneira mais completa possı́vel. Neste trabalho,
escolhemos uma amostragem regular aproximada, o algoritmo
da esfera de Fibonacci [9], que amostra a esfera unitária como
demonstrado na Figura 3.

Fig. 8.

GUI utilizada em testes subjetivos da qualidade das PCs.

No entanto, não é preciso um número infinito de vistas
para se visualizar todos os voxels, já que pontos de vista
próximos entre si no plano θ × φ observam essencialmente os
mesmos voxels e adicionam pouca informação, relativamente.
A Figura 4 mostra o número total de voxels observados se
projetarmos uma PC de exemplo usando N pontos de vista
obtidos através do método de amostragem proposto. Nesse
exemplo, o número de voxels vistos cresce rapidamente e
satura à medida que N cresce. Além do mais, a Figura 5
relaciona a métrica proposta (que será descrita adiante) com
o número de vistas N . Pode-se ver que a métrica não muda
muito com o número de projeções. A Figura 6 e a Figura 7
mostram a imagem projetada formada por todas as projeções
de uma dada PC, com números de vistas N = 6 e N = 14,
respectivamente.
No entanto, nós propomos fazer com que N = 6, de
tal maneira que as projeções sejam tomadas a partir dos
vértices de um octaedro inscrito na esfera ou, analogamente,
das faces de um cubo circunscrito na esfera. Começando
com o equivalente à PC estar rotacionada de 0 radianos nas
direções polar e azimutal, rotações são tomadas em sequência
em direções ortogonais entre si. Em coordenadas (θ, φ) isso
significa que projeções são tomadas nos pontos (0, 0), (0, π2 ),
π
−π
(0, π), (0, −π
2 ), ( 2 , 0), ( 2 , 0).
A grande vantagem de se usar um método baseado em
6 vistas é computacional, já que nenhuma interpolação ou
rotação da PC é requerida. O volume voxelizado pode ser
alinhado com os pixels da imagem automaticamente através
da troca e espelhamento de eixos da representação 3D. A cor
do voxel mais próximo do plano de projeção é transferida
diretamente ao pixel que se encontra naquela posição da
imagem. As 6 imagens resultantes têm dimensões Nx × Ny ,
Nx × Nz e Ny × Nz . Por exemplo, se tivermos uma grade de
512 × 512 × 512 voxels, o resultado será 6 imagens facilmente
computadas de de 512 × 512 pixels.
Note que se em uma dada posição (vx , vy ) todos os voxels
(vx , vy , vzi ) estiverem desocupados, para todo i, então a cena
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seria transparente e o pixel nas coordenadas (vx , vy ) da
correspondente imagem projetada deveria estar vazio também.
Já que não é possı́vel designar pixels vazios em imagens RGB,
se atribui um valor de cor padrão a pixels desocupados. Por
exemplo, nós assumimos um cinza neutro, i.e. todos os valores
RGB iguais a 128 para uma escala de 0 a 255.
C. Métrica da Imagem
Ao derivarmos uma imagem de uma PC com as vistas
projetadas dos voxels, nós assumimos que podemos usar
métricas tı́picas de distância de imagens entre elas. Haja
duas PCs (PC1 e PC2 ), das quais derivamos duas imagens
projetadas (PI1 e PI2 ):
PC1 → PI1
PC2 → PI2
Então, para atributos de cor em 8 bits, nós computamos
P-PSNR = 10log10

2552
MSE(PI1 , PI2 )

Pode-se substituir a PSNR por outra métrica, como
SSIM [12], criando-se assim uma P-SSIM.
O gráfico na Figura5, que compara um quadro da PC Loot
com uma versão reconstruı́da dele mesmo após quantização de
geometria e de cor, mostra que aumentar o número de vistas
não afeta muito consideravelmente a P-PSNR. Rotações e
interpolações podem causar suavização e adicionar distorções
que são evitadas quando N = 6, portanto causando o pico de
P-PSNR nesse valor.
IV. E XPERIMENTOS S UBJETIVOS
Apesar da correlação já esperada com a qualidade visual,
foram feitos testes subjetivos informais para corroborar a
validade da métrica P-PSNR [13], [14].
No experimento, 11 participantes avaliaram um conjunto
de duas PCs (Loot [10] e Ricardo [15]), degradadas com
4 nı́veis diferentes de artefatos de compressão (mais uma
referência oculta), e deram notas com respeito à qualidade
geral percebida. O experimento foi realizado sob condições
ambientes de “home viewing”. Foram usados um computador
para controlar o ponto de vista livremente e uma TV LCD de
47 polegadas para a visualização.
A avaliação considerou recomendações da ITU-T e adotou um método de avaliação absoluta de categoria (absolute
category rating - ACR [13]) para aferir a qualidade. Participantes obtiveram acesso acesso a uma projeção ortográfica
de uma PC, cujo ponto de vista e versão de degradação
eles puderam controlar livremente. Uma captura da tela da
interface é mostrada na Figura 8. Quando cada participante
ficava satisfeito, ele ou ela registrava notas numéricas através
da interface. A nota afere a qualidade da experiência para o
usuário, significando: ruim (1), pobre (2), razoável (3), boa
(4) e excelente (5). Logo após, era mostrada a próxima PC
ao participante, e notas anteriores não poderiam mais ser
alteradas. A ordem de apresentação de cada versão da PC
variava de usuário para usuário e de PC para PC, seguindo

um quadrado latino de tal modo que nenhum usuário via a
mesma sequência de versões mais de uma vez.
As versões sob avaliação da PC Ricardo foram geradas usando um algoritmo de compressão com compensação de movimento [16] seguindo quatro nı́veis diferentes de quantização,
que degradavam tanto cor como geometria.
A sequência Loot foi avaliada sob quatro degradações
diferentes:
• Alta qualidade, que sofreu apenas uma leve distorção de
cor [17].
• Baixa qualidade, que sofreu uma distorção considerável
de cor.
• Alta qualidade passa-baixas, que sofreu distorções de cor
e de geometria leves. A distorção de geometria foi obtida
por um processo de filtragem passa-baixas composto por
uma sub-amostragem seguida de uma super-amostragem
de mesmo nı́vel.
• Baixa qualidade passa-baixas, que sofreu uma distorção
considerável de cor e a mesma distorção de geometria
descrito na versão anterior.
Uma análise preliminar da Figura 9 demonstra que a PPSNR consegue discriminar um sinal de alta qualidade dentre
outros. Os resultados também demonstram uma correlação
positiva entre ACR e P-PSNR com respeito ao sinal original.
As avaliações de qualidade aparentaram ser altamente dependentes do conteúdo presente na cena observada, e nı́veis de
qualidade intermediária são correlacionados de maneira menos
consistente com a P-PSNR [2].
A sequência Loot revelou um comportamento inesperado
quando usuários tenderam a preferir a versão “alta qualidade
passa baixas” em vez da versão “alta qualidade”, mesmo a
primeira introduzindo mais distorção e apresentando uma PPSNR pior. Isso pode ser justificado por um viés causado pelo
conteúdo da cena [2]. Todas as outras relações entre as notas
mantiveram o comportamento esperado de correlação com a
P-PSNR.
Deve-se notar que as curvas de ACR estão acima da MOS
de suas respectivas referências ocultas porque o ACR é condicionado ao intervalo 0-5, de acordo com a recomendação [13].
A relevância relativa dos ruı́dos geométrico e de cor para a
qualidade geral ainda é uma questão em aberto. Nosso estudo
exploratório não teve um número adequado de participantes
para se derivarem mais conclusões. Nosso objetivo até o
momento é verificar o quão bem a P-PSNR se correlaciona
com a qualidade geral percebida.
V. C ONCLUS ÕES
Uma métrica objetiva para avaliação de qualidade que
inerentemente leva em consideração distorções de cor e de
geometria foi proposta, e uma avaliação subjetiva informal
verificou uma correlação significativa entre o framework proposto e a qualidade subjetiva percebida.
Os resultados na Figura 9 relacionando a P-PSNR com o
ACR estão de acordo com resultados que relacionam DMOS
ou ACR com PSNR em compressão de imagens convencionais, o que nos encoraja a propor a P-PSNR como uma
métrica simples e eficiente para avaliar distorções de PCs.
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[1] D. Tian, H. Ochimizu, C. Feng, R. Cohen, and A. Vetro, “Geometric
distortion metrics for point cloud compression,” in Proc. IEEE Intl.
Conf. Image Processing, September 2017.
[2] E. Alexiou and T. Ebrahimi, “On the performance of metrics to predict
quality in point cloud representations,” in Proc. SPIE 10396 Applications
of Digital Image Processing XL, vol. 10396, p. 103961H, Sep. 2017.
[3] A. Javaheri, C. Brites, F. Pereira, and J. Ascenso, “Subjective and
objective quality evaluation of 3d point cloud denoising algorithms,”
in Proc. International Conference on Multimedia & Expo, July 2017.
[4] L. Goldmann and T. Ebrahimi, “3D quality is more than just the sum
of 2D and depth,” in Proc. IEEE Intl. Workshop on Hot Topics in 3D,
EPFL-CONF-150334, 2010.
[5] J. Zhang, W. Huang, X. Zhu, and J.-N. Hwang, “A subjective quality
evaluation for 3D point cloud models,” in Proc. IEEE Intl. Conf. Audio,
Language and Image Processing, pp. 827–831, 2014.
[6] ITU-T, “Methods, metrics and procedures for statistical evaluation,
qualification and comparison of objective quality prediction models,”
Recommendation ITU-T P.1401, 2012.
[7] L. Goldmann, F. De Simone, and T. Ebrahimi, “A comprehensive
database and subjective evaluation methodology for quality of experience in stereoscopic video,” in Proc. SPIE 7526, Three-Dimensional
Image Processing (3DIP) and Applications, vol. 7526, p. 75260S, 2010.
[8] R. Mekuria, K. Blom, and P. Cesar, “Design, implementation, and
evaluation of a point cloud codec for tele-immersive video,” IEEE
Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 27,
no. 4, pp. 828–842, Apr. 2017.
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Android App for Classifying pH Indicator Strips
Adriano Júnio de Souza Soares, Gabriel Gutierrez Pereira Soares, Luana Rodrigues Barros and Suzete Élida
Nóbrega Correia

Abstract— PH level is a quality parameter used in several areas
such as agriculture, chemistry and health. There are different
ways to measure pH, including the use of indicator strips, whose
chemical properties provide a change in the color of the paper
depending on the acidity level of the substance in which it is
immersed. This paper presents the construction of a mobile
Android application capable of identifying pH on an test strip
using image processing.
Keywords— pH, Image Processing, pH Indicator Paper.

I. I NTRODUCTION
PH (hydrogenation potential) is a numerical scale defined
by Sorensen in 1909 which represents the amount of hydrogen
ions contained in a substance [1]. The hydrogen ion concentration [H + ] is directly proportional to the acidity of the
substance. There are several ways to measure the pH level.
One of the most affordable and inexpensive is by using a pH
test strip, whose chemical properties cause a change in the
color of its components due to the acidity of the substance
in which it was immersed. This type of analysis depends
mainly on the visual ability of the observer. However, color
interpretation can be compromised as a result of eye fatigue,
caused by repetitive activities. Other factors such as age and
genetic diseases can also affect the quality of vision and
consequently the accuracy in judging information.
In this context, digital image processing can be used as
a tool to aid detection, recognition and interpretation of
colors, areas and objects. Preprocessing activities, such as the
application of filters for noise elimination, can be considered
as low level processing methods, while segmentation and
interpretation of the objects can be considered as high level
processing and high level vision [2].
The advantages provided by image processing become more
accessible when combined with the use of mobile devices.
Most of these devices are equipped with sensors like camera
and GPS, as well as robust processing units, thus allowing
the execution of complex tasks and ensuring mobility to
users. According to the International Mobile Data Corporation,
82.8% of all mobile devices sold in 2015 use Android as their
operating system [3].
This article presents an algorithm capable of identifying the
pH level measured with an indicator strip using digital image
processing. The software was developed for mobile devices
that have Android as their operating system.
Adriano Júnio de Souza Soares, Luana Rodrigues Barros and Suzete Élida
Nóbrega Correia¸ Academic Unit 3, Federal Institute of Paraı́ba (IFPB), João
Pessoa-PB, Brazil, E-mails: soares.93@outlook.com, rodrigues.93@live.com,
suzete.correia@gmail.com. Gabriel Gutierrez Pereira Soares. Informatics Center, Federal University of Paraı́ba (UFPB), João Pessoa-PB, Brazil, Email:
gutierrez@eng.ci.ufpb.br. This work was partially supported by PIBITI/CNPq

II. A PPROACH
This paper aims to improve earlier works that used similar
procedures [4]. Major enhancements of this study are the
use of Android operating system combined with better hardware configurations devices, along with the OpenCV image
processing library. The pH test strips used in this research
also differs in size and number of reagents, whose color
combination indicates the pH level.
An overview of the image processing steps of this research
is shown in Figure 1.
Segmentation

Image

RGB ➜
Grayscale

Canny edge
detection

Horizontal and
vertical
histograms

Segmented
color areas

Horizontal and
vertical target
lines

Delta and
clipping of the
histograms

Measurement and Classiﬁcation

RGB ➜ CIELab

Color
Identiﬁcation

pH level
classiﬁcation

Fig. 1: Block diagram of pH image processing steps.
The mobile app was developed for Android 4.1 and later
versions using Android Studio IDE, and installed on smartphone devices through an APK file generated by the IDE.
The image to be processed could be captured by the camera
app or picked from gallery.
Pictures with 4160 × 3120 resolution, as the one shown in
Figure 2a, were taken for each sample, where the upper part
contains the reference chart (with its information text hidden)
and the bottom part has the sample taken with its tip on the left
side. Before processing, a proportional scaling to 1024 × 768
pixels was applied in order to optimize the processing time
while preserving the algorithm accuracy.
A. Segmentation
In order to apply the Canny edge detection filter [5], the
image was first converted to grayscale. Then, a technique
for obtaining the horizontal and vertical histograms [4] was
applied to the edge detection output image. The result of
the histograms of Figure 2a is shown in Figure 2b, where
the horizontal histogram is displayed in blue and the vertical
histograms are displayed in red.
After that, a delta operation was used in both histograms
along with a clipping filter, i.e. if the difference between the
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frequency values of position i + 1 and i (delta) was less than
a level l = 10, the frequency value of position i was set to
zero. Then, the highest frequency values of each group were
selected. Consequently, the blue and red lines in the Figure
2c were obtained from the horizontal and vertical histograms
respectively. Finally, the combination of the horizontal and
vertical lines were used to identify the colored areas of the
image, as shown in Figure 2d, which was subsequently used
as a mask for color determination.

Sample

Visual

pH meter

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

7
9 – 10
9 – 10
7–8
8–9
9 – 10
3–4
4
7
1–2

7.75
10.26
10.40
8.05
9.05
9.05
2.88
4.00
7.00
1.57

App
7
9
10
7
8
9
5
4
7
2

TABLE I: Comparative of pH values using different measurements methods.

(a) Original image

(b) Horizontal and vertical histograms

i

j

i
(c) Horizontal and vertical lines

(d) Segmentation

Fig. 2: Segmentation steps of image.
B. pH identification
The first step for color identification was the conversion
to the CIE L*a*b* (CIELAB)color space.
For each square a

preliminary mean vector m = L a b was calculated from its
pixels p = [L a b]. Then, a definitive mean was made only with
pixels whose Euclidean distance (1) relative to the preliminary
mean did not exceed an established threshold.
q
d(p, m) = (L − L)2 + (a − a)2 + (b − b)2
(1)
In order to determine the pH value of the sample, the sum of
the distances between the mean vector of each area is adopted.
Equation 2 shows that for each column j of the reference card
(Figure 2d), the sum of the module of the difference between
the means of the squares i of the strip S and their counterparts
on the reference R is made.
D(j) =

4
X

|S i − Ri,j |

(2)

i=1

Thus, the pH level corresponds to the column j whose
distance D is the lowest.
III. R ESULTS
The samples were immersed in different concentrations of
pH solutions provided by sulfuric acid and sodium hydroxide
combination. Samples with pH levels 4 and 7 were obtained
using buffer solutions. Measurements using the pH meter MS
Tecnopon R mPA-210P were done simultaneously. Problems
with lack of pH values occurred due to the difficulty of
stabilizing the pH levels of the solutions.

PH levels obtained using visual matching of pH strip and
its reference chart, pH meter measurements and Android app
results are shown in Table I.
It was not possible to determine the exact value of samples
02–07 and 10 using the visual method, due to the fact that the
reference chart shows little difference between some neighbor
pH levels. Besides that, most measurements made with the
pH meter resulted in non-integer values because it was not
possible to stabilize the pH in whole numbers.
In general, the software have a good reliability rate, according to the results in Table I. Nine out of ten samples matched
the visual interpretation of the strips. The sample 07 was the
only measure that assumed an incompatible value of pH when
compared with methods A and B maybe due to lighting issues.
IV. C ONCLUSIONS
The software developed during the research showed in
this paper presented satisfactory efficiency and accuracy in
90% of cases. Under those circumstances, this technology
seemed to be promising, being especially useful for people
with some vision impairment, suffering from eye fatigue and
elderly people. In the future, it is expected to implement this
technology for the analysis of other pH test strip models.
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BEP do Esquema M -QAM sob Desvanecimento
η -µ com o Combinador MRC
Danilo B. T. Almeida, Wamberto J. L. Queiroz, Marcelo S. Alencar e Hugerles S. Silva.

Resumo— Este artigo apresenta uma análise da transmissão de
sinais modulados digitalmente utilizando esquemas de modulação
em amplitude e quadratura M -ários (M -QAM), em canais
sujeitos ao desvanecimento η-µ e ruı́do aditivo gaussiano
branco (AWGN). Novas expressões exatas para o cálculo da
probabilidade de erro de bit (BEP) do esquema M -QAM para
sistemas de entrada e saı́da únicas (SISO) e para o receptor
de combinação por razão máxima (MRC) são apresentadas.
Além disso, são apresentadas curvas de BEP em função da
relação sinal-ruı́do para diferentes ordens da constelação M QAM, parâmetros do desvanecimento e número de ramos (L)
do combinador.
Palavras-Chave— Desvanecimento η-µ, Combinação por Razão
Máxima, Probabilidade de Erro de Bit.
Abstract— This paper analyzes the transmission of digitally
modulated signals using M -ary amplitude and quadrature modulation schemes (M -QAM), for channels subject to η−µ fading and
Additive White Gaussian Noise (AWGN). New exact expressions
to compute the Bit Error Probability (BEP) of the M -QAM
scheme for Single Input and Single Output (SISO) systems, and
for the Maximum Ratio Combiner (MRC) receiver are described.
In addition, BEP curves are presented, as a function of the signalto-noise ratio, for different orders of the M -QAM constellation,
different fading parameters and selected number of branches (L)
at the combiner.
Keywords— η − µ fading, Maximum Ratio Combine, Bit Error
Probability.

I. I NTRODUÇ ÃO
A modelagem do canal de comunicações figura como uma
importante tarefa na avaliação do desempenho dos sistemas de
comunicações. Os sinais, ao se propagarem pelo meio, estão
sujeitos a difrações, reflexões e multipercursos que provocam
variações rápidas na amplitude e na fase do sinal recebido,
chamadas de desvanecimento em pequena escala [1].
Na literatura são propostas algumas distribuições para caracterizar matematicamente o desvanecimento em pequena escala,
a exemplo das distribuições Rayleigh, Nakagami-m, Hoyt,
entre outras. Entretanto, em [2], é apresentada uma distribuição
de desvanecimento generalizada capaz de incorporar, como casos especiais, as clássicas distribuições Rayleigh, Nakagami-m
e Hoyt, além de modelar cenários por elas não contemplados.
Usualmente, o desempenho dos sistemas de comunicações
sujeitos ao ruı́do e desvanecimento é medido por meio de
parâmetros como probabilidade de erro de sı́mbolos (Symbol Error Probability – SEP) e de bits (Bit Error ProbaDanilo B. T. Almeida¸ Wamberto J. L. Queiroz, Marcelo S. Alencar, Hugerles S. Silva Centro de Engenharia Elétrica e Informática,
Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande-PB, Emails: danilo.almeida@ee.ufcg.edu.br, wamberto@dee.ufcg.edu.br, malencar@dee.ufcg.edu.br e hugerles.silva@ee.ufcg.edu.br.

bility – BEP). Esses parâmetros são afetados pela escolha
do modelo de canal e têm sido amplamente reportados na
literatura [3], [4], [5] e [6].
Neste trabalho, expressões exatas para a probabilidade de
erro de bit do esquema de modulação M -QAM, de sistemas de
entrada e saı́da únicas (SISO) e para o receptor de combinação
por razão máxima (MRC), com o canal de comunicações
sujeito aos efeitos conjuntos do desvanecimento η-µ e do
ruı́do aditivo gaussiano branco (Additive White Gaussian Noise
– AWGN) são apresentadas. As expressões obtidas neste
artigo são escritas em termos da representação integral da
série hipergeométrica de Apell. Para determinação das novas
expressões da probabilidade de erro de bit, os resultados
apresentados por Cho e Yoon foram utilizados. Em [7], Cho
e Yoon propuseram uma expressão exata para o cálculo da
probabilidade de erro de bit do esquema QAM com ordem
da constelação arbitrária, considerando um canal com ruı́do
AWGN.
Outros trabalhos descritos na literatura também apresentam
expressões matemáticas para determinação da probabilidade de
erro de bit do esquema M -QAM com o canal de comunicações
sujeito ao desvanecimento e ruı́do. Em [8], por exemplo,
expressões para a BEP do esquema de modulação M -QAM
em um canal com desvanecimento Nakagami-m e ruı́do
AWGN sobreposto a uma componente de ruı́do impulsivo
são apresentadas. Queiroz et al mostraram que a presença
do ruı́do impulsivo faz com que a BEP permaneça praticamente constante à medida que a relação sinal ruı́do (Sinalto-Noise Ratio–SNR) aumenta. Isso ocorre porque o ruı́do
impulsivo torna-se predominante em relação ao ruı́do AWGN.
Em [9] são desenvolvidas expressões matemáticas para a SEP
dos esquemas de modulação MFSK (M -ary Frequency Shift
Keying) e DBPSK (Differential Binary Phase Shift Keying)
em canais sujeitos ao ruı́do AWGN e desvanecimento η-µ
utilizando o receptor MRC. Conforme apontam os resultados
obtidos em [9], tanto o aumento no número de ramos (L) do
combinador quanto o aumento do parâmetro µ diminuem a
probabilidade de erro de sı́mbolo.
Outro recente trabalho é o Badarner e Aloqlah [10], que
apresentam expressões matemáticas para a SER de diversos
esquemas de modulação, em um canal com ruı́do AWGN e
desvanecimento modelado pela distribuição de generalizada
α-η-µ. As expressões obtidas são escritas em termos da
função generalizada H-Fox. Alternativamente, são fornecidas
expressões assintóticas para a SER, que apresentam uma boa
aderência aos resultados simulados para elevados valores de
SNR.
Além desta seção introdutória, este artigo encontra-se di548
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vidido em mais cinco seções. Na Seção II é apresentado o
modelo matemático do sinal recebido. A Seção III descreve o
modelo de desvanecimento utilizado e o cálculo função geratriz de momentos da distribuição η-µ. A Seção IV é dedicada
ao desenvolvimento das expressões da BEP do esquema M QAM em um canal sujeito ao ruı́do AWGN e desvanecimento
η-µ, de sistemas SISO e para o receptor MRC. Na Seção V,
análises dos resultados das curvas de probabilidade de erro de
bit em função da relação sinal ruı́do para o esquema M -QAM
são apresentadas e, por fim, a Seção VI expõe as conclusões.

Dessa forma,
pX (x) =

√
1
1
2 πµµ+ 2 hµ xµ− 2
1

1

Γ(µ)H µ− 2 Ωµ+ 2


2µH
× Iµ− 12 x
.
Ω



2µh
exp −x
Ω
(7)

Sabendo que a Função Geratriz de Momentos (FGM) de
uma variável aleatória Γ é definida como [11]
Z ∞
MΓ (s) =
e−sγ pΓ (γ)dγ,
(8)
0

II. M ODELO M ATEM ÁTICO

DO

S INAL R ECEBIDO

O modelo matemático para o sinal recebido r(t), na saı́da
de um filtro casado no receptor, pode ser escrito como [1]
r(t) = α(t)s(t) + n(t),

(1)

em que s(t) é uma variável aleatória complexa que representa
o sı́mbolo M -QAM transmitido, n(t) representa o ruı́do no
canal, caracterizado por um processo AWGN complexo de
média nula e variância σn2 /2 por componente e α(t) é uma
variável aleatória complexa que denota o desvanecimento.
A variável aleatória, α(t), representa conjuntamente a fase
e a envoltória do desvanecimento, sendo expressa por
α(t) = g(t)ejθ(t) ,

a FGM da variável aleatória X é então, de acordo com (8)
e [12], dada por

µ
4µ2 h
MX (s) =
. (9)
(2(h − H)µ + sΩ)(2(h + H)µ + sΩ)
IV. P ROBABILIDADE DE E RRO DE Bit DO E SQUEMA
M -QAM EM UM C ANAL S UJEITO AO RU ÍDO AWGN E
D ESVANECIMENTO η-µ
A probabilidade de erro de bit, Pb , para o esquema de
modulação M -QAM, com mapeamento Gray, em um canal
com ruı́do aditivo gaussiano branco pode ser expressa por [7]
1
√
Pb =
log2 M

(2)

em que g(t) e θ(t) denotam a envoltória e a fase do
desvanecimento η-µ, respectivamente.

em que Γ(·) representa a função Gama, Iv (·) a função de
Bessel de primeira espécie e ordem v,
H=
h=

η

−η
,
4

−1

(4)

2 + η −1 + η
,
4

(5)

com 0 < η < ∞ e µ ≥ 0.
Assim, se X é uma variável aleatória proveniênte da
transformação X = G2 , então, a FDP de X é dada por
√
1
pX (x) = √ pG ( x),
2 x

x ≥ 0.

√

XM

Pb (k),

(10)

k=1

em que Pb (k) representa a probabilidade de erro do k-ésimo
bit e pode ser escrita como
√
(1−2−k ) M−1

X
1
w(i, k, M )
Pb (k) = √
M
i=0

p
a(i, M )γ ,
× erfc

III. D ESVANECIMENTO EM P EQUENA E SCALA M ODELADO
PELA D ISTRIBUIÇ ÃO η − µ
A distribuição η − µ caracteriza desvanecimento em pequena escala na ausência de LoS (Line of Sigh). Enquanto
o parâmetro µ caracteriza o número de agrupamentos de
múltiplos percursos, o parâmetro η representa a razão entre
as potências das componentes em fase e em quadratura [2].
A função densidade de probabilidade (FDP) do modelo η-µ
é dada por [2]


√
1
4 πµµ+ 2 hµ g 2µ
2 2µh
pG (g) =
exp
−g
1
1
Ω
Γ(µ)H µ− 2 Ωµ+ 2


2µH
× Iµ− 21 g 2
,
(3)
Ω

log2

(11)

em que erfc(·) representa a função erro complementar,
3(2i + 1)2 log2 M
,
2(M − 1)
 k−1
j k−1 k 
i2
i2
√
w(i, k, M ) = (−1) M
2k−1 − √
+
M
⌊x⌋ denota o maior inteiro menor que x e M
constelação M -QAM.
a(i, M ) =

(12)
1
2



, (13)

a ordem da

A. Sistemas SISO
O efeito do desvanecimento na probabilidade de erro de bit
pode ser introduzido ao se definir a SNR instantânea por
γ = g 2 γb ,

(14)

em que g representa o ganho do canal, modelado neste artigo
pela distribuição de probabilidade η − µ e γb denota a relação
sinal-ruı́do por bit.
A probabilidade de erro do k-ésimo bit condicionada à
envoltória do desvanecimento g pode ser escrita como
−k

(6)
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√

(1−2 ) M−1
X
1
w(i, k, M )
Pb (k|G2 ) = √
M
i=0
p

× erfc
g 2 a(i, M )γb .

(15)
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A probabilidade de erro do k-ésimo bit para o esquema
de modulação M -QAM em um canal com ruı́do AWGN
e desvanecimento modelado pela distribuição η-µ pode ser
obtida tomando a média de (15) pela função densidade de
probabilidade de G. Ou seja,
Z ∞
Pb (k) =
Pb (k|a)pA (a)da.
(16)

B. Receptor MRC

Desta forma, representando a função erro complementar
por [13]


Z π2
2
x2
dθ
(17)
erfc(x) =
exp −
π 0
sen2 θ

Assim, a probabilidade de erro do k-ésimo bit do esquema
M -QAM pode ser escrita como
Z ∞
Z ∞
Pb (k) =
···
Pb (k|γ)pG1 ,··· ,GL (g1 , · · · , gL )

−∞

e utilizando o resultado expresso em (16), é possı́vel escrever
Pb (k) como
Pb (k) =

√
(1−2−k ) M−1

2
√
π M

X

w(i, k, M )f (i, M, γb ), (18)

γ = γb

Z

0

π
2

Z

0

∞



a(i, M )
pX (x)dxdθ
exp −xγb
sen2 θ
(19)

e X = G2 é uma transformação da variável aleatória G.
A partir de (8) e (19) obtem-se


Z π2
a(i, M )
dθ
(20)
f (i, M, γb ) =
M X γb
sen2 θ
0
que, utilizando o resultado apresentado em (9), pode ser escrita
na forma
βi Γ(2µ + 21 )Γ( 21 )
2
Γ(2µ + 1)


1
× F1 2µ + , µ, µ, 2µ + 1; α1 , α2 ,
2

α1 =
e

2(H − h)µ
Ωγb a(i, M )

2(H + h)µ
α2 = −
.
Ωγb a(i, M )

0

Pb =

1
1
2 )Γ( 2 )

Γ(2µ +
√
√
Γ(2µ + 1)π M log2 M
log2

×

0

2
Pb (k) = √
π M

√

√

) M−1
XM (1−2 X
k=1

−k

βi w(i, k, M )

i=0



1
× F1 2µ + , µ, µ, 2µ + 1; α1 , α2 .
2

(27)

√
(1−2−k ) M −1

X

w(i, k, M )f (i, M, γb ), (28)

i=0

em que
f (i, M, γb ) =

Z

=

Z

π
2

0

0

π
2


L

a(i, M )
p
(x)dx
dθ
exp −xγb
X
sen2 θ
0


a(i, M )
L
dθ,
(29)
M X γb
sen2 θ
Z

∞

ou ainda
βiL Γ(2Lµ + 12 )Γ( 12 )
2
Γ(2Lµ + 1)


1
× F1 2Lµ + , Lµ, Lµ, 2Lµ + 1; α1 , α2 .
2
(30)

f (i, M, γb ) =

Por fim, a probabilidade de erro de bit para o esquema
de modulação M -QAM, que utiliza o receptor MRC, com
mapeamento Gray, afetado por ruı́do aditivo gaussiano branco,
sujeito ao desvanecimento η-µ, pode ser expressa como
Pb =

(23)

Γ(2Lµ + 21 )Γ( 12 )
√
√
Γ(2Lµ + 1)π M log2 M
log2

×

Assim, a probabilidade de erro de bit do esquema de
modulação M -QAM, com mapeamento Gray, sob ruı́do
aditivo gaussiano branco e desvanecimento modelado pela
distribuição η-µ, pode ser expressa por

(26)

Considerando o sinal captado por meio dos L canais entre
o transmissor e cada ramo do receptor independentes e identicamente distribuidas (i.i.d) é possı́vel escrever

(21)

(24)

gl2 .

× dg1 · · · dgL .

f (i, M, γb ) =

em que F1 (·, ·, ·, ·; ·, ·) denota a representação integral da série
hipergeométrica de Appell [14],

µ
4µ2 h
βi =
,
(22)
Ω2 a2 (i, M )γb2

L
X
l=1

i=0

em que
f (i, M, γb ) =

No receptor MRC, o sinal é captado por L antenas afastadas
umas das outras de uma distância d. Desta forma, é possı́vel
definir a SNR instantânea como

√

√

) M −1
XM (1−2 X
−k

βiL w(i, k, M )

i=0


1
× F1 2Lµ + , Lµ, Lµ, 2Lµ + 1; α1 , α2 .
2
k=1

(31)

V. A N ÁLISE DOS R ESULTADOS

Esta seção apresenta as curvas da probabilidade de erro de
bit (BEP) para o esquema de modulação M -QAM obtidas
por meio de (25) e (31), corroboradas pela taxa de erro de
bits obtida por simulação.
As simulações foram baseadas no método de Monte Carlo
para geração das variáveis aleatórias da distribuição η-µ. Em
cada simulação, um número de N = 5×106 bits equiprováveis
(25) foi gerado e transmitido. A taxa de erro de bits, definida
como a razão entre o número total de bits errados durante a
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transmissão e N , foi calculada para cada valor de γb = Eb /N0
e comparada com a BEP teórica, dada por (25) e (31).
Na Figura 1 é possı́vel observar as curvas da probabilidade
de erro de bit do esquema de modulação M -QAM em um
canal com desvanecimento η-µ e ruı́do AWGN em função da
relação sinal ruı́do por bit γb = Eb /N0 (dB), sob diferentes
valores da ordem M da constelação, com η = 0, 9 e µ = 1, 7.
Nota-se, como esperado, que a probabilidade de erro de bit
diminui de forma monotônica à medida que a relação sinalruı́do aumenta. Para um valor fixo de Eb /N0 , percebe-se que a
BEP cresce com o aumento da ordem da constelação. Embora
constelações mais densas apresentem uma maior eficiência
espectral, suas regiões de decisão são menores, tornando-as
mais susceptı́veis aos efeitos do ruı́do. Verifica-se também que
uma BEP da ordem de 10−4 é obtida com 17,7 dB para a
constelação 16-QAM ao passo que é obtida com 26,3 dB para
a constelação 256-QAM.
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Fig. 2. Probabilidade de erro de bit do esquema de modulacão 64-QAM sob
efeito do ruı́do AWGN e desvanecimento η-µ para diferentes valores de µ e
η = 1, 5.
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parâmetro η. Percebe-se que a BEP diminui para valores de η
entre zero e um, apresentando um mı́nimo em torno de η = 1;
e aumenta para valores de η maiores que um. Esse efeito é
explicado devido à simetria entre as componentes em fase e
em quadratura para η = 1.
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Fig. 1. Probabilidade de erro de bit do esquema de modulação M -QAM
sob os efeitos do ruı́do AWGN e desvanecimento η-µ para diferentes valores
de M .

Na Figura 2 são apresentadas as curvas da probabilidade
de erro de bit do esquema de modulação 64-QAM em um
canal com desvanecimento η-µ e ruı́do AWGN, com η = 1, 5
e diferentes valores de µ. É possı́vel notar que o aumento do
parâmetro µ implica uma menor probabilidade de erro de bit
para um valor de γb = Eb /N0 fixo, pois maiores valores de µ
são utilizados para modelar canais com desvanecimento mais
brando. Para µ = 2, 5 por exemplo, a BEP de 10−4 é obtida
com Eb /N0 = 20 dB, enquanto para µ = 0, 5 a mesma BEP
é conseguida com Eb /N0 = 40 dB.
Na Figura 3 é possı́vel observar as curvas de probabilidade
de erro de bit do esquema de modulação 256-QAM em um
canal com desvanecimento η-µ e ruı́do AWGN, com µ = 2, 5
e η variando. Nota-se que a probabilidade de erro de bit,
para um dado valor de Eb /N0 , apresenta um comportamento
descendente à medida que η se aproxima de 1, atingindo,
por exemplo, uma BEP de 10−4 em torno de 24,5 dB para
η = 0, 9 e 28,5 dB para η = 0, 00 (equivalente ao modelo
Nakagami-m, com m = 2, 5). Isso pode ser explicado ao se
observar a Figura 4, que apresenta a probabilidade de erro
de bit do esquema de modulacão 256-QAM em função do
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Fig. 3. Probabilidade de erro de bit do esquema de modulacão 256-QAM
sob efeito do ruı́do AWGN e desvanecimento η-µ para diferentes valores de
η e µ = 2, 5.

Na Figura 5 são apresentadas as curvas da BEP de
um esquema de modulação 1024-QAM em um canal com
desvanecimento η-µ e ruı́do AWGN, com η = 1, 2, µ = 1, 3 e
diferentes números de ramos (L) do receptor MRC. Observa-se
que o aumento do número de ramos L diminui a probabilidade
de erro de bit. Entretanto, à medida que L aumenta, o efeito
na diminuição da BEP torna-se cada vez menos significativo.
Por exemplo, para se obter uma BEP de 10−3 com L = 1,
L = 2 e L = 3, são necessárias SNRs de 28,6 dB, 23,2 dB
e 20,8 dB respectivamente. Nota-se que há uma diferença de
5,4 dB quando o número de ramos aumenta de L = 1 para
L = 2. No entanto, essa diferença é reduzida para 2,4 dB
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significativas quando o valor de η torna-se maior do que um,
aumentando a imunidade do sistema a erros na estimativa deste
parâmetro. Verifica-se também que maiores probabilidades
de erro de bit são alcançadas à medida que a ordem da
constelação M aumenta.
Como trabalhos futuros, os autores pretendem utilizar
distribuições de probabilidades mais complexas para modelar
o desvanecimento ou o ruı́do nos sistemas de comunicações.
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quando L aumenta de dois para três ramos.
VI. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho, uma análise de desempenho da transmissão
de sinais modulados digitalmente utilizando esquemas de
modulação em amplitude e quadratura M -ários (M -QAM), em
canais sujeitos ao desvanecimento η-µ e ruı́do aditivo gaussiano branco (AWGN) foi realizada. Expressões exatas para
a probabilidade de erro de bit (BEP) do receptor ótimo sem
diversidade e para o receptor MRC em função da relação sinalruı́do sob diferentes parâmetros do desvanecimento, ordem da
constelação M e número de ramos do receptor MRC foram
apresentadas.
Por meio dos resultados, observou-se que o aumento no
número de ramos do receptor MRC oferece um significativa
redução na probabilidade de erro de bit e pode ser uma solução
viável em cenários em que o desvanecimento é mais severo.
Também é possı́vel afirmar que a BEP não sofre alterações
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Segregação de Voz Usando Mascaramento INM
sobre o Banco de Filtros Gammatone
Christian Arcos Gordillo, Marley Vellasco e Abraham Alcaim

Resumo— Este artigo apresenta uma abordagem inovadora,
que emprega uma máscara de vizinhança ideal (INM), que tem a
capacidade de usar eficientemente os Local Binary Pattern (LBP)
para indicar quais unidades Tempo-Frequência da voz corrompida são dominadas pelo ruı́do. Resultados experimentais obtidos
com um reconhecedor de voz baseado em DNN em ambientes
ruidosos demonstram que a técnica proposta alcança melhorias
significativas em termos de taxa de erro de palavra. Confirmando
a superioridade do esquema proposto em comparação com os
algoritmos de mascaramento tradicionais IBM e IRM.
Palavras-Chave— Realce, máscara, vizinhança, TempoFrequência, ruı́do.
Abstract— This paper presents an innovative approach that
employs an ideal neighbourhood mask (INM) that has the ability
to efficiently use Local Binary Pattern (LBP) to indicate which
Time-Frequency units of the corrupted voice are dominated by
noise. Experimental results obtained with a DNN based voice
recogniser in noisy environments demonstrate that the proposed
technique achieves significant improvements in terms of word
error rate corroborating the superiority of the proposed scheme
in comparison with the traditional masking algorithms IBM and
IRM.
Keywords— Enhancement,
Frequency, noise.

mask,

Neighborhood,

Time-

I. I NTRODUÇ ÃO
No campo do reconhecimento automático de voz (RAV),
os sistemas atuais têm conseguido passar do reconhecimento
de palavras isoladas próprias de um vocabulário limitado a
situações de reconhecimento de voz contı́nua onde o vocabulário é de grande dimensão, atingindo taxas de precisão
de palavra até 95% para a lı́ngua inglesa em condições
de laboratório (caso do sistema RAV do google) de acordo
com o relatório anual de tendências da internet da Mary
Meeker de março de 2017 [1]. No entanto, esses sistemas
são sensı́veis à alteração das condições acústicas, o que pode
causar degradação significativa do desempenho, já que o sinal
sofre distorções que não têm sido contempladas na etapa de
treinamento.
Uma das principais causas da queda acentuada de desempenho é a existência de vários tipos de ruı́do de fundo, que
fazem com que o desempenho dos sistemas em aplicações
do mundo real tais como, serviços de comunicações de voz
sem fio, dispositivos de aparelhos auditivos digitais, telefonia
móvel com mãos-livres, transmissão de voz, entre outros,
Christian Arcos Gordillo, Marley Vellasco e Abraham Alcaim¸ Centro
de Estudos em Telecomunicações da PUC-Rio (CETUC), Pontifı́cia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, E-mails:
christian@cetuc.puc-rio.br, marley@ele.puc-rio.br, aalcaim@gmail.com. Este
trabalho foi parcialmente financiado pelo CNPq.

esteja longe de ser satisfatório, já que o ruı́do degrada os
sistemas até nı́veis em que seu uso se torna definitivamente
inaceitável.
A existência de ruı́do é inevitável em aplicações do mundo
real. Segundo a teoria da comunicação, o ruı́do é um som
inarticulado ou distúrbio anômalo que causa uma sensação
de audição desagradável no sistema auditivo humano e que
gera uma interferência não desejada no processo comunicativo, distorcendo a informação transmitida pela onda acústica
portadora de informação, dificultando sua correta percepção e
evitando que a informação chegue de forma clara.
Estas alterações acústicas limitam significativamente o funcionamento dos sistemas RAV em ambientes reais, já que se
superpõem ao sinal de voz, mascarando e alterando as suas caracterı́sticas. É por isto que na atualidade tem se acrescentado
métodos de robustez nos sistemas RAV que não exigem uma
carga computacional excessiva e que melhoram o desempenho
dos sistemas evitando o descasamento entre as condições de
treinamento e as de reconhecimento. Estes métodos constituem
uma área de pesquisa fundamental no processamento de voz
conhecida como robustez, e estão divididas em 3 categorias
principais, segundo seu enfoque principal [2]; (i) realce de voz;
(ii) compensação de atributos e (iii) adaptação de modelos.
Um conjunto de técnicas que têm mostrado bons resultados
nos métodos de realce de voz em ambientes ruidosos nas
últimas décadas são derivados a partir de estudos sobre a
percepção auditiva humana. Esses métodos baseados na estimativa de máscara de segregação [3][4], utilizam as propriedades do sistema auditivo humano para calcular o limiar
de mascaramento do ruı́do [5] a fim de selecionar da matriz
de mascaramento quais unidades contêm energia predominante
de voz considerando-as como úteis, e o resto como energia de
voz dominada pelo ruı́do e portanto não contendo informação
útil [6].
Wang et al. em [7] introduziram uma abordagem de
segregação de voz, que é a tarefa de separar a fala do ruı́do
de fundo, essa abordagem mostrou uma promessa considerável
para melhorar os resultados do realce da fala. Ela considera
que os sons que atingem o ouvido estão sujeitos a um processo
chamado Análise da Cena Auditiva (ASA para o acrônimo
em inglês) [8]. Com base nesse processo foi proposta a
Ideal Binary Mask (IBM) [9] que foi sugerida como objetivo computacional dos algoritmos Computational auditory
scene analysis (CASA) [10], cujo principal objetivo é fazer a
separação das distintas fontes de som que compõem a entrada
acústica. Continuando com a mesma linha de mascaramento
discreto, Srinivasan et al. propuseram uma outra alternativa
de mascaramento chamada Ideal Ratio Mask (IRM) [11]. Os
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autores mostraram que em uma banda de frequência estreita,
existe uma relação sistemática entre SNR apriori e valores
de Interaural Time Differences(ITD) e Interaural Intensity
Differences(IID), o que os motivou a estimar uma razão ideal
de mascaramento usando estatı́sticas coletadas para ITD e IID
em cada faixa de frequência individual. Matematicamente a
IRM é estreitamente ligada ao ganho do filtro de Wiener [12].
Na literatura podem ser encontradas inúmeras variações
referentes a essas técnicas de estimação de máscaras aplicadas tanto aos coeficientes de potência espectral em escala
logarı́tmica quanto aos coeficientes cepstrais, proporcionando
em ambos os casos melhorias similares nos resultados de
reconhecimento [13] [14].
Recentemente, em [15], foi proposto um novo esquema
inovador que emprega uma máscara de vizinhança ideal ou
Ideal Neighborhood Mask (INM) que tem a capacidade de usar
eficientemente os Local Binary Pattern (LBP) que indicarão
quais unidades Tempo-Frequência (T-F) da voz corrompida
são dominadas pelo ruı́do. Esta técnica aplicada sobre o sinal
de voz melhorou o desempenho do sistema de reconhecimento
minimizando o desajuste causado pelo ruı́do, preservando as
componentes importantes da voz através da codificação das
unidades T-F.
Neste artigo introduzimos uma nova abordagem baseada
no realce de voz, que melhora a inteligibilidade e qualidade
do sinal a partir da aplicação de uma estimativa de máscara
INM sobre o banco de filtros gammatone. Será descrito o
novo algoritmo INM e apresentada uma análise comparativa do
esquema proposto com as máscaras tradicionais Ideal Binary
Mask (IBM) e Ideal Ratio Mask (IRM).
Este artigo estrutura-se da seguinte forma. A Seção II
inclui uma breve revisão dos métodos tradicionais de mascaramento IBM e IRM. A Seção III apresenta o algoritmo de
mascaramento INM proposto neste trabalho. O procedimento
experimental e discussão dos resultados são apresentados na
Seção IV. Finalmente, as principais conclusões são resumidas
na Seção V.
II. A S M ÁSCARAS IBM

E

A Ideal Binary Mask (IBM) foi proposta como objetivo
principal dos sistemas CASA [16] a fim de separar as diferentes fontes de som que compõem a entrada acústica. Tipicamente, nesses sistemas o sinal de entrada é transformado em
uma série de segmentos chamados unidade tempo-frequência
(T-F), onde cada unidade pertencente a um determinado tempo
e a uma frequência especı́fica. Na máscara IBM é atribuı́do o
valor 1 se a energia da voz excede a energia do ruı́do e 0 caso
contrário. Matematicamente, a IBM é definida como
IBM(t,f ) =

1
0

se
c.c

SN R(t,f ) > LC

X(t,f )
R(t,f )

(2)

onde X(t,f ) e R(t,f ) são a energia instantânea do sinal limpo
e do ruı́do respectivamente em um tempo t e uma frequência
f.
A IBM tem sido amplamente utilizada na literatura [17]
[19], mostrando que sob certas restrições, ela é uma ótima
máscara binária em termos de relação sinal ruı́do (SNR)[20].
B. Ideal Ratio Mask (IRM)
A aplicação de uma máscara binária aos espectros de voz
corrompida pode afetar a qualidade da voz nesse processo
de remoção de componentes espectrais, ou seja, quando às
unidades T-F é atribuı́do 0, esse procedimento pode potencialmente produzir o ruı́do musical. A redução a zero das
unidades T-F (ou remoção de componentes espectrais) pode
criar picos pequenos e isolados no espectro que ocorrem em
locais de frequência aleatórias em cada quadro. Convertidos
ao domı́nio do tempo, esses picos são semelhantes a tons com
frequências que mudam aleatoriamente de quadro para quadro
e produzem o indesejável ruı́do musical.
Para resolver este problema, a Ideal Ratio Mask (IRM) foi
proposta em [21] com o objetivo de suavizar as unidades TF ao invés de removê-las. A IRM proporciona um melhor
desempenho porque está intimamente relacionada com o filtro
de Wiener[21], onde um valor de SNR alto indica baixa
atenuação da energia das unidades T-F, enquanto um valor de
SNR baixo indica alta atenuação, suavizando todas as unidades
T-F em vez de removê-las como o caso da IBM. A IRM é
definida por
10(SN R(t,f ) /10)
(3)
10(SN R(t,f ) /10) + 1
onde o SN R(t,f ) é a relação sinal-ruı́do instantânea para cada
unidade T-F (equação 2).
IRM(t,f ) =

III. M ÁSCARA INM S OBRE O BANCO DE F ILTROS E
E STIMADOR IMCRA

IRM

A. Ideal Binary Mask (IBM)

{

SN R(t,f ) = 10log

(1)

onde LC é o critério local ou limiar determinado empiricamente para cada técnica usando conjuntos de validação
(geralmente toma faixas de valores de LC ∈ [−6, 6] [17][18])
e SN R(t,f ) é a relação sinal-ruı́do instantânea para cada
unidade T-F dada por

O mascaramento INM possui a capacidade de usar eficientemente os LBPs para estimar uma máscara ideal que identifica
quais unidades T-F do sinal de voz corrompido são dominadas
pelo ruı́do [15]. Nesta seção se faz uma estimativa da máscara
sobre o banco de filtros auditivos com o objetivo de diminuir
as taxas de erro de palavra e comparar seu desempenho com
as máscaras tradicionais IBM e IRM. Esta nova proposta é
representada em diagrama de blocos na Fig. 1.
As unidade T-F são extraı́das dos bancos de filtros através
de um procedimento de filtragem e janelamento chamado
cochleogram. Através deste procedimento é possı́vel conhecer
a SNR ideal das unidades T-F quando o sinal limpo e o ruı́do
são conhecidos. No entanto, o que se busca nesta seção é
utilizar um algoritmo que estime a SNR de cada unidade T-F
do sinal corrompido a fim de criar a máscara que possa agir
em condições reais.
Após se obter a SNR das unidades T-F, é realizado o
procedimento de mascaramento INM considerada ideal, já que
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T-F
T-F
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Diagrama em blocos do sistema proposto.

Algoritmo 1 Cálculo da m áscara ENM para p=2
Input: Sinal de entrada.
Output: IN M [k].
1: Aplicar filtro pré-enfase
2: Passar o sinal por um banco de filtros gammatone de 64
canais, com frequências igualmente espaçadas entre 50Hz
e 800Hz.
3: Segmentar a voz em quadros de 20-ms com 10-ms de
superposição entre quadros.
4: Calcular SN R[k] a priori, ou seja, γ[k] de cada segmento
usando o algoritmo IMCRA [14] .
5: while γ[k] True (para k = [0 : N − 1]) do
6:
Calcular códigos LBP na janela de análise deslisante
W de comprimento p.
7:
if γ[i ± 1] ≥ γ[i] then
8:
return Wp = 1; incrementar p
9:
else
10:
return Wp = 0; incrementar p
11:
end if
12:
if p = 2 then
paraLBP [k] = 0
13:
return γ[k] = 2Wp + 2Wp+1
14:
end if
paraLBP [k] = 1 or 2 15: end while
16: Separar todos os segmentos com diferentes valores LBP
paraLBP [k] = 3
17: Calcular INM[k] de acordo com (4)

se dá uma separação perfeita entre voz e ruı́do, devido ao
fato de conhecer a priori os componentes do sinal. O INM
é descrito em detalhes em [15]. Este tipo de mascaramento é
útil para conhecer o nı́vel máximo de confiabilidade que pode
chegar a ter a técnica, e por que são utilizadas como targets
(alvos) em processos de separação supervisionados.
Nesta nova abordagem usamos o algoritmo IMCRA [14] a
fim de estimar a SNR a priori do sinal corrompido de cada
unidade T-F. A estimação da SNR é feita a partir de cada banda
de frequência dos filtros gammatone. O estimador IMCRA é
dividido em duas etapas, onde cada uma possui duas fases,
uma de suavização do espectro de potência do sinal ruidoso
e outra de localização por estatı́sticas mı́nimas, que tem o
objetivo de estimar o espectro de potência do ruı́do acústico
presente no sinal de voz. Detalhes sobre o algoritmo IMCRA
podem ser encontrados em [14]. Neste caso, a máscara INM
será denominada ENM e matematicamente, é representada
pela seguinte equação

γ[k − 1] + 2γ[k] + γ[k + 1]




4

√
γ[k]
IN M [k] =



1 + γ[k]



1

(4)

onde γ[k] é a SNR estimada com o algoritmo IMCRA na
k-ésima unidade T-F. O algoritmo 1 resume o procedimento
realizado para mascarar o sinal através do método ENM no
caso de p = 2 vizinhos.
Finalmente, é aplicada uma variante na reconstrução do
sinal depois de aplicar o mascaramento. São aproveitadas
as caracterı́sticas dos atributos Power normalized filter bank
(PNFB) (que são a etapa prévia aos coeficientes cepstrais
PNCC [22], ou seja, a etapa anterior à aplicação da DCT)
que simulam o sistema auditivo humano. Os PNFB surgiram
como um conjunto de caracterı́sticas para o reconhecimento
de voz que são mais robustos em relação à variabilidade
acústica, e não apresentam perda de desempenho quando o
sinal de fala não é degradado. Os PNFB são obtidos a partir
de uma matriz de unidades T-F com as mesmas configurações
de decomposição do cochleogram, seguindo o seguinte pro-

cedimento:
•

•

•

•
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O sinal de entrada é passado por um filtro de pré-enfase
a fim aumentar a magnitude de algumas frequências, para
compensar os efeitos dos pulsos glotais e a ressonância
dos lábios.
O sinal filtrado é transformado ao domı́nio da frequência
usando a short-time Fourier transform (STFT) com
quadros de 20 ms superpostos com 10 ms.
A potência espectral em N bandas de análise é obtida
ponderando a magnitude quadrada das saı́das da STFT
pela resposta em frequência associada com as N bandas
do banco de filtros gammatone.
É realizada uma estimativa e remoção de ruı́do em cada
banda através de uma série de operações não-lineares,
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variáveis no tempo, que são executadas usando uma
análise temporal de longo tempo que faz subtração de
ruı́do, acrescentando um grau de robustez em relação ao
coeficientes tradicionais.
• Finalmente, a energia de cada banda é calculada aplicando uma não-linearidade denominada power-law com
expoente 1/15
Informação detalhada do procedimento acima exposto
encontra-se em [22]. Multiplicando a matriz que se obteve
com a decomposição em PNFB pela máscara INM obtida na
etapa anterior busca-se dar maior robustez ao sinal já que os
coeficientes PNFB incluem uma etapa de remoção de ruı́do
chamada integração temporal para a análise de ambiente. Esse
procedimento também é feito para as máscaras IBM e IRM.
IV. R ESULTADOS E D ISCUSS ÕES
Os resultados que serão mostrados a seguir referem-se ao
mascaramento ENM sobre o banco de filtros gammatone
tomando como métrica as taxas de erro de palavras (WER)
que são fornecidas por um sistema de reconhecimento de
voz hı́brido, usando uma rede neural profunda e os modelos
ocultos de markov (DNN-HMM). O sistema é implementado
usando o kit de ferramentas de reconhecimento de voz Kaldi
[23]. Os parâmetros experimentais, incluindo o tipo de atributos, são os mesmos que para experimentos padrão usando
a fórmula de Kaldi s5. Informação detalhada dos parâmetros
experimentais do classificador encontram-se em [24] .
O Modelo acústico foi treinado usando o conjunto de
treinamento limpo si84 (7138 sentenças) da AURORA-4 que
consiste em sinais gravados usando um microfone Sennheiser e
processados usando um filtro P.314. Este conjunto foi dividido
em 90% para treinamento e 10% para validação cruzada.
Utiliza-se o conjunto de dados Nov92 (330 sentenças) como o
conjunto de teste que consiste, na realidade, de 7 subconjuntos
de teste: 1 subconjunto limpo e 6 subconjuntos corrompidos
por seis diferentes tipos de ruı́do babble, airport, restaurant,
street, car, e train variando de 0dB a 15dB. O modelo de
linguagem utiliza os trigramas fornecidos nas tarefas da WSJ.
Finalmente, os alinhamentos forçados foram gerados a partir
da fórmula tri4b de Kaldi.
A Tabela I mostra os resultados das taxas de erro de
palavra (WER) do algoritmo de mascaramento proposto INM
em comparação com os métodos tradicionais IBM e IRM
em condições ideais (oráculo), onde cada método tem seu
desempenho calculado como a média sobre as SNR de 0,
5, 10 e 15 dB. Esta condição nos mostra o limiar máximo
até onde as técnicas podem realçar o sinal, já que para estes
testes assume-se que o sinal de voz e o ruı́do são conhecidos.
Nos outros experimentos é empregada uma estimativa de ruı́do
através do algoritmo IMCRA [14] a fim de estimar a SNR do
sinal corrompido simulando, portanto, condições reais (neste
caso identificaremos os métodos como EBM, ERM e ENM).
O ponto de partida dos experimentos é mostrar como os
resultados obtidos sem qualquer técnica de mascaramento
(linha Noisy) apresentam o pior desempenho, mostrando como
o ruı́do afeta severamente o sinal de voz. Eles serão tomados
como referência para os testes posteriores, a fim de verificar

como as técnicas de mascaramento melhoram a qualidade do
sinal de voz. Pode-se ver claramente a tendência do WER ser
consideravelmente maior quanto mais problemático for o tipo
de ruı́do adicionado.
Dos resultados de desempenho em termos de WER mostrados na Tabela I pode-se ver como o mascaramento ENM
baseado em códigos LBP fornece melhores resultados em
todos os ambientes, melhorando o desempenho dos sistemas
RAV em comparação com os métodos tradicionais. Os resultados mostram a importância de utilizar esse mascaramento
sobre os bancos de filtros que simulam o sistema auditivo
humano. As taxas de erro médias do ENM em relação ao
sistema mais robusto da literatura ERM são reduzidas em
média de 45, 87% para 44, 62% no ruı́do babble, de 45, 67%
para 45, 02% no ruido airport, de 52, 07% para 51, 96% no
ruı́do restaurant, de 36, 33% para 35, 55% no ruı́do street, de
44, 60% para 40, 73% no ruı́do car, e de 25, 44% para 21, 69%
no ruı́do train. Por outro lado, pode-se ver a melhora relativa
(MR) do mascaramento óraculo (INM) com uma diferença de
3, 46% e 14, 26% para IRM e IBM respectivamente e para o
caso real usando o estimador IMCRA (ENM) uma diferença
de 10, 75% e 24, 27% para ERM e EBM respectivamente.
Em resumo, o ENM atinge menores erros de palavra em
comparação com a EBM e ERM.
A Fig. 2 apresenta os espectrogramas das diferentes
configurações de máscaras : (a) sinal de voz limpa ”440c020a”
do banco de dados AURORA-4 (b) ruı́do babble (c) sinal de
voz corrompido com ruı́do babble de 0dB, (pode se ver como o
ruı́do gera uma grande incompatibilidade entre a fala limpa e a
corrompida, levando a graves problemas de inteligibilidade da
voz), (d) e (e) mostram a importância das técnicas de máscara
IBM e IRM e como elas reduzem a degradação da voz causada
pelo ruı́do. Finalmente, a Fig. 2(e) apresenta o espectrograma
com a nossa proposta INM. A partir de uma comparação
visual, pode-se observar que a INM preserva informações mais
detalhadas do que a IBM e a IRM.
V. C ONCLUS ÕES
Neste artigo, foi apresentada uma nova estrutura de mascaramento para melhorar a qualidade e inteligibilidade da voz
corrompida por ruı́do de alta intensidade. O algoritmo estima
uma máscara de vizinhança ideal (INM), que baseia-se na
técnica Local Binary Patterns (LBP), originalmente empregada
em processamento de imagens. A máscara foi aplı́cada sobre
os filtros gammatone. Comparou-se a máscara INM com as
técnicas de mascaramento espectral tradicionais da literatura
em um ambiente real onde a máscara não depende da condição
verdadeira ou ideal de conhecer todos os sinais a priori
(condição oráculo). Os experimentos realizados com o reconhecedor de voz baseado em DNN revela que, em termos de
taxa de erro de palavra, o ENM (INM com estimador IMCRA)
é mais eficaz na redução de ruı́do. O ENM oferece vantagens
de desempenho de reconhecimento de voz em relação às outras
técnicas de mascaramento da literatura. Finalmente, a principal
motivação do método de mascaramento baseado em LBPs foi o
fato de que, com os códigos LBP, a energia da unidade central
T-F original é codificada com a energia das unidades T-F
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TABELA I
R ESULTADOS DE RECONHECIMENTO IDEAL E USANDO O ESTIMADOR IMCRA, OBTIDOS PARA O BANCO DE DADOS AURORA-4. T OMANDO - SE A
M ÉDIA SOBRE AS DIFERENTES CONDIÇ ÕES DE SNR. MR SIGNIFICA MELHORIA RELATIVA EM RELAÇ ÃO AO SISTEMA RUIDOSO

system
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Fig. 2. Exemplo de INM, a figura representa o espectrograma da frase
”440c020a” do banco de dados AURORA-4: (a) limpa (b) ruı́do bable (c) frase
”440c020a” corrompida com ruı́do babble de 0dB, (d) IBM com LC = 6 (e)
IRM e (f) INM
.

vizinhas, de modo que a informação da unidade T-F codificada
será de um nı́vel mais alto.
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Algoritmo Iterativo para Cancelamento de
Distorções Não Lineares em Sistemas OFDM
Cooperativos AF com Diversidade Cooperativa
Felipe Cardoso dos Anjos e Carlos Alexandre Rolim Fernandes

Resumo— Este artigo propõe um algoritmo iterativo para o
cancelamento, no receptor, de distorções não lineares (NLs)
impostas pelo uso de amplificadores de potência não lineares
(NLPA) na fonte e no relay em sistemas OFDM cooperativos
AF (Amplify-and-Forward). Este algoritmo apresenta em sua
estrutura blocos que fazem o pré-branqueamento dos sinais
recebidos, os combinam através do método de combinação por
máxima razão (Maximal Ratio Combining - MRC) e, em seguida,
estimam e cancelam as distorções NLs. Consideramos que o
receptor possui total conhecimento sobre o estado dos canais.
A técnica proposta foi avaliada em termos da taxa de erro
de sı́mbolos (Symbol Error Rate - SER) através de simulações
numéricas.
Palavras-Chave— OFDM, sistema cooperativo, correção iterativa com detecção hard, amplificador não linear.
Abstract— In this paper, we propose an iterative algorithm for
canceling, at the receiver, nonlinear (NLs) distortions inserted by
PAs at source and relay in cooperative OFDM systems Amplifyand-Forward (AF). This algorithm presents in its structure blocks
that that perform a pre-whitening of the received signals, combine
them through the maximum ratio (MRC) combination method
and then estimate and cancel the NLs distortions. We consider
and, then, that the receiver has full knowledge about the state
of the channels. The proposed technique was evaluated in terms
of the symbol error rate (SER) through numerical simulations.
Keywords— OFDM. Cooperative systems. Iterative correction
hard detection. Nonlinear amplifier.

I. I NTRODUÇ ÃO
A integração de diferentes tecnologias apresenta-se como
uma forte vertente para os sistemas de comunicação sem fio
das próximas gerações. O desafio de otimizar os recursos
existentes e aumentar a qualidade dos serviços dão origem
a sistemas hı́bridos. Considerando estes aspectos, este artigo
integra duas grandes estratégias, a Multiplexação por Divisão
em Frequências Ortogonais (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing - OFDM) e a comunicação cooperativa, para
potencializar o desempenho dos sistemas e aumentar a qualidade dos serviços. A OFDM proporciona aos sistemas boa
eficiência espectral, altas taxas de transmissão de dados e
robustez a canais seletivos em frequência [1]. Já os sistemas
cooperativos utilizam os nós da rede mais próximos como
repetidores (relays) para proporcionar diversidade espacial ao
sistema [2].
Felipe Cardoso dos Anjos e Carlos Alexandre Rolim Fernandes, Programa
de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação, Universidade
Federal do Ceará, Campus de Sobral, CE, Brasil, E-mails: felipecardosofca@hotmail.com, alexandrefernandes@ufc.br.

Uma grande desvantagem apresentada pelo sistema OFDM
é a alta PAPR (Peak to Average Power Ratio), que é uma
medida da flutuação da envoltória do sinal. Esta flutuação
pode atingir a região não linear do amplificador de potência
(Power Amplifier - PAs) resultando em distorções que podem
comprometer a detecção do sinal. O alto valor da PAPR
ocorre quando os sinais transmitidos em subportadoras com
modulação independente são adicionadas de forma coerente.
Diante da contextualização apresentada sobre o tema, este
artigo propõe um algoritmo capaz de estimar e cancelar, no
receptor, as distorções NLs provenientes do uso de amplificadores de potência NLs na fonte e no relay em sistemas OFDM
cooperativos AF (Amplify-and-Forward). O algoritmo será denominado Duplo-CIDH com diversidade cooperativa (DuploCIDH-DC). Ele fará o processamento dos sinais advindos
dos enlaces direto (Fonte-Relay - SR) e cooperativo (FonteRelay-Destino - SRD) através da combinação dos sinais pelo
método MRC. No entanto, os sinais recebidos precisarão ser
descorrelacionados através do método de pré-braqueamento.
Logo após esta etapa o receptor combina os sinais através do
método MRC e, em seguida, estima e cancela as distorções não
lineares provenientes do PA da fonte e do relay. A vantagem
do cancelamento de distorção no receptor é que, no enlace
reverso, a complexidade fica concentrada na estação base.
Um outro fator importante a ser mencionado neste estudo
é que técnicas iterativas apresentam maior estabilidade do
que métodos não iterativos no contexto de cancelamento de
interferência [3].
Encontra-se aplicações de algoritmos iterativos para o cancelamento de interferências em [4], que considera o impacto
não linear sobre os dados pilotos durante a estimação do
canal, de forma a melhorar o desempenho do cancelamento
das intereferências não lineares. Em [5] é proposta uma técnica
para Correção Iterativa com Detecção Hard (CIDH). Esta
técnica estima e cancela a distorção causada por clipping
(ceifamento). O ruı́do é gerado por um processo conhecido
e que pode ser estimado no receptor e na sequência removido.
Em [6] os autores aplicam a técnica CIDH em sistemas
com Múltiplo Acesso por Divisão em Frequências Ortogonais
(Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA),
em que o receptor deverá realizar uma detecção multiusuário
para estimar e cancelar as distorções provenientes do PA. Em
[7], os autores incorporaram uma estratégia de estimação de
canal à técnica de cancelamento de distorções não lineares. Já
em [8] é proposto uma técnica de cancelamento das distorções
NLs impostas pelo uso de PA apenas no relay para sistemas
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

cooperativos OFDM com relay AF. Esta abordagem utiliza um
combinador por máxima razão (MRC) que considera os efeitos
das distorções do PA do relay.
O resto deste artigo está organizado da seguinte forma. A
Seção II apresenta o modelo de sistema OFDM cooperativo AF
com PA não linear na fonte e no relay. A Seção III apresentará
o algoritmo proposto Duplo-CIDH-DC para o cancelamento de
distorções NLs da fonte e do relay. Na Seção IV mostramos
os resultados das simulações computacionais. Por fim, a Seção
V traz as conclusões do trabalho e algumas considerações.

em que HnSR e WnSR representam, respectivamente, a resposta
em frequência do canal SR e o ruı́do AWGN.
Já o sinal recebido pelo canal SD, no domı́nio da frequência,
pode ser representado por:

II. M ODELAGEM DO S ISTEMA

No segundo slot de transmissão são aplicadas as mesmas
considerações do primeiro slot de transmissão, portanto, o
sinal de saı́da do PA do relay, no domı́nio da frequência pode
ser expresso tal como em (2):

Considera-se um sistema cooperativo OFDM composto por
uma fonte transmissora (S), um destino (D) e um relay (R)
com protocolo AF. A escolha deste protocolo se deve ao fato
que ele apresenta bom desempenho e baixa complexidade de
implementação. Cada um destes dispositivos possui apenas
uma antena omnidirecional e são half-duplex. Assumi-se que
a fonte e o relay possuem amplificadores de potência não
lineares. A transmissão ocorre em duas etapas distribuı́das
em slots de tempos ortogonais. Na primeira etapa, ocorre a
transmissão entre a Fonte-Destino (SD) e Fonte-Relay (SR) e,
na segunda etapa, ocorre a transmissão entre o Relay-Destino
(RD). Considera-se que os canais são seletivos em frequência
e são danificados pela ação de ruı́do AWGN (Additive White
2
Gaussian Noise) de média nula e variância σW
.
No transmissor, os sinais são modulados por amplitude em
quadratura (QAM) ou por modulação por chaveamento de fase
(PSK). Em seguida, aplica-se a transformada de Fourier rápida
inversa (Inverse Fast Fourier Transform - IFFT), adicionase o prefixo cı́clico para gerar os sı́mbolos OFDM e, por
fim, o sinal será amplificado e transmitido. Assumi-se que
os dados transmitidos são i.i.d. e, para um alto número
de subportadoras, o sinal no domı́nio do tempo pode ser
considerado uma variável aleatória Gaussiana complexa [9].
Portanto, pode-se expressar, por meio da extensão do Teorema
de Bussgang [10], a saı́da do PA do transmissor no domı́nio
do tempo, como [8], [9], [11], [12]:
uSn0 = f S (sn0 ) = k S sn0 + dSn0 ,
0

(1)

em que 1 ≤ n ≤ N , s é o sinal contendo a informação no
domı́nio do tempo, uSn0 é o sinal de saı́da do PA não linear,
f S (.) é a função sem memória que modela o PA da fonte
(S), dSn0 é uma distorção não linear descorrelacionada com sn0
inserida pelo PA da fonte e k S é um coeficiente associado ao
PA. Existem expressões analı́ticas para k S e para a variância
da distorção não linear σd2n0 para alguns modelos de PA [11],
[13]. Reescrevendo (1) no domı́nio da frequência, teremos:

YnSD = HnSD UnS + WnSD ,
HnSD

em que
e
representam, respectivamente, a resposta
em frequência do canal SD e o ruı́do AWGN.
Substituindo (2) em (4), teremos:
YnSD = HnSD k S Sn + HnSD DnS + WnSD .

UnR = k R ZnR + DnR ,

S

= k Sn +

DnS ,

(6)

UnR = k R Gn HnSR k S Sn + k R Gn HnSR DnS +
+k R Gn WnSR + DnR ,

(7)

O sinal recebido do link RD, no domı́nio da frequência,
pode ser representado por:
YnRD = HnRD UnR + WnRD ,

(8)

em que HnRD e WnRD representam, respectivamente, a resposta
em frequência do canal RD e o ruı́do AWGN. De modo
análogo, substituindo (7) em (8):
YnRD = HnRD k R Gn HnSR k S Sn + HnRD k R Gn HnSR DnS +
+HnRD k R Gn WnSR + HnRD DnR + WnRD .
(9)
Como se pode observar em (5) e (9), os sinais recebidos
sofrerão os efeitos provocados pelas distorções NLs advindas
dos PAs, que podem causar erros na detecção do sinal recebido. Estes sinais serão expressos da seguinte forma:
(
YnSRD =
YnSD =
em que

0

HnSRD Sn +
0
HnSD Sn +

0

WnSRD
,
0
WnSD

0

SR RD S R
HnSRD = Hn
Hn k k Gn ,
0

(10)

(11)

SD S
HnSD = Hn
k ,

(12)

SR RD S R
WnSRD = Hn
Hn Dn k Gn +
RD
SR
R
RD D R + W RD ,
Hn Wn k Gn + Hn
n
n

(13)

0

0

SD S
WnSD = Hn
Dn + WnSD .

(14)

(2)
Os sinais apresentados em (10) representam um modelo
com caracterı́sticas lineares para o sistema não linear utilizado
nesta seção, possibilitando a elaboração de um receptor com
o método MRC para a combinação dos sinais recebidos.
No entanto, para aplicar este método os ruı́dos devem ser
0
0
descorrelacionados. Todavia, os ruı́dos WnSRD e WnSD estão
S
(3) correlacionados, pois as distorções NLs dn0 impostas pelo PA
559

em que n é o ı́ndice da subportadora, UnS , Sn e DnS representam, respectivamente, as DFT’s de uSn0 , sn0 e dSn0 para
1 ≤ n ≤ N.
O sinal recebido do enlace SR, no domı́nio da frequência,
pode ser representado por:
YnSR = HnSR UnS + WnSR ,

(5)

em que n é o ı́ndice da subportadora, k R é um coeficiente
associado ao PA, UnR , ZnR e DnR representam, respectivamente,
R
R
as DFT’s de uR
n0 , zn0 e dn0 para 1 ≤ n ≤ N .
O relay adiciona um ganho Gn ao sinal (6), portanto
podemos reescrever:

n0

UnS

(4)

WnSD
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A. Processo de pré-branqueamento
Os sinais recebidos em (10) serão expressos na forma
vetorial para execução do processo de pré-branqueamento, da
seguinte forma:
yn = hn Sn + wn ,
(15)
em que yn = [YnSRD YnSD ]T ∈ C2 é o vetor que expressa os
0
0
sinais de saı́da, hn = [HnSRD HnSD ]T ∈ C2 é o vetor que re0
0
presenta os coeficientes do canal e wn = [WnSRD WnSD ]T ∈
C2 é o vetor que representa o ruı́do AWGN.
A matriz de correlação do vetor de ruı́dos é dada por:
0

0

Rwn =

#

0

E[WnSRD Wn∗ SD ]
0
E[|WnSD |2 ]

.

(16)

Os componentes da matriz (16) podem ser calculados como:
0

SR
E[|WnSRD |2 ] = Hn

2

RD 2
Hn
RD 2
Hn

+
+

RD
Hn

SRD

2

G2n σd2S +
n0

(17)

2 +
G2n σW
2 ,
G2n σ 2R + σW

0

0

kR

2
kR

SD
E[|WnSD |2 ] = Hn

E[Wn∗

2

2

2
σd2S + σW
,
n0

n0

E[WnSRD Wn∗

SD

∗SD SR RD
] = Hn
Hn Hn Gn kR σd2S .
n0

Ln =

λ1,n
0

SD

0

]E[Wn∗

SRD

0

WnSD ].

An = L

−1
n 2

Vn H


=

e∗

√ 1,n

√1

√

√1

λ1,n
e∗
2,n



onde

e1,n
1

(19)
(20)

0
λ2,n


,

e2,n
1

(27)

λ2,n

ybn = An yn = An hn Sn + An wn = hbn Sn + wbn ,

(28)

em que wbn = An wn é o vetor contendo os ruı́dos ortonormais
e hbn = An hn é o vetor contendo os coeficientes do sistema na
nova base. Observe que E[wbn wH
bn ] = I2 , em que I2 representa
a matriz identidade.
B. Etapa de Combinação utilizando MRC
A combinação dos sinais via MRC ocorrerá de duas
formas distintas dentro do algoritmo que será proposto na
próxima subseção. Na primeira iteração do algoritmo, haverá
a aplicação MRC nos sinais branqueados. A partir da segunda
iteração do algoritmo, será considerado que os sinais já não
apresentam distorções não lineares. Desta forma, da segunda
iteração em diante, será utilizado uma versão do MRC que
desconsidera as distorções não lineares e, portanto, não utiliza
o pré-branqueamento. A aplicação do MRC nos sinais branqueados é dada por:
Ybn = mTn ybn ,

(21)

Yn = a1 YnSD + a2 YnSRD ,

0

0

E[|WnSRD |2 ] + E[|WnSD |2 ] −
2

λ2,n =

E[|WnSRD |2 ] + E[|WnSD |2 ] +
2

0

0

0

λ1,n − E[|WnSD |2 ]
E[Wn∗0 SRD Wn0 SD ]

(22)
√
∆

∗

a1 =

SD /σ 2
Hn
W
,
2
SD
|H n |
|HnSR |2 |HnRD |2
2
+
G
2
2
n
σ
σ

√

∆

a2 =

|HnSD |2

,

(31)

W0

∗

SD H RD G /σ 2
Hn
n
n
W0
2
σW

,

(30)

em que a1 e a2 são coeficientes que maximizam a SN R
combinada. Esses valores são expressos por [2]:

∗

,

(29)

em que mn =
∈ C2 , em que k.k representa a
norma do vetor.
Considerando que os sinais recebidos pelo nó destino são
(5) e (9), e que estes sinais, na segunda iteração do algoritmo
Duplo-CIDH-DC, que será proposto na próxima subseção, são
combinados através da técnica MRC aplicada a sinais sem
distorções não lineares, temos:



λ1,n =

e1,n =


,

em que o expoente H representa o Hermitiano (conjugadotransposto) de uma matriz.
O processo de pré-branqueamento será realizado através da
aplicação da matriz (27) nos sinais recebidos (15), portanto,
teremos:

W

Vn =

λ2,n



λ1,n

2
h∗bn / khbn k

Existem diferentes formas de diagonalizar a matriz Rwn ,
fornecendo diferentes matrizes de branqueamento para o
vetor wn . Nesta trabalho, será utilizado a técnica de prébranqueamento apresentada em [13], baseada nos autovalores
e autovetores de Rwn . As matrizes de autovalores e autovetores da matriz Rwn são, respectivamente:


0

(18)

0

0

0

4E[WnSRD Wn∗

d 0
n

SD ∗SR ∗RD
WnSD ] = Hn
Hn Hn
Gn k∗R σd2S ,

0

em que λ1,n , λ2,n



Nesta seção apresenta-se o algoritmo Duplo-CIDH com
Diversidade Cooperativa (Duplo-CIDH-DC), onde considerase os dois enlaces, direto (SD) e cooperativo (SRD). Este
algoritmo iterativo irá estimar e cancelar as distorções NLs
provenientes da fonte dSn0 e do relay dR
n0 .

E[|WnSRD |2 ]
0
0
E[Wn∗ SRD WnSD ]

e1,n =

Diante das expressões apresentadas em (21) e (22), podemos
definir a matriz de pré-branqueamento da seguinte forma:

III. A LGORITMO D UPLO -CIDH COM D IVERSIDADE
C OOPERATIVA

"

0

λ2,n − E[|WnSD |2 ]
(26)
E[Wn∗0 SRD Wn0 SD ]

2
0
0
∈ R ≥ 0 e ∆ = E[|WnSRD |2 ] − E[|WnSD |2 ] +

0

da fonte estão presentes tanto em WnSRD quanto em WnSD .
O processo aplicado para descorrelacionar os ruı́dos é denominado pré-branqueamento. Tal processo será incorporado ao
algoritmo proposto, que será desenvolvido na próxima seção.

+ G2n

|HnSR |2 |HnRD |2

,

(32)

σ2 0
W

2
em que (.)∗ expressa o operador complexo conjugado e σW
0
é a potência do ruı́do global da segunda etapa de transmissão
(24) do sinal, dada por:
!
2
Pr HnRD
2
2
(33)
+ 1 σW
.
σW 0 =
2
(25)
2
Ps |HnSR | + σW
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C. Algoritmo Duplo-CIDH-DC
Em sua primeira iteração o algoritmo fará o processo de prébranqueamento dos sinais recebidos, usando (28), e passará
os sinais pelo bloco de MRC para sinais com distorções
não lineares, usando (29), para, na sequência, ser realizada
a detecção hard dos sı́mbolos transmitidos, obtendo-se uma
(h)
estimativa inicial Ŝn destes. Logo em seguida, o algoritmo
estima o sinal na entrada do PA na fonte e este sinal é
levado para o domı́nio do tempo via IFFT para gerar uma
estimativa dos sinais transmitidos pela fonte znS0 . Após a
IFFT, o sinal fará dois percursos. No primeiro, é reconstruı́da
a versão amplificada do sinal ẑnS0 , utilizando o coeficiente
associado ao PA da fonte k S . No segundo percurso, o sinal será
submetido à não linearidade impostas pela transmissão para
que possamos estimar e cancelar as distorções não lineares. Na
etapa seguinte, calcula-se a diferença entre os sinais oriundos
dos dois caminhos para obtermos uma estimativa do ruı́do não
linear por meio da extensão do Teorema de Bussgang [10]:
dˆSn0 = ûSn0 − ẑnS0 k S .
As distorções não lineares dˆSn0 obtidas são levadas ao
domı́nio da frequência via FFT. Em seguida, estima-se o sinal
na entrada do PA do relay ẑnR0 com base nas distorções estimadas na fonte e nos sı́mbolos estimados. Na sequência, o sinal
será processado para obtenção das estimativas de distorções
NLs do relay. O processo ocorrerá em duas etapas. A primeira
constrói uma versão amplificada do sinal ẑnR0 , utilizando o
coeficiente associado ao PA do relay k R . Na segunda etapa,
são geradas as condições de não linearidades provocadas uso
de PA no relay para que possamos estimar e cancelar as
distorções não lineares do sinal. Na seqência o algoritmo
calcula a diferença entre os sinais vindos das duas etapas para
R
R R
obter a estimativa do ruı́do não linear: dˆR
n0 = ûn0 − ẑn0 k . Em
seguida, leva-se para o domı́nio da frequência as estimativas
das distorções não lineares. Na sequências, as distorções são
subtraı́das do sinais recebidos YnSD e YnSRD para gerar uma
versão corrigida para a próxima iteração. A partir da segunda
iteração consideramos que os sinais já não possuem distorções
lineares, portanto será aplicado (30) nestes sinais. As etapas
do algoritmo com suas equações são apresentas no Algoritmo
1.
IV. R ESULTADOS DE S IMULAÇ ÃO
Esta seção apresenta os resultados obtidos através de
simulações numéricas com o intuito de avaliar a performance
do algoritmo proposto. Quando não afirmado o contrário,
foram utilizados os parâmetros apresentados pela Tabela I.
Considera-se que o relay está equipado com protocolo de
cooperação AF de ganho variável e que os canais possuem
desvanecimento seletivo em frequência do tipo Rayleigh com
perfil de atraso de potência uniforme. A análise de desempenho do algoritmo proposto será realizada em termos da SER.
Utiliza-se Ps =P/2 e Pr =P/2. Nas simulações foi adotado
o modelo de PA Soft-Cliping [11], visto que possui grande
aplicabilidade e baixa complexidade de implementação. A
2
SN R média é definida da seguinte forma, SN R = P/σW
,
em que, na Figura 1, fixa-se o valor de P e, à medida que
2
a SN R aumenta, diminuı́-se a variância do ruı́do σW
. Já na

Algoritmo 1: Duplo-CIDH-DC
1) Fazer ŶnSD = YnSD e ŶnSRD = YnSRD , para
1 ≤ n ≤ N;
2) Na primeira iteração, fazer o pré-branqueamento
e aplicar o MRC de acordo com (28) e (29),
respectivamente, nos sinais ŶnSD e ŶnSRD ;
3) A partir da segunda iteração, aplicar o MRC,
conforme (30) nos sinais ŶnSD e ŶnSRD ;
(h)
4) Realizar a detecção hard, obtendo Ŝn ;
(h)
5) Estimar: ŝSn0 = IFFT(Ŝn );
6) Calcular: ûSn0 = f S (ŝSn0 );
7) Estimar as distorções não lineares na fonte:
dˆSn0 = ûSn0 − ŝSn0 k S ;
8) Calcular a FFT de dˆSn0 ;
9) Estimar o sinal na entrada do PA no relay: ŝR
n0 =
(h)
IFFT(Gn HnSR k S Ŝn + Gn HnSR D̂nS );
R R
10) Calcular: ûR
n0 = f (ŝn0 );
11) Estimar as distorções não lineares no relay:
R
R R
dˆR
n0 = ûn0 − ẑn0 k ;
12) Efetuar o cancelamento das distorções não
lineares:
ŶnSRD = YnSRD − HnRD k R Gn HnSR D̂nS − HnRD D̂nR
e ŶnSD = YnSD − D̂nS HnSD ;
13) Se convergência é atingida, finaliza o algoritmo.
Caso contrário, vai para Etapa 3.
TABELA I
PAR ÂMETROS UTILIZADOS NAS SIMULAÇ ÕES NUM ÉRICAS .
Parâmetro
Número de subportadoras (N )
No de amostras de Monte Carlo
Ordem de modulação QAM
Tamanho do Prefixo Cı́clico (CP )
Amplitude de saturação (Asat )
Potência de total (P )
Potência da fonte (Ps )
Potência do relay (Pr )
No de coeficientes do canal (CC)
No de iterações (Nit)

Valor
64
105
16
3
1
1
0.5
0.5
4
10

2
e varia-se P à
Figura 2, torna-se a variância do ruı́do fixa σW
medida que a SN R aumenta. Então, à medida que aumenta-se
SN R aumenta-se P .
As Figuras 1 e 2 apresentam a SER versus SNR variando
alguns parâmetros para os seguintes casos: cenário em que os
PAs da fonte e do relay são lineares e para o caso em que
estes PAs são não lineares, este último caso sem aplicação
de nenhuma técnica, com aplicação da técnica CIDH com
diversidade cooperativa no relay [8] e com aplicação da
técnica proposta Duplo-CIDH-DC. Percebe-se que em todos
os resultados apresentados nestas figuras, as curvas com PAs
lineares apresentaram os melhores resultados, assim como, as
curvas sem aplicação de nenhuma técnica apresentaram os
piores resultados, como já era esperado.
As curvas apresentadas na Figura 1 mostram o impacto da
variação da ordem de modulação QAM na SER. Podemos
perceber que há um aumento da taxa de erros à medida em que
se aumenta a ordem de modulação, como esperado. Também
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Fig. 1. SER em função da SNR para as técnicas CIDH no relay e DuploCIDH-DC em cenário com diversidade cooperativa para várias ordens de
modulação QAM.

V. C ONCLUS ÕES
Neste artigo foi proposta a técnica Duplo-CIDH-DC para
sistemas OFDM cooperativos AF equipados com PAs não
lineares na fonte e no relay, que considera os sinais recebidos
dos canais direto (SD) e cooperativo (SRD). No entanto, para
sua aplicação os sinais recebidos precisaram ser descorrelacionados e o método de pré-braqueamento foi utilizado para
este propósito. Após esta etapa o receptor combina os sinais
através do método MRC e, em seguida, estima e cancela as
distorções não lineares provenientes do PA da fonte e do
relay. O receptor com este algoritmo é capaz de estimar as
distorções não lineares da fonte e estas estimações o permitirão
uma melhor detecção e cancelamento das distorções NLs do
relay. Os resultados apresentados comprovam o desempenho
satisfatório do algoritmo proposto em todos os cenários. Para
trabalhos futuros, pretendemos incluir na análise técnicas de
estimação de canal e analisar a complexidade computacional
do algoritmo.
R EFER ÊNCIAS
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Fig. 2. SER em função da SNR para as técnicas CIDH no relay e DuploCIDH-DC em cenário com diversidade cooperativa com potência do ruı́do
2 = 10−4 .
σW

pode-se observar que a técnica proposta Duplo-CIDH-DC
apresenta resultados melhores que a técnica CIDH. Pode-se
ainda concluir desta figura que, à medida que a ordem da
modulação QAM aumenta, as curvas do Duplo-CIDH-DC e
do CIDH se afastam das curvas com PA linear. Isto se deve
ao fato que as modulações com ordens mais elevadas possuem
maior sensibilidade à distorção provocada pelo uso de PAs não
lineares, conforme demonstrado anteriormente em [14].
A Figura 2 apresenta um cenário em que a potência do
2
ruı́do é igual a σW
. Percebe-se a melhora gradativa da SER
até o ponto de saturação do PA para as duas técnicas, CIDH
e Duplo-CIDH-DC, para baixos valores de P . Porém, para
altos valores de SNRs há uma piora nos resultados. A técnica
proposta apresenta um desempenho melhor que a CIDH no
relay, pois o ponto de saturação é atingido em nı́veis de SNRs
mais elevados. Isto se deve ao fato que as distorções NLs para
baixas SNRs não são relevantes, no entanto, para altas SNRs
as distorções NLs passam a ser relevantes.
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Aproximações Estatı́sticas para Somas de Variáveis
Rayleigh Correlacionadas e Aplicação
Francisco Raimundo Albuquerque Parente e José Cândido Silveira Santos Filho

Resumo— Somas de variáveis aleatórias são largamente aplicadas a sistemas de comunicações sem fio, como em esquemas
de combinação de diversidade. Entretanto, a formulação exata
para as funções estatı́sticas dessas somas requer um tratamento
matemático complicado, quando não inviável, o que tem motivado
a busca por soluções aproximadas mais simples. Neste trabalho,
são propostas aproximações estatı́sticas para somas de variáveis
Rayleigh correlacionadas com parâmetros de desvanecimento
arbitrários. Tendo por base uma técnica recente denominada
casamento de assı́ntotas, as soluções propostas atingem um
excelente ajuste sob regime de alta relação sinal-ruı́do média. A
análise é então aplicada ao esquema de combinação por ganho
igual, e resultados de simulação ilustram o bom desempenho atingido.
Palavras-Chave— Análise assintótica, canais de desvanecimento, combinação de diversidade, somas de variáveis aleatórias.
Abstract— Sums of random variables are largely applied to
wireless communications systems, such as in diversity-combining
schemes. However, the exact formulation for the statistical functions of these sums requires a complicated, if not impractical,
mathematical treatment, which has motivated the search for
simpler approximate solutions. This work proposes statistical
approximations for sums of correlated Rayleigh variables with
arbitrary fading parameters. Capitalizing on a recent technique
called asymptotic matching, the proposed solutions achieve an
excellent fit under regime of high average signal-to-noise ratio.
The analysis is then applied to equal-gain combining, and
simulation results illustrate the good performance achieved.
Keywords— Asymptotic analysis, diversity combining, fading
channels, sums of random variables.

I. I NTRODUÇ ÃO
Somas de variáveis aleatórias (VAs) aparecem em diversos
cenários de sistemas de comunicações sem fio, a exemplo
de fenômenos de interferência e esquemas de combinação
de diversidade. Em casos assim, avaliar o desempenho dos
sistemas em termos de métricas como taxa de erro de bit
e probabilidade de interrupção requer o conhecimento das
estatı́sticas de tais somas — função densidade de probabilidade
(PDF, do inglês probability density function) ou, equivalentemente, função de distribuição acumulada (CDF, do inglês
cumulative distribution function). Todavia, em geral a PDF
e a CDF exatas de somas de VAs apresentam formulações
de difı́cil tratamento matemático, na forma de integrações
multidimensionais da PDF conjunta das VAs na soma [1], que
se tornam inviáveis à medida que o número de VAs aumenta.
Wireless Technology Laboratory, Departamento de Comunicações, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas-SP, Brasil, E-mails: {parente, candido}@decom.fee.unicamp.br.
Este trabalho foi financiado parcialmente pela CAPES.

Nesse contexto, convém obter soluções aproximadas mais
simples para a PDF e a CDF das referidas somas de VAs
em sistemas de comunicação sem fio. Desde as primeiras
propostas de aproximação para essas somas [2], pesquisadores
têm apresentado soluções particulares para diversos cenários
de desvanecimento. Boa parte dessas soluções considera somas
de VAs independentes e adota um método tradicional de ajuste,
denominado casamento de momentos [3], [4]. Em [5], foi
introduzido um método novo e promissor de ajuste, denominado casamento de assı́ntotas, aplicado então a somas de VAs
independentes do tipo Nakagami-m. Mais recentemente, foram
propostas aproximações para somas de VAs correlacionadas,
o que se mostra particularmente oportuno em aplicações
emergentes com concentração massiva de antenas. Em [6],
por exemplo, foram propostas aproximações para somas de
VAs correlacionadas do tipo Weibull, e em [7] foram obtidas
expressões assintóticas para somas de VAs identicamente
correlacionadas do tipo lognormal.
Neste trabalho, são propostas aproximações simples para somas de VAs do tipo Rayleigh correlacionadas com parâmetros
de desvanecimento arbitrários. Para tanto, emprega-se o
método de ajuste via casamento de assı́ntotas introduzido
em [5]. Nesse método, os parâmetros da distribuição aproximada da soma são ajustados de modo a satisfazer a assı́ntota da
distribuição exata em torno da origem. Isso garante um ótimo
ajuste na cauda esquerda da distribuição ou, equivalentemente,
em regime de alta relação sinal-ruı́do (SNR, do inglês signalto-noise ratio) média — um regime primordial para a análise
de desempenho de sistemas de comunicações.
O restante deste trabalho está organizado da forma seguinte. Na Seção II, formula-se o problema da soma de
envoltórias correlacionadas. A Seção III apresenta a solução
exata para o problema abordado. Em seguida, apresentam-se
as soluções aproximadas propostas, na Seção IV. A aplicação
dessas aproximações a um esquema prático de combinação de
diversidade, bem como resultados numéricos de simulação,
são discutidos na Seção V. Por fim, a Seção VI apresenta as
principais conclusões acerca do trabalho.
No texto que segue, f(·) (·) denota PDF; F(·) (·), CDF; E[·],
média estatı́stica; V[·], variância; (·)T , transposição; det(·),
determinante.
II. F ORMULAÇ ÃO DO P ROBLEMA
Seja R a soma de M envoltórias Ri arbitrariamente correlacionadas, i ∈ {1, ..., M }, ou seja,
R=

M
X
i=1
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Neste trabalho, consideram-se somas de envoltórias do tipo
Rayleigh, de modo que cada PDF marginal é dada por


ri2
ri
(2)
fRi (ri ) = 2 exp − 2 , ri ≥ 0,
σi
2σi
E[Ri2 ]

Especificamente, por meio de um argumento geométrico, é
possı́vel mostrar que fR (·) e FR (·) são dadas por [1]
r

Z

0

0

em que σi > 0 é um parâmetro de escala, com
=
A
fim de se especificar a PDF conjunta (Rayleigh multivariável)
de R1 , . . . , RM , é apropriado decompor cada VA em termos
de suas componentes em fase e em quadratura:
q
(3)
Ri = Xi2 + Yi2 ,

T

T

e Y , [Y1 · · · YM ] ,

(4)

de modo que suas estatı́sticas marginais e conjuntas podem ser
especificadas pela matriz de covariância de X, pela matriz de
covariância de Y e pela matriz de covariância cruzada entre
X e Y — KXX , E[XX T ], KY Y , E[Y Y T ] e KXY ,
E[XY T ], respectivamente. Essas três matrizes, por sua vez,
podem ser agrupadas em uma única matriz (simétrica e nãosingular), definida como


KXX KXY
K,
.
(5)
T
KXY
KY Y
Dessa forma, a PDF conjunta Rayleigh multivariável pode ser
expressa apenas em função da matriz K como [8]
M
Y

fR (r)

ri
i=1
=
1
(2π)M (det(K)) 2

×


π
π
1
···
exp − g (r, φ) dφ1 · · · dφM , (6)
2
−π
−π

Z

Z

T

T

em que R , [R1 · · · RM ] , r , [r1 · · · rM ] ∈ [0, ∞)M ,
T
φ , [φ1 · · · φM ] ∈ [−π, π)M , e g (r, φ) é definida em [8,
Eq. (11b)] em termos de K.
O objetivo deste trabalho é propor aproximações simples
e precisas para a PDF e a CDF da soma R no cenário
Rayleigh correlacionado em questão. Antes, porém, é oportuno
revisitar a formulação geral para a solução exata do problema,
cuja complexidade inviabiliza, em muitos casos, sua análise e
implementação numérica.

0

r−

fR1 ,...,RM

M
X

!
ri , r2 , . . . , rM

dr2 · · · drM −1 drM

i=2

(7a)
Z

r

Z

r−rM

P
r− M
i=3 ri

Z

Z

r−

PM

i=2

ri

···

FR (r) =
0

X , [X1 · · · XM ]

P
r− M
i=3 ri

Z
···

fR (r) =

2σi2 .

em que Xi e Yi são VAs gaussianas independentes e identicamente distribuı́das (iid), de média nula e variância V[Xi ] =
V[Yi ] = σi2 [8]. Note que, de forma geral, (Xi ,Xj ), (Yi ,Yj )
e (Xi ,Yj ) são pares de VAs correlacionadas, i 6= j. Convém
agrupar as componentes Xi e Yi em formato vetorial,

r−rM

Z

0

0

0

fR1 ,...,RM (r1 , r2 , . . . , rM )dr1 · · · drM −1 drM . (7b)
Note que tanto fR (·) quanto FR (·) são expressas em termos
de uma integração multidimensional da PDF conjunta fR (·) =
fR1 ,...,RM (·). Assim, apesar de ser uma formulação geral e
exata, a integral de Brennan admite solução em forma fechada
apenas para casos muito limitados. Além disso, seu uso em
rotinas de integração numérica se torna inviável à medida que
cresce o número M de VAs na soma (por exemplo, M > 5).
Para contornar essas dificuldades, são propostas a seguir
soluções aproximadas para o problema. Além de simples, tais
soluções apresentam um excelente desempenho ao garantir que
a distribuição aproximada coincida com a exata na região de
alta SNR média. Essa é uma região crı́tica quando se analisam
métricas de desempenho fundamentais como taxa de erro de
bit e probabilidade de interrupção.
IV. S OLUÇ ÕES A PROXIMADAS P ROPOSTAS
Nesta seção, são propostas aproximações estatı́sticas para
somas de envoltórias Rayleigh correlacionadas. Foram escolhidas as distribuições (i) Nakagami-m e (ii) α-µ para aproximar
a distribuição exata da soma. A razão de (i) é que existe ao
menos um caso em que a VA Nakagami-m representa uma
soma exata de VAs Rayleigh — a soma quadrática de VAs
Rayleigh iid é uma VA Nakagami-m quadrática —, enquanto
que a razão de (ii) é que a distribuição α-µ é um caso
generalizado — e de complexidade matemática equivalente
à — da distribuição Nakagami-m, da qual se espera, portanto,
maior flexibilidade de ajuste sob baixo aumento de custo
analı́tico. A análise que segue é realizada em termos da PDF,
da qual a CDF pode ser obtida diretamente.
A. Preliminares
Seja a expansão em série de Maclaurin da PDF marginal
fRi (·) em (2), dada por
fRi (ri ) =

∞
X

ai,n ri bi,n ,

(8)

n=0

III. S OLUÇ ÃO E XATA
Em se tratando de somas de VAs positivas, como é o caso
de envoltórias, a formulação geral para obter a PDF fR (·)
e a CDF FR (·) exatas de R se baseia no uso da integral
de Brennan [1]. Essa abordagem fornece uma expressão em
forma integral em termos da PDF conjunta fR (·) de R.

em que ai,n é função de σi , e bi,n é monotonicamente
crescente. A meta aqui é encontrar uma expressão assintótica,
em torno da origem, para a PDF da soma R, cuja expansão
em série de Maclaurin pode ser expressa por
fR (r) =

∞
X
n=0
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Sabe-se que o termo de menor expoente a0 rb0 governa o
comportamento assintótico da PDF da soma em torno da
origem, de forma que
fR (r) ∼ a0 rb0 ,

(10)

em que o sı́mbolo ∼ denota “assintoticamente igual a”. O
objetivo, portanto, consiste em encontrar expressões para a0 e
b0 em função dos dados de entrada do problema, quais sejam
o número M de VAs na soma e a matriz K definida em (5).
Em particular, considerando-se o cenário em que a soma R
envolve VAs independentes, a PDF conjunta fR (·) pode ser
expressa simplesmente como o produtório das PDFs marginais [9]. Nesse caso, com uso de (8) e (9), foi mostrado em
[5] (a partir de um esboço de prova em [10, Proposição 4])
que a0 e b0 são dados por
M
Y

a0 =

ai,0 Γ (bi,0 + 1)

i=1

Γ M+

M
X

!

(11a)

bi,0 ,

(11b)

bi,0
i=1
M
X

b0 = (M − 1) +

B. Aproximação Nakagami-m
Na primeira solução proposta, a soma R de envoltórias
Rayleigh correlacionadas é aproximada por uma VA R̃ do tipo
Nakagami-m, cuja PDF é dada por [2]


m̃r2
2m̃m̃ r2m̃−1
exp −
,
(14)
fR̃ (r) =
Γ(m̃)Ω̃m̃
Ω̃
em que Ω̃ = E[R̃2 ] e m̃ = Ω̃2 /V[R̃2 ] são os parâmetros
da distribuição. O objetivo aqui é encontrar valores para os
parâmetros m̃ e Ω̃ da PDF Nakagami-m tal que fR̃ (·) seja
uma boa aproximação para a PDF fR (·) da soma exata. Em
particular, optou-se por privilegiar a qualidade do ajuste na
cauda esquerda da distribuição, em torno da origem. A razão
para isso é que tal região corresponde ao regime de alta SNR
média do sistema — se, equivalentemente, mantém-se fixo
o nı́vel de envoltória e eleva-se a potência média —, sendo
portanto mais relevante na prática que o bojo e a cauda direita
da distribuição.
Em vista do exposto, com o intuito de garantir um bom
ajuste em regime de alta SNR média, emprega-se o método de
casamento de assı́ntotas proposto em [5]. Esse método consiste
em ajustar os parâmetros da PDF aproximada fR̃ (·) de forma
que sua assı́ntota na origem, a saber,
fR̃ (r) ∼ ã0 rb̃0 ,

i=1

em que ai,0 e bi,0 correspondem ao primeiro termo (n = 0)
da expansão em (8), e Γ(·) denota a função gama.
Para o cenário geral em que a soma R envolve VAs
mutuamente correlacionadas, a análise é feita a partir da PDF
conjunta Rayleigh multivariável fR (·) em (6). Nesse caso,
expandindo-se o integrando de (6) em série de Maclaurin e
preservando-se apenas o primeiro termo, a assı́ntota da PDF
conjunta Rayleigh multivariável é obtida como
fR (r) ∼

M
Y

ri
1

(det(K)) 2M
i=1

=

M
Y

b̂

âi,0 ri i,0 ,

(12)

i=1

seja igual à assı́ntota da PDF exata, dada em (10). Isso é
garantido forçando-se

a0 =

1
1

(det(K)) 2 Γ(2M )
b0 = 2M − 1.

(13a)

ã0 = a0

(16a)

b̃0 = b0 .

(16b)

Obtém-se, assim, um sistema de duas equações e duas
incógnitas. Os termos a0 e b0 são dados por (13). Quanto
a ã0 e b̃0 , para o caso Nakagami-m são obtidos substituindose a exponencial em (14) por sua representação em série de
Maclaurin e, então, extraindo-se o primeiro termo da expansão.
Após as devidas simplificações, tem-se que
2m̃m̃
Γ(m̃)Ω̃m̃
b̃0 = 2m̃ − 1.

−1

em que âi,0 , (det(K)) 2M e b̂i,0 , 1. A partir de (12),
b̂
note que o i-ésimo termo âi,0 ri i,0 no produtório pode ser
visto como a assı́ntota de uma PDF marginal equivalente,
tal que o produto dos M termos é assintoticamente igual à
PDF conjunta de R. Ou seja, (12) implica que, em torno
da origem, as VAs correlacionadas se comportam como um
conjunto equivalente de VAs independentes. Assim, a assı́ntota
a0 rb0 da PDF da soma R em (10) é dada pela convolução
b̂
das M assı́ntotas âi,0 ri i,0 em (12). Este resultado é uma
das principais contribuições originais deste trabalho, com
diversas implicações práticas. Uma consequência direta, por
exemplo, consiste em aplicar (11), obtida no cenário independente, para o caso correlacionado, igualando-se ai,0 e bi,0
a âi,0 e b̂i,0 , respectivamente. Dessa forma, substituindo-se
−1
ai,0 = (det(K)) 2M e bi,0 = 1 em (11), obtém-se para o
cenário correlacionado

(15)

ã0 =

(17a)
(17b)

Finalmente, substituindo-se esses resultados em (16) e
resolvendo-se o sistema de equações para os parâmetros de
ajuste m̃ e Ω̃, a solução é obtida como
m̃ = M

(18a)
"

Ω̃ = M

1

2(det(K)) 2 Γ(2M )
Γ(M )

# M1
.

(18b)

C. Aproximação α-µ
A segunda solução proposta consiste em aproximar a soma
exata por uma VA do tipo α-µ, cuja PDF é dada por [11]


α̃µ̃µ̃ rα̃µ̃−1
µ̃rα̃
fR̃ (r) =
exp −
,
(19)
Γ(µ̃)Ω̃µ̃
Ω̃

em que α̃ > 0, Ω̃ = E[R̃α̃ ] e µ̃ = Ω̃2 /V[R̃α̃ ] são os
(13b) parâmetros da distribuição (note que a distribuição α-µ se
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somente um ajuste assintótico preciso na cauda esquerda. Em
contrapartida, o casamento de momentos, embora não garanta
um bom ajuste na cauda esquerda da distribuição, oferece bons
resultados no bojo e na cauda direita. Portanto, o casamento de
momentos constitui um complemento oportuno ao casamento
de assı́ntotas. Em particular, os parâmetros α̃, µ̃ e Ω̃ são
obtidos como solução do seguinte sistema de equações:

α-μ

10-1

Nakagami-m

10-4

ã0 = a0

10-7

(22a)

b̃0 = b0
-30

-20

0

-10

10

20

30

Envoltória, r, [dB]

Fig. 2.

PDF da soma para M = 2 e ρ = 0, 9.

reduz à Nakagami-m quando α̃ = 2 e µ̃ = m̃). O desenvolvimento é similar ao feito acima para Nakagami-m, exceto que
há agora três parâmetros a serem ajustados: α̃, µ̃ e Ω̃. Logo,
são necessárias três equações para que se obtenha a solução
do sistema. Esse grau de liberdade adicional da distribuição
α-µ oferece uma maior flexibilidade de ajuste, o que permite
explorar outras técnicas de casamento. Assim, para fornecer a
terceira equação de ajuste, propõe-se aqui o casamento de um
dado (n-ésimo) momento da soma, ou seja, E[R̃n ] = E[Rn ].
Para os casos em que existe fórmula fechada para a função
caracterı́stica ΦR (·) de R, E[Rn ] pode ser obtido por meio
de [9]
1 dn
E[Rn ] = n n ΦR (ω)
.
(20)
j dω
ω=0

Caso contrário, E[Rn ] pode ser estimado numericamente a
partir da PDF conjunta em (6). Em particular, o momento de
primeira ordem E[R] mostra-se suficiente para o escopo deste
trabalho, sendo facilmente obtido a partir de (2) como
E[R] =

M
X

p
σi π/2.

(21)

i=1

É importante frisar que o casamento de assı́ntotas não tem
nenhum compromisso em oferecer um bom ajuste no bojo e
na cauda direita da distribuição. Essa técnica visa garantir tão

n

(22b)
n

E[R̃ ] = E[R ].

(22c)

Têm-se, portanto, três equações e três incógnitas. Os termos
a0 , b0 e E[Rn ], com n = 1, referentes à soma exata são
dados por (13) e (21). É necessário, então, determinar ã0 , b̃0
e E[R̃n ] para a distribuição α-µ. Substituindo-se a exponencial
em (19) por sua representação em série de Maclaurin, de forma
similar à realizada para o caso Nakagami-m, obtém-se, após
simplificações,
α̃µ̃µ̃
Γ(µ̃)Ω̃µ̃
b̃0 = α̃µ̃ − 1.

ã0 =

(23a)
(23b)

Por fim, o n-ésimo momento da VA α-µ é dado como [11]

n
n
+ µ̃
Ω̃ α̃ Γ α̃
n
.
(24)
E[R̃ ] =
n
µ̃ α̃ Γ(µ̃)
Com a substituição de (13), (21), (23) e (24) em (22),
obtém-se um sistema de equações transcendentais para as
incógnitas α̃, µ̃ e Ω̃. Apesar de não admitir solução analı́tica
em forma fechada, esse sistema de equações pode ser facilmente resolvido de forma numérica em pacotes computacionais como Mathematica e Matlab.
V. A PLICAÇ ÃO E R ESULTADOS N UM ÉRICOS
As aproximações propostas neste trabalho podem ser aplicadas diretamente ao estudo da técnica de combinação por
ganho igual (EGC, do inglês equal-gain combining) operando
com ramos de diversidade correlacionados sob desvanecimento
do tipo Rayleigh.
√ Nesse caso, a envoltória na saı́da do EGC
equivale a R/ M , sendo R a soma de envoltórias (dos ramos)
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definida
√ em (1). Por simplicidade, abstraiu-se a normalização
por M nos exemplos ora apresentados. As aproximações
propostas são confrontadas à solução exata avaliada numericamente via (7). Adotam-se σi = 1, ∀i, E[Xi Yj ] = 0, ∀i, j, e
E[Xi Xj ] = E[Yi Yj ] = ρ, ∀i 6= j. Note que ρ é o coeficiente de
correlação entre as componentes (pois σi = 1), normalmente
modelado por ρ = J0 (2πd/λ), em que J0 (·) é a função de
Bessel do primeiro tipo de ordem zero, d é a distância entre
as antenas, e λ é o comprimento de onda da portadora.
As Figs. 1 e 2 apresentam a PDF da soma de duas VAs
Rayleigh correlacionadas, para ρ = 0, 5 e ρ = 0, 9, respectivamente, e a Fig. 3 apresenta as CDFs correspondentes.
De forma similar, as Figs. 4, 5 e 6 ilustram a soma de três
VAs. Estas são as principais observações: (i) para ambas as
aproximações propostas, verifica-se um ajuste excelente na
cauda esquerda da distribuição, em virtude do casamento de
assı́ntotas; (ii) a aproximação α-µ apresenta melhor ajuste que
a aproximação Nakagami-m na cauda direita da distribuição,
em virtude do casamento de momentos utilizado na primeira;
(iii) de forma geral, o ajuste na cauda direita piora com o
aumento do número de VAs na soma.
Note que, apesar de a aproximação α-µ ser superior à
aproximação Nakagami-m na cauda direita, essa é uma região
pouco relevante na prática. A cauda esquerda é muito mais
representativa de um sistema de comunicações, por espelhar
o comportamento de métricas como taxa de erro de bit e
probabilidade de interrupção nas regiões de média a alta SNR.
Ocorre que, na cauda esquerda, a aproximação Nakagami-m
apresenta uma leve vantagem (veja, por exemplo, a Fig. 6 para
ρ = 0, 9), mostrando-se portanto superior nessa região.
VI. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho, foram introduzidas aproximações estatı́sticas
simples para somas de VAs Rayleigh arbitrariamente correlacionadas. Conforme mostram os resultados de simulação, as
soluções propostas são muito precisas na cauda esquerda da
distribuição, uma região primordial para a avaliação de desempenho de sistemas de comunicação. Em trabalhos futuros,
pretende-se estender a proposta a outros cenários de desvanecimento e outras técnicas de combinação de diversidade.
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Algoritmos Bio-Inspirados para a Redução de
Complexidade e PAPR usando Partial Transmit
Sequence em OFDM
Bruno F. Canale, Cristiano M. Panazio, Guilherme P. Coelho, Fabrício O. de França e Romis R. F. Attux .

Resumo— A modulação OFDM gera altos valores de potência
de pico em relação a potência média (PAPR, em inglês), o que
afeta o desempenho e a eficiência energética do sistema. Dentre
as diversas técnicas de redução de PAPR, destaca-se a partial
transmit sequence (PTS), a qual particiona o símbolo OFDM em
sequências parciais, rotaciona-as e as recombina, na tentativa
de diminuir a PAPR. Encontrar um conjunto de rotações
com este objetivo torna-se então um problema de otimização
combinatória que escala exponencialmente à medida que se
aumentam as partições e a diversidade dos valores de rotação.
Este trabalho propõe dois métodos heurísticos bio-inpirados para
encontrar conjuntos de rotação, mantendo baixa complexidade
computacional. Os métodos propostos foram avaliados em termos
de complexidade e desempenho, e foram comparados a outras
técnicas. Os resultados mostram que as técnicas heurísticas são
bastante promissoras para atingir soluções efetivas com baixa
complexidade.
Palavras-Chave— PAPR, PTS, Algoritmo Genético, Cob-aiNet,
OFDM, Otimização Combinatória.
Abstract— OFDM modulation generates signals with high
PAPR values, which affects the system performance and energy
efficiency. From the vast spectrum of PAPR reduction techniques,
PTS stands out for achieving significant reduction in the cost
of high computational complexity. The technique divides the
OFDM symbols into partial sequences, which are rotated and
recombined as to diminish the ocurrence of critical PAPR
values. Finding rotation symbols that achieve significant reduction is a combinatorial optimization problem which escalates
exponentially as the number of partitions and rotations grow.
This work proposes two bio-inspired heuristic methods to find
rotation symbols with low computacional cost. The complexity
and performance trade-off from the methods were analyzed and
compared to other techniques. The results shown in this work
suggest that both techniques can perform an efficient search with
low computational complexity.
Keywords— PAPR, PTS, Genetic
OFDM, Combinatorial Optimization.

Algorithm,

Cob-aiNet,

I. I NTRODUÇÃO
Ortogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) é uma
técnica de modulação que vem sendo amplamente utilizada em
sistemas de comunicação sem fio como em redes WLAN; TV
e áudio digital (DVB/DAB); entre outras [1]. Em contrapartida
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(167206/2017-6). Agradecimento especial ao CNPq (projeto 305621/2015-7)

às técnicas de portadora única, em que cada símbolo de
informação é transmitido serialmente, na técnica OFDM, os
símbolos são transmitidos de forma paralela. Assim, conseguese uma alta taxa de dados, ainda que transmitidos com longos
períodos, em comparação com o esquema de portadora única
[1], garantindo assim um sinal robusto à seletividade em
frequência, pois é de fácil equalização. Por outro lado, sinais
OFDM sofrem com eventuais picos de magnitude no domínio
do tempo, os quais podem causar a saturação do amplificador
e, consequentemente, distorções, no sinal de interesse e em
canais adjacentes. A ocorrência dos picos é geralmente representada na literatura pelo valor Peak-to-Average Power Ratio
(PAPR).
Assim sendo, várias técnicas foram propostas para reduzir
a PAPR [1]. Entre elas, destaca-se a técnica conhecida como
partial transmit sequence (PTS), na qual os símbolos de
informação são particionados em grupos, rotacionados e recombinados, de forma a minimizar a PAPR [2]. O problema de
ordem prática desta técnica é que, para encontrar as rotações
adequadas para as várias sequências, deve-se resolver um
problema combinatorial que costuma resultar em altíssima
complexidade se feito de forma exaustiva [1].
Neste contexto, alguns trabalhos usaram técnicas como
iterative flipping (IF) [3] e gradiente descendente (GD) [4]
para realizar uma busca orientada à procura de boas soluções,
ainda que sub-ótimas. Em relação ao nicho dos algoritmos bioinspirados, soluções como [5–7] realizam buscas inteligentes
com computação evolutiva. Pode-se ver em [8] como algoritmos bio-inspirados estão resolvendo problemas de otimização
combinatória em aplicações diversas dentro da ciência computacional.
O trabalho em questão propõe dois métodos heurísticos
bio-inspirados para reduzir a complexidade computacional na
busca de soluções sub-ótimas para a técnica PTS. A primeira
implementação aplicou um algoritmo genético de baixa complexidade, enquanto a segunda utilizou uma adaptação do algoritmo proposto em [9] para resolver o problema do caixeiro
viajante. Este algoritmo, que leva o nome de concentrationbased immune network for combinatorial optimization (cobaiNet), toma a forma de um sistema imunológico artificial.
Ambos os algoritmos foram submetidos a uma análise de
complexidade computacional e desempenho e comparados
com outras técnicas relevantes.
O artigo está dividido da seguinte forma. Na seção II,
apresentam-se a modulação OFDM, a métrica PAPR e a
técnica PTS; na seção III, os métodos propostos são descritos
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de forma breve; a seção IV apresenta as simulações feitas
e discorre sobre a metodologia adotada para a análise do
compromisso entre complexidade e desempenho; a seção V
discute os resultados obtidos e uma conclusão pondera sobre
as contribuições do trabalho.
II. M ODELO DO S ISTEMA
O sinal transmitido de um esquema OFDM, dado um
conjunto de N símbolos Ak e um conjunto de N portadoras
ortogonais distantes T1s entre si, pode ser representado como:
s(t) =

N
−1
X

n

An ej2π Ts t ,

0 ≤ t ≤ Ts ,

(1)

n=0

em que Ts corresponde a um período de transmissão de um
símbolo OFDM.
Ts
, em que L é a taxa de
Amostrando o sinal com t = l LN
superamostragem (L > 1), tem-se o sinal discreto:

 LN
−1
X
j2πnl
Ts
sl = s l
An e LN ,
=
(2)
LN
n=0
que pode ser implementado de forma eficiente pela inverse
fast fourier transform (IFFT).
Já a PAPR é calculado da seguinte maneira:
h
i
2
max
|sl |
0≤l≤LN −1
o
n
,
(3)
PAPR =
2
E |sl |

em que E{.} corresponde ao operador esperança. Quanto mais
próximo de um, menor é a variação da envoltória do sinal, o
que permite que o amplificador possa trabalhar mais tempo
próximo da saturação e, portanto, opere com maior eficiência
energética.
Ao se usar a PAPR como medida de eficiência, deve-se
observar dois aspectos importantes. O primeiro é que, dada a
natureza estocástica do sinal, a ocorrência de grandes picos
pode ser pouco frequente, de modo que no caso da OFDM, a
PAPR é medida a cada símbolo, tornando-se assim uma variável aleatória, que costuma ser interpretada por meio da distribuição acumulada complementar (CCDF - complementary
cumulative distribution function). O outro ponto importante é
que, para se obter uma aproximação adequada da real PAPR,
deve-se trabalhar com uma taxa de superamostragem de no
mínimo L = 4 [1].
A. Redução do PAPR: A Técnica PTS
Seja a representação vetorial dos N símbolos A =
[A0 · · · AN −1 ]. Na técnica PTS, este vetor é particionado em
M blocos Xi , de forma que
A=

M
−1
X

Xi .

(4)

As sequências parciais são então rotacionadas por um con−1
junto {bi }M
i=0 de valores complexos de magnitude unitária,
e recombinados, formando então o símbolo OFDM a ser
transmitido:
M
−1
X
bi x i .
(6)
s′l =
i=0

−1
Busca-se então a sequência {bi }M
que resulte em um
i=0
símbolo OFDM com a menor PAPR possível. Note-se que
para recuperar os símbolos A, o receptor necessita conhecer
essas rotações, que são enviadas como side information.
Com relação à complexidade, considere um caso típico
de quatro possíveis valores de rotações e M = 8. Fixando
b0 = 1 sem perda de generalidade [1], tem-se 48−1 = 16384
possibilidades a serem testadas, o que já demonstra a alta
complexidade da técnica.

III. A LGORITMOS B IO -I NSPIRADOS
A. Algoritmo Genético
Algoritmos genéticos exploram o espaço com a recombinação de soluções que são avaliadas segundo uma função objetivo. Para inserir variabilidade e evitar convergência prematura
do algoritmo, mutações aleatórias são inseridas na população.
O artigo de Kim et al. [6] utiliza este algoritmo para reduzir
a complexidade da técnica PTS.
Contudo, diferente de [6], onde usou-se o algoritmo roullet
wheel selection na etapa de crossover, no algoritmo genético
proposto, usou-se tournement selection, descartando a necessidade de uma função objetivo, já que, dado um torneio, vence
a solução que apresentar menor PAPR.
B. Cob-aiNet - Uma adaptação
Cob-aiNet é um algoritmo bio-inspirado proposto em [9]
para otimização combinatória, e tem seu funcionamento baseado nas teorias clonal selection e immune network theory.
De forma sucinta, ao identificar um antígeno, a população de
células imunológicas reagem sofrendo clonagens e mutações
controladas para gerar células capazes de produzir anticorpos
para aquele invasor em particular. Sendo assim, a população
de células se auto regula, favorecendo mutações que geraram
anticorpos com melhor afinidade ao antígeno, suprimindo as
demais. Sob o prisma da otimização combinatória, o sistema
imunológico assume um compromisso entre pressão seletiva e
diversidade para buscar o anticorpo de melhor afinidade com
o antígeno.
Os pontos a seguir mostram as diferenças entre o algoritmo
proposto em [9] e o aqui utilizado, para adaptá-lo ao método
PTS:

i=0

•

Há diferentes formas de se particionar e agrupar os símbolos. Em [10], encontra-se uma discussão detalhada sobre o
assunto. Uma vez separados, cada bloco Xi é então transformado em uma partial transmit sequence, a partir da IFFT com
o devido zero-padding para obter a superamostragem desejada:
xi = IFFT(Xi )

(5)
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Representação dos anticorpos: As rotações admitidas
foram codificadas em bits, como no algoritmo genético,
da seguinte maneira: 1 → 00; −j → 01; j → 10 e
−1 → 11.
Sendo assim, os anticorpos foram representados por palavras binárias. Já para mensurar a afinidade entre eles,
utilizou-se a distância de Hamming.
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•

Afinidade entre o antígeno e os anticorpos: A função
objetivo utilizada foi a seguinte:
1
i,
h
(7)
afinidade(sl ) =
2
max |sl |
0≤l≤LN −1

•

•

em que N corresponde ao número de portadoras; L
ao fator de super-amostragem e sl ao símbolo OFDM
resultante da equação (6).
Hipermutação: De forma a manter baixa complexidade
e facilitar implementação em hardware, a hipermutação
aqui utilizada foi simplificada. Ela consistiu em uma simples inversão de bits, sendo o número de bits invertidos
inversamente proporcional à afinidade do anticorpo, e as
posições invertidas, escolhidas de forma aleatória.
Busca local: Apesar da busca local aumentar de forma
significativa o desempenho do algoritmo ao refinar as
soluções entre as iterações, a avaliação individual dos
anticorpos impossibilitou uma implementação vetorizada,
e a eficiência do algoritmo foi impactada. Portanto, na
implementação aqui proposta, a busca local não foi
utilizada.
IV. S IMULAÇÕES E A NÁLISE DE D ESEMPENHO

Os métodos foram simulados para que se fosse observado
o compromisso entre complexidade e desempenho para as
diferentes configurações. As simulações foram feitas com
modulação QPSK; 105 símbolos OFDM; 64 portadoras e fator
de super-amostragem das IFFTs igual a 4. Para o método PTS,
utilizou-se particionamento adjacente com 8 partições, sendo
{1, −1, j, −j} o conjunto de rotações admitidas.
Os parâmetros utilizados no algoritmo genético foram
determinados empiricamente. Para a primeira configuração:
indivíduos por geração = 26; probabilidade de mutação =
13%; método de escolha dos pais = torneio com reposição;
número de competidores do torneio = 12. Já para a segunda
configuração: indivíduos por geração = 50; probabilidade de
mutação = 15%; método de escolha dos pais = torneio com
reposição; número de competidores do torneio = 15. Os
parâmetros do cob-aiNet foram ajustados empiricamente a
partir dos valores sugeridos em [9]: tamanho da população
inicial = 5; tamanho da população final = 10; β inicial = 0,7;
β final = 0,01; σ = 4; concentração inicial = 0,5; número
máximo de clones = 6; número mínimo de clones = 2.
Contudo, antes de apresentar os resultados de desempenho,
segue uma breve análise de complexidade que melhor permitirá a discussão dos resultados, pois o desempenho está ligado
ao esforço computacional.
A. Análise de Complexidade dos Métodos
A análise de complexidade adotada neste trabalho consiste
na mesma observada em [4, 6, 10, 11], a qual usa a complexidade da busca como métrica de comparação. Em outras
palavras, o método que atinge um desempenho referência
testando o menor número de soluções é considerado o menos
custoso computacionalmente. Esta forma de comparação se
justifica pelo fato de que as operações necessárias para melhor
explorar o espaço que os métodos empregam, pouco impactam

computacionalmente a técnica PTS. A complexidade computacional dos métodos ainda se resume quase que exclusivamente
à avaliação das soluções. Sendo esta etapa comum a todas as
técnicas, o número de avaliações torna-se então uma métrica
razoável para distinguir a complexidade. Como os métodos
propostos assumem um perfil computacional similar, em que
o custo computacional se encontra concentrado na avaliação
das soluções, e as operações complementares, responsáveis
pela exploração do espaço, possuem impacto computacional
pequeno, a métrica em questão torna-se válida, e será utilizada
no trabalho.
Para ser possível a comparação, calculou-se a complexidade
da busca dos métodos referência da seguinte forma. Considerando W o número de rotações admitidas, e M o número de
partições do PTS, para o IF, a busca é descrita pela relação
W (M − 1); para o GD, a complexidade é definida pelo raio
de busca admitido
r e o número de iterações I, segundo a

fórmula Mr−1 W r I; para o algoritmo genético de [6], como
no proposto aqui, a complexidade da busca é determinada por
GP , onde G corresponde ao número de gerações (ou iterações)
e P corresponde ao tamanho da população por geração.
B. Desempenho dos Métodos
A Figura 1 compara com outras técnicas o compromisso
entre avaliações e desempenho dos métodos propostos, os
quais foram simulados para dois valores diferentes de iterações
máximas. Em relação ao cob-aiNet, apesar do número de
avaliações testadas crescer proporcionalmente ao número de
iterações, o mesmo depende de um conjunto de variáveis de
natureza estocástica. Por esse motivo, as CCDFs do cob-aiNet
estão em função do número máximo de avaliações encontrado
nas simulações.
As curvas mostram que os métodos propostos buscaram
soluções sub-ótimas de forma mais eficiente que as técnicas
de referência aqui testadas. Enquanto o método GD necessita
testar 1008 avaliações, para um desempenho equivalente, o
algoritmo genético proposto necessita de 400 avaliações, e o
cob-aiNet, de 438. Já o algoritmo genético de [6] (AG Ref)
desempenhou de forma muito semelhante, também necessitando de 400 avaliações para o mesmo desempenho. O método
IF, apesar de apresentar a menor complexidade, testando
apenas 28 avaliações por símbolo, apresenta desempenho
muito inferior aos demais. Em relação à busca exaustiva, os
métodos demonstraram uma redução drástica de complexidade
sacrificando um pouco de desempenho. Contudo, a diferença
entre os métodos e a busca exaustiva não foi superior a 1 dB
para qualquer valor de PAPR referência.
A Figura 2 mostra o desempenho dos métodos em função do
número de avaliações dado uma CCDF fixa de 1%, e tem como
objetivo evidenciar, além do desempenho na redução da PAPR,
como os métodos heurísticos contribuíram na exploração do
espaço de soluções em relação a uma simples escolha aleatória
de rotações - Monte Carlo (MC).
Ao analisar o gráfico em questão, nota-se que, para valores entre 300 e 700 avaliações, os métodos apresentaram
desempenho equivalente. As curvas mostram que a melhora
de desempenho decai exponencialmente com o aumento de
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Prob(PAPR > PAPR Referência)
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Fig. 1. CCDF do algoritmo genético proposto e do cob-aiNet para diferentes
valores de avaliações por símbolo OFDM.
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Fig. 2. Probabilidade de ocorrência de PAPR inferior a 1% em função do
número de avaliações.

avaliações tanto para simulação de Monte Carlo, quanto para
os métodos propostos. O cob-aiNet, a partir de 700 avaliações,
perde gradualmente a capacidade de melhorar seu desempenho
à medida que se aumenta o número de avaliações. Sendo
assim, as curvas para valores superiores a 700 avaliações foram
omitidas na Figura 1. Para esta faixa de avaliações, outra
configuração de parâmetros deve ser usada. Já o algoritmo
genético proposto não apresenta saturação de desempenho
para valores superiores a 700 avaliações, sendo também ligeiramente melhor que o cob-aiNet para poucas avaliações.
Ainda em relação ao algoritmo genético proposto, é importante
ressaltar que, para um número de avaliações inferiores a 400,
usou-se a primeira configuração, e para valores superiores, a
segunda. O uso de duas configurações distintas permitiu que o
algoritmo apresentasse um bom desempenho ao longo de todo
o espectro simulado.
O gráfico da Figura 2 ainda mostra que os métodos exploraram o espaço de soluções de forma inteligente. Para
exemplificar, enquanto a simulação de Monte Carlo, que
escolheu soluções de forma aleatória sem qualquer técnica
de busca, necessita por volta de 700 avaliações, para atingir
um desempenho equivalente, os métodos necessitam avaliar
aproximadamente 400 soluções. Esta diferença, entre a simulação de Monte Carlo e os métodos, se mantêm praticamente
constante entre 300 e 700 avaliações.
A busca dos algoritmos propostos ainda pode ser simplificada a partir da inserção de limiares. Os limiares permitem

que os algoritmos interrompam a busca, economizando energia
que seria gasta no processamento, quando encontram uma
solução que atinge um valor de PAPR satisfatório. Sob uma
perspectiva prática, os limiares correspondem a um valor
crítico de PAPR limite, no qual o sistema sofrerá degradação
de desempenho somente caso experimente valores superiores
a este valor escolhido. Em outras palavras, a partir deste certo
PAPR, o sinal passaria a sofrer saturação dadas as limitações
do amplificador. Se assumirmos que a saturação, i.e., operar
acima do limiar leva à perda do símbolo OFDM, a vazão
do sistema será diretamente proporcional ao complemento da
CCDF para o limiar escolhido. Assim, é importante lembrar
que tão importante quanto a redução da complexidade, é
também importante manter a probabilidade de ultrapassar esse
limiar, a mais baixa possível.
A Tabela I mostra como a busca dos algoritmos é facilitada
com a inserção de limiares a partir do número médio de
avaliações que os métodos necessitam para satisfazê-los. É
importante observar que a coluna Aval Disp indica o número
máximo de avaliações que o método tem disponível para tentar
atingir o limiar (de 6 dB, no exemplo) e que, caso não consiga
alcançá-lo até este número, a busca é encerrada mesmo que o
limiar não tenha sido satisfeito. A tabela também contempla
simulações de Monte Carlo (MC) para ser possível verificar o
impacto que os métodos proporcionam em uma busca que se
utiliza de limiares.
Nos resultados obtidos e expressos na Tabela I, os métodos
heurísticos apresentaram valores de avaliações médias ligeiramente superiores que às simulações de MC para valores
similares de probabilidade de se exceder o limiar. Esta discrepância pode ser explicada pela forma com a qual os métodos
foram implementados na simulação. Enquanto a simulação de
MC testou uma solução de cada vez, os métodos propostos
se utilizaram de uma implementação vetorizada, que permite
paralelização, testando sempre todos os indivíduos da população de forma simultânea. Nesta implementação, verifica-se se
o limiar foi atingido apenas após feita a avaliação de toda
a população. Portanto, espera-se que os algoritmos que se
utilizem de populações maiores por iteração apresentem um
número superior de avaliações médias. Esta hipótese pode
ser verificada ao comparar o cob-aiNet ao algoritmo genético
proposto, em que o primeiro se utilizou de populações menores
e atingiu valores médios inferiores de avaliações. Ainda assim,
ambos os métodos mostraram um ganho de desempenho em
relação às simulações de MC.
Ainda com relação aos resultados, tomando como referência
o número máximo de avaliações, as simulações de MC tem
maior probabilidade de não atingirem o limiar quando comparadas aos métodos heurísticos. Enquanto o cob-aiNet, a partir
de aproximadamente 438 avaliações, atinge uma probabilidade
de não satisfazer o limiar de 0,69%, a simulação de MC,
utilizando-se de quase o dobro de avaliações máximas, atinge
um valor semelhante, de 0,63%. O algoritmo genético também
atinge probabilidade similar ao cob-aiNet, utilizando apenas
400 avaliações máximas. Já para 800 avaliações máximas,
o algoritmo genético proposto demonstra uma probabilidade
de violar o limiar mais que duas vezes menor que a simulação de MC. Já o cob-aiNet, para um número próximo
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TABELA I
OFDM PARA UM LIMIAR DE 6 D B

a outras técnicas já consolidadas. O primeiro consiste em um
algoritmo genético, e teve sua estrutura baseada em [6]. Já
o segundo consiste em uma adaptação do algoritmo proposto
em [9] para resolver problemas de otimização combinatória.
Ambos os métodos demonstraram um compromisso entre
complexidade e desempenho igual ou superior às técnicas
referência, a partir da exploração inteligente do espaço de
soluções.
R EFERÊNCIAS

AVALIAÇÕES MÉDIAS POR SÍMBOLO

PARA ALGUMAS CONFIGURAÇÕES DOS MÉTODOS PROPOSTOS

Aval
Disp
400
800
400
800
438
789

Método
MC
MC
AG prop.
AG prop.
Cob Adapt.
Cob Adapt.

Aval Médias
com Limiar
43,36
46,71
70,82
72,84
63,09
67,60

Prob Exceder
Limiar
0,0166
0,0063
0,0075
0,0029
0,0069
0,0034

10 0

Prob(PAPR > PAPR Referência)

Sem Limiar, Avaliações: 800
Limiar: 5.8, Avaliações Médias: 108.4125
Limiar: 6, Avaliações Médias: 72.841
Limiar: 6.2, Avaliações Médias: 58.1535
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Fig. 3. Impacto na CCDF do algoritmo genético proposto para 800 avaliações
por símbolo OFDM com a inserção de limiares.

de avaliações máximas, não desempenha tão bem quanto o
algoritmo genético proposto, mas certamente melhor que a
simulação de MC, atingindo uma probabilidade de superar o
limiar quase duas vezes menor. Sob o ponto de vista prático,
dada uma probabilidade de violar o limiar, os métodos heurísticos permitiriam a utilização de um hardware de busca que
utilizasse aproximadamente metade do número de avaliações
máximas que a busca aleatória. Assim seria possível utilizar
um hardware mais simples, ou ainda, dado um hardware
dimensionado para utilizar um número máximo de avaliações,
os métodos conseguiriam reduzir pela metade a probabilidade
de ultrapassar o limiar, quando comparados à busca aleatória.
Por fim, a Figura 3 exemplifica como o desempenho do
algoritmo genético proposto é alterado, quando são inseridos
limiares. Os gráficos para os demais valores de avaliações,
também como os da técnica cob-aiNet foram omitidos, pois
a inserção de limiares impactou suas respectivas CCDFs de
forma idêntica.
O gráfico mostra que a presença dos limiares só altera
o desempenho do método para valores inferiores ao limiar
adotado. Ele também demonstra que, apesar do método estar
configurado para realizar 800 avaliações por símbolo, apenas
muito eventualmente todas as tentativas são usadas já que o
número médio de avaliações das implementações com limiares
é consideravelmente inferior. Sendo assim, com um limiar bem
dimensionado, os métodos utilizam seu poder computacional
de forma mais eficiente, evitando o refinamento de soluções
que já atendam as especificações do sistema.
V. C ONCLUSÃO
Este trabalho avaliou dois métodos heurísticos bioinspirados para encontrar vetores de rotação para a técnica PTS
com baixa complexidade computacional, e foram comparados
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Análise dos limites da tecnologia LoRaWAN
Vinicius Pozzobon Borin, Mauro Fonseca e Anelise Munaretto

Resumo— LoRaWAN é uma tecnologia de comunicação sem
fio voltada para uso em Internet das Coisas. LoRaWAN é a
camada de acesso ao meio da tecnologia e foi desenvolvida
empregando a camada fı́sica LoRa, com operação em sub-GHz,
múltiplos canais de operação e taxa de dados adaptativa. O
objetivo deste trabalho é mostrar os limites desta tecnologia,
como escalabilidade, eficiência, taxa de entrega de pacotes e
consumo energético. Foram considerados diferentes cenários de
simulação para testar a tecnologia. Para estes cenários, variou-se
o número de nós na rede de 10 até 3000 nós, bem como o intervalo
de tempo de entre-quadros de 250 ms até 4 min. Resultados
mostraram que o total de pacotes entregues para cenários com
taxa de dados adaptativa foram superiores a qualquer outro
cenário testado.
Palavras-Chave— LoRa, LoRaWAN, enlace, espalhamento espectral.
Abstract— LoRaWAN is a wireless communication technology
for application in Internet of Things. LoRaWAN is the medium
access layer and was developed using the LoRa physical layer,
with sub-GHz operation, multiple channels of operation and
adaptive data rate. The goal of this work is to show the limits
of this technology, such as scalability, efficiency, packet delivery
rate and energy consumption. Different simulation scenarios were
considered to test the technology. For these scenarios, the number
of nodes in the network varied from 10 up to 3000 nodes, as well
as the interval between frames, starting in 250 ms up to 4 min.
Results showed that the total of packages delivered to scenarios
with adaptive data rate were superior than in any other scenario
tested.
Keywords— LoRa, LoRaWAN, mac layer, spreading factor.

I. I NTRODUÇ ÃO
Aplicações com sistemas inteligentes e autônomos
estão cada vez mais presentes em nosso dia-a-dia. São
eletrodomésticos, veı́culos, aparatos médicos, wearable
gadgets, etc. Temos cada vez mais dispositivos eletrônicos
capazes de monitorar o ambiente e realizar alguma tarefa
com o objetivo de facilitar nossas atividades diárias. Estes
dispositivos têm a capacidade de se conectar com a Internet
e transferir suas informações para uma aplicação que pode
ser monitorada e controlada por qualquer pessoa ao redor
no mundo. Este tipo de aplicação chamamos de Internet das
Coisas (Internet of Things - IoT) [1].
Aplicações para IoT tendem a ser bastante variadas. Muitas
necessitam de um grande volume de tráfego de dados, outras nem tanto. Algumas precisam de uma grande área de
cobertura, como uma cidade inteira, outras podem somente
necessitar operar dentro uma pequena residência. Deste modo,
não existe uma solução única de sistema de comunicação
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de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial,
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capaz de atender a todas estas necessidades. Este trabalho é
focado em comunicações para Smart Cities, com regiões de
grandes áreas de cobertura e baixa vazão de dados.
Exemplificando, padrões de tecnologia sem fio, como a
celular, apresentam um grande alcance, sendo interessantes
para aplicações em Smart Cities. Porém, a sua alta vazão
de dados caracteriza uma comunicação de alto consumo energético, podendo inviabilizar esta tecnologia para aplicações
de IoT que utilizam dispositivos conectados por baterias e em
ambientes de difı́cil acesso [2], [3].
Existem algumas tecnologias que foram desenvolvidas
pensando-se em Internet das Coisas e grandes áreas de cobertura. As chamadas Low Power Wide Area Networks (LPWAN),
são tecnologias emergentes e de longo alcance, com uma
vazão de dados bastante reduzida e uma possibilidade de
fazer com que baterias de pequena capacidade durem anos
sem necessidade de recarga. Dentre as LPWANs podemos
citar a tecnologia LoRa que trabalha com uma camada de
enlace de código aberto, tornando-a flexı́vel para testes e novas
propostas.
Pensando no desafio de operar com uma comunicação em
longas distâncias e atender as necessidades de Internet das
Coisas: consumo de energia extremamente reduzido, mas com
uma satisfatória taxa de entrega de pacotes e alta confiabilidade
na entrega, este trabalho tem como objetivo estudar e demonstrar a escalabilidade e confiabilidade de uma rede LoRa,
mostrando dados de taxas de entrega de pacotes, eficiência e
consumo energético da rede para diversos cenários simulados.
Este trabalho está organizado conforme segue. Na Seção II
é apresentado um desenvolvimento teórico sobre a tecnologia LoRa e sua camada de enlace (LoRaWAN). Na Seção
III é mostrada a metodologia de testes adotada, bem como
parâmetros e cenários propostos. Na Seção IV, os resultados
são detalhados e explicados. Na Seção V conclui-se o que
foi apresentado neste trabalho e também são mostrados os
trabalhos futuros.

II. P ILHA DO P ROTOCOLO L O R A
Com o advento da IoT e das LPWANs, diversas
organizações lı́deres de mercado na área de tecnologia uniram forças em uma associação sem fins lucrativos denominada LoRa Alliance. Esta aliança tem como principal objetivo padronizar um protocolo de comunicação para LPWAN e garantir a interoperabilidade entre operadoras de
telecomunicação através de um padrão globalizado. Dentre
alguns dos membros do grupo podemos citar à CISCO, IBM,
Renesas, Alibaba Group e Semtech, e foi esta aliança que deu
origem a tecnologia LoRa/LoRaWAN.
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A. LoRa (PHY - LAYER)
O LoRa é a camada fı́sica desta tecnologia. Dentre
as principais caracterı́sticas deste sistema de comunicação
podemos citar a operação em frequências de sub-GHz,
distâncias de alcance na transmissão de até alguns quilômetros,
modulação proprietária com espalhamento espectral, operação
em múltiplos canais de frequência e possibilidade de operar
com taxa de dados adaptativa.
A tecnologia LoRa usufrui de uma técnica de espalhamento
no espectro intrı́nseca a sua modulação Chirp Spread Spectrum
(CSS). LoRa trabalha no que chamamos de wideband (banda
larga), operando com larguras de banda (bandwidth - BW)
de tamanho de 125, 250 e 500 kHz. Dentre os motivos pelos
quais é escolhida uma modulação que opere com este tipo de
largura de banda está uma maior robustez na sua comunicação,
aumentando a resistência ao ruı́do e também minimizando a
interferência, uma vez que a sua banda é bastante grande [4],
[5].
A tecnologia LoRa permite que se trabalhe com múltiplos
canais de frequência simultâneos. A forma como o salto entre
canais acontece é uma caracterı́stica do protocolo da camada
de enlace. A quantidade de canais pode ser definida livremente
pelos operadores da rede. A taxa de transmissão, em bits/s,
para uma transmissão LoRa pode ser calculada de forma
teórica (Equação 1). O desenvolvimento matemático detalhado
pode ser encontrado no Application Note AN1200.22 [6].
Rb = SF ×

∆
2SF
BW

bits/s

(1)

em que SF é o fator de espalhamento e ∆ = 4/(4 +
CodeRate).
O LoRa tem a capacidade de alterar a sua taxa de dados
variando alguns parâmetros. Deste modo, ficam padronizadas
algumas taxas de dados especı́ficas, denominadas de Data
Rates (DRs). Estas DRs são o casamento de um fator de
espalhamento SF e uma BW especı́ficas, e variam conforme
a distribuição regional.
Por exemplo, para a América do Norte, a chamada DR = 0
representa uma BW = 125kHz e um SF = 10. A medida em
que aumentamos o valor de DR, diminuı́mos o valor de SF,
e consequentemente aumentamos a taxa de bits. Algoritmos
indicando como e quando estas taxas podem ser alteradas são
caracterı́sticas descritas pela camada de enlace. A Tabela 1
ilustra as data rates especificadas para a região Americana,
com Rb calculado pela Equação 1.
TABELA I
PAR ÂMETROS ADOTADOS EM SIMULAÇ ÃO .
DR
0
1
2
3

SF
10
9
8
7

BW (kHz)
125
125
125
125

Rb (bps)
977
1758
3125
5469

Ton (ms)
272
136
68
39

B. LoRaWAN
LoRaWAN é a camada de enlace e de código aberto.
O documento oficial e que contém com detalhes todas as

especificações que serão tratadas nesta Seção podem ser
encontradas em [7]. Ainda, algumas caracterı́sticas regionais
do protocolo são encontradas em [8].
A arquitetura da rede LoRaWAN é composta essencialmente
por três componentes distintos:
• nós sensores (ou nós finais): são todos os transceivers
da rede que coletam informações e/ou que atuam no
ambiente, trabalhando diretamente com a aplicação final.
Apresentam uma interface de rádio capaz de operar em
um único canal de frequência por vez, mas realiza a troca
destes canais quando necessário. Os nós finais não trocam
dados entre si;
• gateways (GW): são concentradores que tem como objetivo servir de ponto de passagem das informações entre os
nós finais e o NS. Todo nó sensor deve, obrigatoriamente,
estar conectado a pelo menos um GW. Os gateways
são capazes de monitorar, por padrão, nove canais de
frequência simultâneos. O gateway se comunica com o
Net Server, na maioria dos casos, através de um protocolo
de acesso a Internet e que trabalhe com TCP/IP. Assim,
uma rede LoRa será capaz de transmitir suas informações
para serem acessadas globalmente via Internet;
• Net Server (NS): é uma única entidade na rede, funcionando como uma espécie de servidor conectado a internet
e podendo estar na nuvem. Ele recebe todos os dados
trafegados e transforma-os em alguma informação útil
que será enviada para as aplicações finais disponı́veis aos
usuários e operadores de rede. O Net Server é quem de
fato realiza todo o controle e processamento da rede.
As especificações do LoraWAN preveem três tipos distintos
de métodos de acesso. Cada um destes métodos tem aplicações
e objetivos especı́ficos, e devem ser escolhidos de forma
individual para cada caso de uso. Neste trabalho é utilizado o
chamado Classe A.
A Classe A é a mais comum para uma rede LoRa. Todo
e qualquer dispositivo LoRa deve ser capaz de suportar esta
classe. O método de acesso ao meio de uma Classe A é um
protocolo ALOHA puro, bidirecional, com tamanho de pacotes
variáveis. Outra caracterı́stica do protocolo é um sistema de
janelas de recepção para downlink como uma tentativa de
economia de energia para o nó. Nela, o dispositivo sempre
entra em modo sleep após uma transmissão (uplink) e só
desperta após um tempo pré-determinado para receber algum
possı́vel pacote vindo do NS. Até duas janelas podem ser
abertas para recepção.
Acerca do método de acesso, o Aloha puro transmite os
quadros recebidos imediatamente via broadcast, sem qualquer
monitoramento do meio. Caso aconteça uma colisão o pacote
é perdido e o nó precisará fazer uma retransmissão. Devido
ao fato de também não trabalhar com slots de tempo e cada
nó transmitir quando desejar, a eficiência do Aloha puro tende
a ser baixa. O que acontece é que como cada um deles pode
transmitir quando desejar, diversos acabam colidindo.
III. M ETODOLOGIA
Recentes trabalhos na literatura têm investigado a escalabilidade de uma rede LoRa, avaliando métricas como a
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taxa de entrega de pacotes em uma rede considerando uma
configuração fixa de rede. Também o impacto do tamanho
do payload na entrega dos pacotes foi estudado [9]. Porém,
diversas outras métricas e cenários precisam ser investigados,
como a operação da rede LoRa com múltiplas taxas de dados
simultâneas. Neste trabalho, uma análise estendida dos limites
da tecnologia é apresentada.
Para os testes em simulação, empregaram-se dois simuladores distintos. Em um primeiro momento, o software
Matlab foi utilizado conduzindo-se simulações de camada de
enlace. O segundo simulador adotado é denominado de Lorasim, e foi desenvolvido por uma equipe de pesquisadores da
área [10]. Este software é um simulador de rede desenvolvido
em linguagem Python especificamente para a tecnologia LoRa.
Portanto, além do LoRaWAN, toda a camada fı́sica LoRa
também está implementada, sendo possı́vel realizar testes de
desempenho energético. As caracterı́sticas de hardware implementadas no simulador são as dos transceivers desenvolvidos
pela própria Semtech (nós e gateways).
Todas as simulações aqui foram conduzidas considerando
as regras da FCC americana. As simulações foram conduzidas
para a Classe A e considerando um único canal de frequência.
Os resultados obtidos são análogos para N canais ortogonais.
Ao longo das simulações, trabalhou-se com diferentes abordagens para taxa de dados. Segue uma diferenciação entre elas:
• Taxa fixa: todos os nós da rede mantiveram seu SF igual
ao longo de todo o tempo e simulação;
• Taxa dinâmica: todos os nós iniciaram com o valor de
SF igual, mas este valor pode ser alterado no decorrer
do tempo. Dentro da taxa dinâmica podemos ter duas
situações:
– ADR0 - acontece quando os nós da rede iniciam em
um valor baixo de SF (alta taxa de dados), e seu SF
pode aumentar à medida em que colisões e perdas
de pacotes acontecem. Nesta modalidade o SF nunca
pode voltar ao seu valor original. Esta é uma decisão
local do nó de adaptar sua taxa;
– ADR1 - é a modalidade que implementa por completo o algoritmo de aadaptative data rate na tecnologia LoRaWAN. Aqui, os nós podem reduzir ou
aumentar seu SF de acordo com as condições da
rede. Esta é uma decisão de adaptação tomada pelo
NS e leva em consideração a SNR do sinal dos
últimos 20 pacotes recebidos de cada nó;
As métricas avaliadas para estas simulações são:
• Taxa de entrega dos pacotes: é o total de pacotes entregues com sucesso na rede em relação ao total gerado;
• Eficiência: calculado através do total de bytes entregues
de todos os pacotes em relação a taxa de bits calculada
pela Equação 1;
• Consumo energético: é a energia total gerada na rede e
dada em Joules.
As DRs adotadas para as simulações vão de DR3 até DR0,
de acordo com os dados da Tabela 1. Os parâmetros adotados
para as simulações estão apresentados na Tabela 2.
Acerca da distribuição dos nós na rede, eles são distribuı́dos
aleatoriamente dentro de um plano cartesiano bidimensional

circular contendo um GW no centro desta área. A Figura 1
mostra um exemplo de um cenário hipotético com 1000 nós,
distribuı́dos dentro do raio de alcance do GW, localizado bem
no centro.
TABELA II
Data rates PARA A REGI ÃO AMERICANA .
Parâmetro
Número de Nós
Tamanho payload
Tempo de backoff
Taxa de geração de quadros (λ)
Tempo de simulação
Passo de simulação

Variação do valor
10 até 3000
10 bytes
10 bytes
0,25 até 4 min
20 min
1 ms

Fig. 1. Exemplo de posicionamento para 1000 nós e um GW (em vermelho).

IV. R ESULTADOS
Nesta Seção são apresentados os resultados obtidos por
simulação para três cenários distintos. O que distingue os
cenários é o comportamento do espalhamento espectral para
cada nó da rede.
A. Taxa fixa × taxa dinâmica
A primeira simulação contemplada corresponde a uma
análise quantitativa diferenciando o emprego de uma DR
dinâmica de uma estática, e foi desenvolvida no software
Matlab. A Figura 2 ilustra o resultado mostrando a taxa de
entrega de pacotes em função do aumento do número de nós
na rede.
Para cada linha do gráfico adotou-se uma abordagem diferente para a DR. Nas quatro curvas do gráfico com menor
entrega, a DR foi mantida estática, ou seja, invariável ao longo
de toda a simulação para todos os nós da rede. Um maior SF
(menor DR) resulta em uma piora no total de pacotes entregues
para um grande número de nós, mas se sai melhor com poucos
pontos na rede (até 100).
Ao transformar a DR em dinâmica (ADR0), percebemos
uma significativa melhora nesta entrega, uma vez que temos
nós trabalhando em diferentes SF ortogonais simultaneamente.
Por exemplo, considerando 500 nós, o uso da DR dinâmica
neste cenário resultou em um ganho relativo aproximado de
160% em relação ao uso estático de DR3.
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Fig. 2.

Comparativo DR estático (SF fixo) e dinâmico (ADR0).

B. Análise para ADR0
Como observamos no resultados anterior, o uso de diversos SFs provê um ganho significativo para o LoRaWAN.
Baseando-se nisso, nos próximos resultados trabalhou-se somente com SF dinâmico em modo ADR0 (decisão local).
A Figura 3 mostra o total de pacotes entregues em função da
variação do número de nós. Cada linha do gráfico representa
uma taxa de quadros diferente. Os nós tentam transmitir neste
intervalo de tempo fixo. Note que quanto menor este valor,
mais volume de dados temos e consequentemente maior a
colisão, resultando em um número menor de nós se comunicando na rede. Para uma taxa de geração de quadros de 250
milissegundos consegue-se entregar 40% dos pacotes para uma
rede com 200 nós, e 10% para 400. Aumentado este valor
para três minutos, resulta em até 2000 nós entregando 20%
dos pacotes da rede.
A Figura 4 mostra a eficiência do LoRaWAN em relação ao
acréscimo no número de nós na rede. Nota-se que o acréscimo
no tempo de entre-quadros resulta em um deslocamento no
pico do gráfico para cada valor diferente. Por exemplo, para
250 milissegundos o valor fica em 250 nós. Para um minuto,
temos 900 nós, e para 3 minutos o valor ultrapassará os 2000
nós sensores.

Fig. 3. Total de Pacotes Entregues em função do número de nós na rede e
ADR0, variando-se o tempo entre-quadros.

C. ADR0 × ADR1
Nos próximos resultados trabalhou-se tanto com DR
dinâmica do tipo ADR0 (decisão local) quanto ADR1 (decisão
central). O objetivo aqui é comparar os resultados de entrega
de pacotes e de energia gasta pela rede. Agora estas simulações
foram conduzidas no simulador Lorasim.

Fig. 4. Eficiência em função do número de nós na rede e ADR0, variando-se
a taxa de geração dos quadros.

Na Figura 5 temos os resultados para um payload de 10
bytes. Observe que uma rede com menor quantidade de nós
(até 1000) apresenta uma discrepância maior entre o uso de
ADR0 e ADR1, com a segunda opção se saindo melhor. Por
exemplo, para 500 nós e λ = 0, 25, temos 41% de pacotes
entregues com ADR0, e 54% com ADR1, resultando em um
ganho relativo de aproximadamente 32%. A medida em que λ
aumenta, esta diferença reduz, tornando-se imperceptı́vel para
altos valores de tempo entre-quadros.
Na Figura 6 temos uma análise variando o tamanho do
payload para ADR1, somente. O aumento do número de bytes
reduz a taxa global de entrega, uma vez que temos maior
tempo no ar e maior chance de colisão. Em λ = 0, 5 e
1000 nós, temos 60% com 10 bytes, 0,47% com 20 bytes
e 0,37% com 30 bytes. Para o outro extremo do gráfico, em
λ = 4 e 1000 nós, as entregas ainda estão bastante próximas,
a diferença aumenta com uma maior quantidade de nós. Neste
caso, todas estão acima de 90
Na Figura 7 temos resultados para ADR0 e ADR1, apresentando o gasto energético total em função do acréscimo no
número de nós e da variação da taxa de geração de quadros
para um payload de 10 bytes.
Comparando ADR0 e ADR1, note que as situações com
taxa de geração de quadros pequena são as que apresentam
uma grande diferença no consumo da rede. Por exemplo, em
λ = 0, 75 e 700 nós, temos 66 mJ de energia total para ADR0,
enquanto que para ADR1 este valor cai para quase a metade,
35 mJ. Ganho relativo de 88%. Valores maiores do que um
minuto para taxa de geração de quadros não resultaram em
variações no consumo de energia.
Na Figura 8 temos uma análise variando o tamanho do payload para ADR1, somente. O aumento do tamanho do payload
aumenta o consumo global de energia na rede. Exemplificando,
para λ = 2 e 2000 nós, temos 32 mJ com 10 bytes, 52 mJ
com 20 bytes e 68 mJ com 30 bytes.
V. C ONCLUS ÕES
Este trabalho apresentou uma análise de escalabilidade da
rede LoRa/LoRaWAN considerando como métricas a taxa de
entrega, eficiência e consumo energético em cenários distintos.
Os primeiros resultados mostraram o significativo ganho ao
utilizar DRs dinâmicas para os nós da rede, e é por este motivo
que todas as simulações subsequentes só usufruı́ram de algum
método de variação do SF.
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Fig. 5. Comparativo do LoRaWAN com ADR0 e ADR1. Pacotes entregues
× Número de Nós × Tempo de entre-quadros (min). Payload de 10 Bytes.

Fig. 6. Comparativo do Payloads com ADR1. Total de Pacotes Entregues
× Número de Nós × Tempo de entre-quadros (min). Payload de 10, 20 e 30
Bytes.

Fig. 7. Comparativo do LoRaWAN com ADR0 e ADR1. Energia (mJ)×
Número de Nós × Tempo entre-quadros (min). Payload de 10 Bytes.

Fig. 8. Comparativo do Payloads com ADR1. Energia (mJ) × Número de
Nós × Tempo entre-quadros (min). Payload de 10, 20 e 30 Bytes.

R EFER ÊNCIAS
Simulações com ADR0 e ADR1 mostraram que o impacto
da taxa de geração de quadros é bastante significativa. Em
termos de escalabilidade, uma rede operando com λ = 0, 25
entrega 40% de seus pacotes com 200 nós. No outro extremo,
uma rede com λ = 3 entrega, com 2000 nós, 20% de
seus pacotes gerados. Demonstrando uma diferença bastante
interessante.
O impacto no tamanho do payload é também relevante. Ficou constatado que o aumento no número de bytes proporciona
uma menor entrega de pacotes, tanto para ADR0 quanto para
ADR1. Uma análise de eficiência energética foi apresentada,
demonstrando o impacto do tamanho do payload, tempo de
entre-quadros e número de nós no consumo energético global
de uma rede LoRaWAN. A diferença energética é perceptı́vel
para pequenos intervalos de tempo de geração de pacotes.
Para trabalhos futuros, precisam-se explorar mais possibilidades de cenários para que possamos tirar conclusões mais
sólidas acerca das caracterı́sticas desta tecnologia, como a
consideração de mensagens com confirmação de recebimento
e o emprego de múltiplos gateways na rede. Uma análise
mais extensa de consumo energético também precisa ser
considerada.
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Block Term Decomposition Analysis in Long
Segments of Atrial Fibrillation ECGs
Pedro Marinho R. de Oliveira and Vicente Zarzoso

Abstract— Responsible for 25% of strokes, atrial fibrillation
(AF) is the most common sustained cardiac arrhythmia in clinical
practice. A precise analysis of the atrial activity (AA) signal
in electrocardiogram (ECG) recordings is necessary to better
understand this challenging cardiac condition. Recently, the block
term decomposition (BTD) has been proposed as a novel tool to
extract AA in AF ECG signals noninvasively. However, this tensor
factorization technique was performed only in short segments.
In this paper, the BTD is assessed in long segments of an AF
ECG, varying the observation window size. Experimental results
show the performance of BTD in long segments of an AF ECG
recording and the analysis of the observation window size. This
promising tensor technique is compared to two matrix-based
methods.
Keywords— Atrial Fibrillation, Block Term Decomposition,
Electrocardiogram, Atrial Activity Extraction, Tensor Decomposition.

I. I NTRODUCTION
Cardiac arrhythmia is a disease characterized by an irregular
heartbeat. Especially affecting the eldery, atrial fibrillation
(AF) is the most common sustained cardiac arrhythmia encountered in clinical practice, considered as the last great frontier of cardiac electrophysiology. Persistent AF represents a
highly complex case of this arrhythmia, where extensive atrial
remodelling has taken place due to sustained AF, significantly
affecting atrial activity (AA) and AF perpetuation itself. The
importance given to this challenging cardiac condition has
increased in the past few years and is expected to increase
even more, since it is becoming a major public health and
economical concern, and its mechanisms are not completely
understood. About 160 000 new patients are diagnosed with
AF every year only in USA and similar numbers are shown in
European countries. By 2050, it is estimated that AF will become a new epidemic [2]. In addition, a patient with AF spends
anually approximately $8 700 more in healthcare than a patient
without AF. The treatment of this decease is estimated to add
$26 billion per year to the USA healthcare bill [1]. During
a normal sinus rhythm in the electrocardiogram (ECG), the
P wave corresponds to a normal atrial activation. During AF,
the P wave is replaced by f waves (fibrillatory waves), which
are present throughout the whole ECG recording. However,
they are masked by the QRST complex that corresponds to
the ventricular activity (VA) in each heartbeat
Signal processing techniques are useful and important tools
in the analysis of cardiac signals. They are necessary to
noninvasive extract the AA from the standard 12-lead ECG
Pedro Marinho R. de Oliveira and Vicente Zarzoso are with the Université Côte d’Azur, I3S Laboratory, CNRS, France. (e-mail: {marinho,
zarzoso}@i3s.unice.fr).

for an accurate analysis of the f waves, in order to better
understand the mechanisms behind this disease. Matrix-based
techniques to solve blind source separation (BSS) problems,
such as principal component analysis (PCA) and independent
component analysis (ICA) [3]–[5] have proved to be useful in AA extraction. However, matrix decompositions are
known to have some limitations since constraints need to
be imposed to guarantee uniqueness, e.g., orthogonality or
statistical independence between the sources. Such constraints
are mathematically coherent, but they may lack physiological
grounds, making difficult the results interpretation.
Aiming to overcome the limitations imposed by matrix
decompositions, a tensor factorization technique has been
recently proposed to extract the AA signal from AF ECGs [6]–
[9]. If compared to matrix-based techniques, tensor decompositions present some remarkable features like, for example,
their essential uniqueness with minimal or no constraints.
Another example is the fact that the rank of the tensor can
exceed its dimensions, whereas in matrices the rank is limited
by its lowest dimension. The block term decomposition (BTD)
proposed in [13] suits the characteristics of AA in an AF
signal, since atrial signals can be approximated by all-pole
models and mapped onto Hankel matrices with rank equal
to the number of poles [9]. The Hankel matrices containing
the ECG data are stacked along the third dimension of a
third-order tensor, and then processed by BTD. Previous
experimental results in synthetic and real AF ECG data showed
that BTD can outperform the matrix-based techniques for AA
extraction in short segments of AF ECG recordings [6]-[8].
The performance of BTD depends considerably on its
initialization and model parameters, especially the multilinear
rank (the rank of the matrix factors) and the number of
block terms of the tensor. In [9] an estimation method of the
multilinear rank of BTD in an AF ECG tensor is proposed.
This estimation is based on the application of three popular
methods for the estimation of auto-regressive (AR) model
order in the TQ segment of a heartbeat, where only AA is
present. In addition, a sucessful AA extraction depends on the
precise selection of the AA source among the others estimated
sources. In [10] the BTD showed that the classical method of
atrial source selection [3], [4] is not optimal, and then two suboptimal methods that provide better accuracy were proposed.
The BTD has proved to be useful extracting the AA signal
from the AF ECG, being able to outperform the matrixbased techniques. However, this tensorial approach was only
assessed in short segments of an AF ECG (1 to 5 seconds).
Its performance in long segments remains an open question.
To answer this question and analyze the observation window
size on the performance of this new promising technique, the
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present work assesses BTD for the first time in long segments
of a patient with persistent AF and compares it to two
popular matrix-based methods for AA extraction: RobustICAf [11] and PCA [12]. Experimental results using Monte Carlo
simulations evaluate the AA extraction performance of BTD
on long segments of an AF ECG.
The rest of this paper is organized as follows. Section II
introduces the notation used in the work, while Section III
recalls the BTD as a tensor approach to solve BSS problems.
Section IV discusses quantitative measures of AA content.
Section V presents the database and the setup used in the
experiments, whose results are reported in Section VI. Finally,
Section VII gives an end to the paper with the conclusion of
this work and the prospects of future works.
II. N OTATIONS
Scalars, vectors, matrices and tensors are represented by
lower-case (a, b, c, ...), boldface lower-case (a, b, c, ...),
boldface capital (A, B, C, ...) and calligraphic (A, B, C, ...)
letters, respectively.
T
The matrix transpose is represented by (·) , symbol || · ||
represents the l2 -norm, | · | represents the absolute value and
◦ represents the outer product. E[·] denotes the mathematical
expectation and the operator diag(·) builds a diagonal matrix
by placing its arguments along the diagonal. Given a thirdorder tensor A ∈ CI1 ×I2 ×I3 , with scalars ai1 ,i2 ,i3 , its frontal
slices are represented by A..i3 ∈ CI1 ×I2 . Given a matrix
A ∈ CI1 ×I2 , with scalar entries ai1 ,i2 , its ith
1 row and the
ith
column
are
represented
by
a
and
a
,
respectively.
i
.
.i
2
1
2

where M ∈ RK×R is the mixing matrix, modeling the
propagation of the cardiac electrical sources from the heart
to the body surface, S ∈ RR×N is the source matrix that
contains the atrial, ventricular and noise sources, and R is the
number of sources [5]. Since the goal is to estimate M and S
from the matrix Y (the only observed data), it is clear that AA
extraction in an AF ECG recording is a BSS problem. In [13],
the BTD is proposed as a solution of a BSS problem like (3).
The idea to obtain a tensor from Y is to map its k th row onto
(k)
a Hankel matrix HY ∈ RI×J , where I = J = N2+1 if N is
N
odd or I = 2 and J = N2 + 1 if N is even, with
(k)

[HY ]i,j , yk,i+j−1

(4)

where i = 1, ..., I, j = 1, ..., J, and k = 1, ..., K. Next,
the tensor is built by stacking each Hankel matrix along
the third dimension (as frontal slices) of a third-order tensor
Y ∈ RI×J×K , that is
(k)

Y..k = HY .

(5)

Tensor Y can be written in scalar form as
yi,j,k =

R
X

mk,r sr,i+j−1 .

(6)

r=1

The k th matrix slice of this tensor can be represented as
Y..k =

R
X

(r)

mk,r HS

(7)

r=1
(r)

III. B LOCK T ERM D ECOMPOSITION
The BTD of an arbitrary third-order tensor T ∈ RI1 ×I2 ×I3
is written as
R
X
T =
Er ◦ cr
(1)

where HS ∈ RI×J is a Hankel matrix built from the rth row
(r)
of S. For each r, the outer product between matrix HS and
th
the r column of M, i.e., m.r , is being performed. This way,
the tensor Y can be written as
Y=

r=1

where cr ∈ RI3 and Er ∈ RI1 ×I2 has rank Lr and admits a
decomposition Er = Ar BTr , where Ar ∈ RI1 ×Lr and Br ∈
RI2 ×Lr have full column rank Lr . Equation (1) may then be
rewritten as
R
X

T =
Ar BTr ◦ cr .
(2)

R
X

(r)

HS ◦ m.r .

Comparing Equations (1) and (8), it can be concluded that
the ECG data tensor follows a BTD tensor model with the
following correspondence
(T ) ⇐⇒ (Y)

(9)

(Er , cr ) ⇐⇒ (HS , m.r )

(r)

(10)

(I1 , I2 , I3 , R) ⇐⇒ (I, J, K, R) .

(11)

r=1

One can see that the BTD is a decomposition of T in
multilinear rank-(Lr ,Lr ,1) terms. In [13, Theorem 2.2], it is
shown that the BTD is essentially unique if the following
conditions are satisfied:


1) The P
matrix factors A = A1 A2 . . . AR ∈


R
B1 B2 . . . BR
RI1 ×Pr=1 Lr and B =
∈
R
full-column
rank.
RI2 × r=1 Lr are


2) Matrix C = c1 c2 . . . cR ∈ RI3 ×R does not
contain proportional columns.
PR
The first condition requires that r=1 Lr ≤ I1 , I2 . Milder
uniqueness conditions are also presented in [13].
The ECG data matrix with K leads and N samples can be
modeled as
Y = MS ∈ RK×N
(3)

(8)

r=1

Due to the quasi-periodic nature of AF, atrial sources can
be represented by the exponential (or all-pole) model as
sr,n =

Lr
X

n−1
λ`,r z`,r

(12)

`=1

where n = 1, ..., N , r = 1, .., R, Lr is the number of
exponential terms, z`,r is the `th pole of the rth source,
and λ`,r is the scaling coefficient. This way, their associated
Hankel matrices accept the Vandermonde decomposition [14]:
(r)

T

HS = Vr diag(λ1,r , λ2,r , ..., λLr ,r )V̂r
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with


1
 z1,r

Vr =  ..
 .
I−1
z1,r

1
z2,r
..
.

...
...
..
.

I−1
z2,r

...



1
zLr ,r 

..  ∈ RI×Lr
. 

(14)

I−1
zL
r ,r

and


1

 z1,r

V̂r =  ..
 .
J−1
z1,r

1
z2,r
..
.

...
...
..
.

J−1
z2,r

...

1



zLr ,r 

..  ∈ RJ×Lr .
. 

provides a quantitative measure of harmonicity of the signal.
A high kurtosis in the frequency domain means that the power
spectral density is sparse, which is suggestive of a harmonic
signal like AA in AF. Also, kurtosis is parameter free, whereas
SC depends on the DF and the definition of a suitable interval
for interpretation [10]. The third parameter, used to eliminate
sources with irrelevant content, is the power contribution to
lead V1 given by
P (r) =

(15)

J−1
zL
r ,r

In the case of different poles, the Vandermonde matrix with
Lr ≤ I, J will have full-column rank Lr , so if M does not
have proportional columns, the BTD in (8) will be essentially
unique. In the case of equal poles, milder conditions can assure
the uniqueness of (8) [13].
As previously described, BTD can outperform the matrix
approaches regarding the AA extraction in short AF ECG
recordings[6]–[9]. However, its performance in long AF ECG
segments remains an open question, since, to the best of the
authors’ knowledge, the BTD has only been computed in short
segments of AF ECGs.
IV. ATRIAL ACTIVITY C ONTENT M EASUREMENT
Signal processing techniques used to solve BSS problems
separate the original signal in several sources. In AF ECG,
typically at least one of these sources contains the AA.
However, it is unknown if the AA is concentrated only in
a single source. In the present work, as in previous works, it
is considered that the AA is concentrated in a single source,
and the source with the most AA content is called the atrial
source. In the frequency domain, the AA during AF has a
peak between 3 and 9 Hz. The position of this peak is called
dominant frequency (DF). It is defined as potential atrial
sources any source with DF placed in such an interval. Three
parameters are used to measure AA extraction quality. In this
work, the atrial source is selected by visual inspection helped
by the parameters presented in this section. The first one is
the spectral concentration (SC), that is, the relative amount of
energy around the DF. The SC is computed as in [4]:
P1.17fp
fi =0.82fp PAA (fi )
(16)
SC = P
Fs /2
P
(f
)
AA
i
fi =0

1
1)
||m(V
sr. ||2
r
N

(18)

(V 1)

in mV2 , where mr
is the contribution of the rth source to
lead V1 (given by the corresponding element of the estimated
mixing matrix) and sr. is the rth source, corresponding to the
rth row of matrix S in Equation (3). The power contribution to
lead V1 by an AA source is expected to be strong, since this
lead is the one that typically reflects best AA in AF ECGs.
V. DATABASE AND E XPERIMENTAL S ETUP
Experiments on real AF ECG data evaluate the performance
of BTD regarding the AA extraction in long segments varying
the observation window size.
A. Real AF ECG Data and Preprocessing
Experiments are performed in 4 segments of a standard
12-lead ECG recording from a single patient suffering from
persistent AF, considering all the 12 leads. These recordings
belong to a database provided by the Cardiology Department
of Princess Grace Hospital Center, Monaco. The recordings are
acquired at a 977 Hz sampling rate and are preprocessed by
a zero-phase forward-backward type-II Chebyshev bandpass
filter with cutoff frequencies of 0.5 and 40 Hz, in order to
suppress high-frequency noise and baseline wandering. A 15second segment in lead II from the patient is shown on Figure
1. The segments have about 2.5, 5, 10 and 15 seconds and they
all have the same starting sample. They are downsampled by
a factor of 4, 8, 16 and 24, respectively, since the originally
built third-order tensors pose some difficulties to Tensorlab
MATLAB toolbox [15].
B. BTD Setup

The BTD is implemented using the non-linear least squares
(NLS) method available in Tensorlab choosing R = 12 and
Lr = 95, for all r = 1, 2, ..., R. This choice is made based on
the work [9], that shows that such values provide satisfactory
results for the heartbeat with the largest TQ segment of the
patient considered in the present work. The tolerance threshold
for BTD convergence is set to 10−9 and the maximum
number of iterations is set to 1000. Ten Monte Carlo runs,
with Gaussian random initialization for the matrix and vector
factors at each run, are used to analyze the performance of
E[|sr. |4 ] − 2E[|sr. |2 ]2 − |E[s2r. ]|2
K=
.
(17) BTD in the AF patient regarding AA signal extraction. Monte
E[|sr. |2 ]2
Carlo runs are needed, since BTD has a strong dependence on
Kurtosis is a measure of peakedness and sparsity of a distribu- its initialization. This tensorial technique is compared to the
tion and, when computed in the frequency domain, it naturally matrix-based methods PCA and RobustICA-f.
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where fp is the value of the DF, Fs is the sampling frequency,
fi is the discrete frequency and PAA is the power spectrum
of the AA signal computed using Welch’s method as in [4].
The second parameter used to better analyze the potential
atrial sources is the kurtosis, denoted K, of the signal in the
frequency domain acquired by a 4096-point FFT. As in [11], it
is used the general expression of kurtosis valid for non-circular
complex data, that is given by
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Lead V1
BTD
RobustICA-f
PCA

1.2

Lead II (mV)

1

PBTD = 0.00106 mV2

(a)

PRobustICA-f = 0.000646 mV2

0.8
(b)

0.6

PPCA = 0.00143 mV2

0.4

(c)

0.2

(d)

0
0

-0.2
0

5

10

Times (s)

Fig. 1: A 15-second segment of an AF ECG recording from
one patient. Only bipolar limb lead II is shown, for clarity,
although the full 12 leads are processed.
TABLE I: Values of SC (%) for PCA and RobustICA-f. For
BTD, the maximum (BTDmax ) and the mean (BTDmean )
values of SC (%) of ten independent runs is shown.
2.5 s
5s
10 s
15 s

BTDmax
94.04
77.88
90.93
93.01

BTDmean
74.03
65.56
73.49
77.87

PCA
55.29
49.03
56.40
54.36

5

15

RobustICA-f
69.08
66.13
72.22
71.80

15

Fig. 2: Estimated atrial sources contribution to lead V1 in the
15-second segment by BTD, RobustICA-f and PCA in the time
domain (in mV). AA signal estimations are vertically shifted
for clarity.
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A. Long Segments Performance
Table I shows the values of SC in % for PCA and
RobustICA-f. The mean of the ten independent runs and
the maximum value is shown for BTD. It can be seen in
Table I that the mean of the SC for BTD is very close to
the matrix-based techniques, outperforming PCA in all the
observed segments and RobustICA-f in 3 out of the 4 segments
with different lengths. Also, BTD is superior for all observed
segments in 5 to 8 out of the 10 independent runs, showing
that it can easily have superior performance if the right model
parameters (R, Lr ) and initialization are chosen. It can be seen
also that the maximum SC presents a high value (≥ 75%) for
all the observed segments, and in all cases, superior to that of
matrix techniques, meaning that, with the right initialization,
BTD outperformed to the matrix-based techniques for the
considered window lengths.
In the observed segments of different lengths, BTD finds
more potential atrial sources than PCA and RobustICA-f. Discovering many potential atrial sources may be an interesting
outcome, since it increases the possibility of finding some
features that, although weakly contributing to the AA, may
provide useful physiological and clinical information about the
arrhythmia.
Figures 2 and 3 illustrate the estimated atrial source by the
three BSS techniques compared in this paper, in the time and
frequency domain, respectively, for the best performance of
BTD in the 15-second segment. These two figures show the
satisfactory performance of BTD in estimating the AA in long
segments of an AF ECG, as well as its superiority compared

0

0

5

10

15

20

25

30

Frequency (Hz)

Fig. 3: Atrial sources contribution to lead V1 in the 15-second
segment estimated by BTD,
√ RobustICA-f and PCA in the
frequency domain (in mV/ Hz).

to the matrix-based methods, as quantified by the higher SC
and kurtosis values.
B. Observation Window Size Analysis
The observation window size used in the experiments extends from 2.5 to 15 seconds, in order to analyze its influence
on BTD performance. Figures 4 and 5 show the variation of
SC and kurtosis, respectively, over the 10 independent runs
for all the window observation sizes analyzed in this work.
This variation is illustrated by a box-and-whisker plot, where
the red lines represent the median and the blue boxes the
percentiles. Due to the lack of space, similar figures for PCA
and RobustICA-f are not shown in this paper.
It can be seen that there exists a certain variation of SC and
kurtosis over the runs, for each observation window size. This
is expected, since BTD performance depends considerably on
the initialization of its model factors. However, there is no
clear trend in the computed parameters, which shows that the
influence of the observation window size on the performance
of BTD is not very significant.
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the size of the observation window is shown to be not very
significant regarding the quality of the atrial signal extracted.
The only drawback observed is the need of downsampling
the long segment by a high factor, which may cause some
loss of information. Future works would aim at analyzing
the temporal (or intra-patient) stability of BTD. Experiments
should be performed in a large database of AF patients to
validate these results.
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Fig. 4: SC (%) of the AA signals estimated by BTD from the
observed AF ECG segments over ten independent runs.
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Fig. 5: Kurtosis of the AA signals estimated by BTD from the
observed AF ECG segments over ten independent runs.

The only drawback observed when processing long segments of ECG using BTD is the fact that the original segment
must be downsampled by high factors, since Tensorlab has
some difficulties in processing a tensor with large dimensions.
Downsampling by a high factor could cause some loss of
information in the signal.
VII. C ONCLUSION
AF is becoming a major public health and economical
concern. Signal processing techniques to solve BSS problems
arise as a key tool to better understand the mechanisms behind
this challenging cardiac condition. Aiming to overcome the
limitations of matrix-based methods, a tensorial technique
has been recently proposed as a useful tool for atrial signal
extraction in AF ECGs. The first contribution of the present
work is the analysis of BTD in time segments with varying
length of an AF ECG, showing that this tensor technique
presents a satisfactory performance not only in short segments
(2.5 s), but also in long segments (15 s). The second contribution of the present work is the analysis of the observation
window size on the performance of BTD. The choice of
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Uso de Aprendizado de Máquina no Mecanismo de
Particionamento do Codificador de Vı́deo HEVC
José Raimundo Barbosa, Jean Felipe F. de Oliveira, Ruan D. Gomes, Carlos D. M. Regis e Marcelo S. de Alencar

Resumo— O codificador de vı́deo HEVC/H.265 apresenta um
aumento significativo de eficiência de compressão em relação ao
seu antecessor, o AVC/H.264. Isto é atribuı́do ao mecanismo de
particionamento de quadros utilizado pelo HEVC, que oferece
uma estrutura mais flexı́vel de divisão dos blocos. Inerente a esse
aumento na flexibilidade, o aumento de esforço computacional
necessário para compressão representa desafios que devem ser
enfrentados. Com o objetivo de reduzir o custo computacional do
codificador HEVC, neste trabalho foi proposto o uso de aprendizado de máquina para predizer a forma de particionamento
dos quadros durante a codificação. Foi utilizado um algoritmo
de aprendizado de máquina em tempo real, no codificador
de referência HM16.7. Com essa abordagem foi possı́vel obter
uma redução de 40%, em média, no tempo de processamento,
mantendo a qualidade do vı́deo resultante semelhante à obtida
com o codificador de referência.
Palavras-Chave— HEVC,
Aprendizado
de
máquina,
codificação de vı́deo.
Abstract— The HEVC/H.265 presents a significant increase in
compression efficiency over its predecessor, the AVC/H.264. This
is attributed to the frame partitioning mechanism used by HEVC,
which offers a more flexible structure of block splitting. Inherent
to this increase in flexibility, the increased computational cost
required by the coding process represents a challenge that need
to be faced. To reduce the computational cost of the HEVC
encoder, in this work the use of machine learning to predict the
frame partitioning was proposed. A real-time machine learning
algorithm was applied on the HM16.7 reference encoder. With
this approach it was possible to achieve a reduction of 40% in the
processing time, on average, while maintaining the quality of the
resultant video close to the quality obtained using the reference
encoder.
Keywords— HEVC, Machine learning, video coding.

I. I NTRODUÇ ÃO
A alta qualidade dos vı́deos em Ultra High Definition
(UHD) possibilita novas experiências visuais cada vez mais
elaboradas. Porém, para transportar esse tipo de conteúdo, é
necessário lidar com a alta demanda por largura de banda,
processamento e armazenamento, o que pode inviabilizar o
uso em máquinas de processamento limitado ou em aplicações
em tempo real [1].
O H.264/AVC (Advanced Video Coding) é um exemplo
de padrão de codificação de vı́deo que está presente no
mercado desde 2003 [2]. Porém, diante do intenso e crescente
José Raimundo e Carlos Danilo são vinculados ao Grupo de Processamento de Sinais Digitais (GPDS) no IFPB – Campus João Pessoa, Emails: j.zmais@gmail.com, carlos.regis@ifpb.edu.br; Jean Felipe trabalha na
Samsung, E-mail: jean.o@samsung.com, Ruan D. Gomes trabalha no IFPB
– Campus Campina Grande, E-mail: ruan.gomes@ifpb.edu.br e Marcelo
Sampaio trabalha na UFBA, E-mail: malencar@iecom.org.br.

tráfego de vı́deos de altas resoluções, foi necessário o desenvolvimento de um codificador mais eficiente e robusto [1],
[3]. Para suprir esta necessidade, em 2013, foi lançado o
ITU-T H.265/HEVC (High Efficiency Video Coding) [4]. O
padrão HEVC é voltado principalmente para atender às novas
demandas de vı́deos UHD, possibilitando o dobro de eficiência
de codificação em relação ao AVC [5]. No entanto, o HEVC
tem um custo computacional cerca de quatro vezes maior
que o AVC, devido às novas ferramentas de codificação, com
destaque para o novo sistema de particionamento das unidades
de codificação [3], [6].
Neste trabalho foi desenvolvida uma versão otimizada do
HEVC a partir do codificador de referência HM16.7. Para
isso, um algoritmo de aprendizado de máquina em tempo real
foi adicionado à função que realiza o particionamento das
unidades de codificação. Essa abordagem se propõe a predizer a forma de particionamento das unidades de codificação
dos quadros de vı́deo. As simulações mostraram que foi
obtida uma redução média de 40% no tempo de codificação,
mantendo a qualidade do vı́deo resultante equivalente àquela
alcançada com o codificador de referência.
II. E STRUTURA DE PARTICIONAMENTO DE Q UADRO DO
HEVC
Para manipular um quadro do vı́deo, o HEVC utiliza uma
forma de particionamento flexı́vel em blocos, distribuı́dos em
uma estrutura de árvore, denominada de Quadtree [5]. Essa
técnica proporcionou ganho de eficiência de compressão mais
significativo em vı́deos com altas resoluções. Devido ao maior
tamanho resultante das unidades de codificação no processo
de particionamento, grandes regiões sem transições bruscas
de intensidade, como ilustrado na Figura 1, geram uma menor
quantidade de informação no fluxo de bit final.

Fig. 1: Exemplo de definição de blocos em imagem 4K.
Na Figura 1 é apresentada uma imagem UHD com resolução
4K (3840 × 2160 pixels) extraı́da do filme EstereoEnsaios, o
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primeiro a ter resolução 4K totalmente gravado e produzido
no Brasil (detalhes em: http://4k3d.wordpress.com/). Nessa
Figura, é possı́vel observar a relação de tamanho entre uma
imagem 4K e uma imagem Full HD (1920 × 1080 pixels),
cerca de quatro vezes menor. Consequentemente, o tamanho
do bloco para abranger uma determinada área com pouca
variação é proporcionalmente maior nas imagens 4K.
O padrão H264/AVC possibilitou uma flexibilização no
tamanho dos blocos em relaçao a padrões mais antgis como o
MPEG-2, pela introdução de uma estrutura recursiva, formada
por macroblocos 16 × 16, que podem ser subdivididos em
blocos de até 4 × 4. O HEVC emprega uma estrutura ainda
mais flexı́vel, na qual o primeiro nı́vel de divisão de blocos
possui tamanho 64 × 64, sendo chamado de Coding Tree
Unit. A utilização de blocos maiores melhora a eficiência de
codificação para vı́deos com grandes resoluções [3], [7].
A Figura 2a ilustra a forma de particionamento de uma
Coding Tree Unit, que pode ser dividida recursivamente em
quatro ou mais estruturas de subárvores (Figura 2d) ou em
estruturas chamadas de Coding Units, que são compostas por
informações de luminância e de crominância correspondentes
aos elementos sintáticos, conforme a variação de conteúdo da
imagem [8]. A Coding Unit ainda pode ser divida em Prediction Units. Os Prediction Units podem ter tamanhos mı́nimo de
até 4×4 e podem ser divididos de forma simétrica (Figura 2b)
ou anti-simétrica (Figura 2c), em que N ∈ {4, 8, 16, 32}.

Fig. 2: Exemplo de: Coding Tree Unit dividida em Coding
Units; Coding Units dividida em Prediction Units.
Cada Coding Tree Unit pode ser dividida em múltiplas
Coding Units, com blocos com dimensões de 8 × 8, 16 × 16,
32 × 32 ou 64 × 64. Cada Coding Unit pode ainda ser
dividida em Prediction Units menores, inclusive nos modos
SKIP e MERGE, que resultam em um bloco de dimensões
2N × 2N (Figura 2e). Nesse processo, o codificador verifica
4i partições, i ∈ [0, 3]. Com isso, uma Coding Tree Unit pode
ter (24 +1)4 +1 = 83522 diferentes combinações de tamanhos
de unidades de codificação [9], [7].
O modo SKIP (Figura 2e), utiliza um sinalizador para
notificar a Coding Unit que o resı́duo que indica a forma

de predição é zero e que a Coding Unit contém uma única
partição resultante de codificação inter-quadro configurada
como uma Prediction Unit com dimensões de 2N ×2N . Estas
informações de movimento da Prediction Unit associada a uma
Coding Unit ignorada é inferida pela fusão de blocos. Se a
Coding Unit não for ignorada, um sinalizador de mesclagem
é enviado para cada Prediction Unit prevista entre imagens.
Se o sinalizador de salto ou o sinalizador de mesclagem
estiver definido, isto é, a mesclagem de blocos deve ser usada,
um ı́ndice de mesclagem é enviado para identificar um dos
candidatos [10].
III. A LGORITMO DE A PRENDIZADO DE M ÁQUINA
Aprendizado de Máquina é uma área da inteligência artificial, na qual grandes quantidades de informações são utilizadas
para possibilitar o reconhecimento de padrões. Isso é possı́vel
a partir do processamento repetitivo e acúmulo de experiência,
que proporciona aos algoritmos de aprendizado os dados
necessários para especificar as decisões a serem tomadas [9].
Na modelagem de dados realizada pelos algoritmos de
aprendizagem, é usado um processo de indução para construir
um modelo matemático capaz de expressar as relações entre
entrada e saı́da, de acordo com os dados fornecidos para
a etapa de treinamento [8]. Neste contexto, a quantidade e
qualidade dos dados determinam o desempenho do modelo.
Logo, conhecer o tipo e as caracterı́sticas dos dados estudados
é fundamental para a escolha dos métodos mais adequados.
Neste trabalho, é utilizado um conceito de aprendizado de
máquina denominado Support Vector Machine (SVM). Este
conceito utiliza para treinamento um conjunto de dados de
entrada e suas respectivas classificações, e com isso constrói
um modelo que possibilita a classificação de novos dados
não observados durante a etapa de treinamento. O algoritmo
SVM utiliza os parâmetros γ e C. O parâmetro γ define até
onde chega a influência de um único exemplo de treinamento,
com valores baixos significando a ocorrência do aumento da
sensibilidade a ocorrências distantes, enquanto valores altos
acentuam a influência de ocorrências próximas. O parâmetro C
ajusta a classificação errônea de exemplos de treinamento em
relação à simplicidade da superfı́cie de decisão. Um C baixo
torna a superfı́cie de decisão suave, enquanto um C alto tem
como objetivo classificar todos os exemplos de treinamento
corretamente, dando ao modelo a liberdade de selecionar mais
amostras [11].
IV. T RABALHOS R ELACIONADOS
Durante a codificação um vı́deo UHD, diversas etapas
apresentam situações de repetição que resultam em padrões
que podem ser mapeados, o que oferece um cenário favorável
para uso de aprendizado de máquina [3], [6], [8]. Em [9],
é proposta uma alternativa baseada em um algoritmo de
decisão prematura de divisão de Coding Units, utilizando
técnicas de aprendizado de máquina, em que foi alcançada
uma redução média do custo computacional de 30%. O estudo
também aponta outras possibilidades de otimização a serem
consideradas, assim como propostas de uso do algoritmo de
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aprendizagem ou o aumento do tempo de treinamento do
algoritmo de aprendizagem.
Outras formas de otimização do processo de codificação
também são exploradas em [12], em que foram utilizadas
abordagens baseadas em software distribuı́do, que transmitem
e exibem vı́deos UHD. Nessas soluções, todo o processamento
é realizado utilizando uma arquitetura de componentes paralelos e distribuı́dos de software. Essas soluções são flexı́veis em
termos de resolução e algoritmos de codificação. A solução
proposta utiliza o padrão H.264, no entanto é possı́vel realizar
a integração de diferentes padrões de codificação à solução,
como algoritmos de compressão sem perdas ou novos padrões
de codificaa̧ão com perdas, como o HEVC.
V. C ODIFICADOR OTIMIZADO
Neste trabalho, foi desenvolvida uma versão otimizada do
codificador HEVC, representado pelo sı́mbolo Ω. Para isso
foi utilizada uma implementação de referência do HEVC
em C++ chamada de HEVC Test Model (HM), versão 16.7,
que é disponibilizada pelo comitê ITU JCT-VC em [13].
Também são disponibilizadas especificações de testes criadas
para explorar, de forma padronizada, diversas situações de
codificação, com isto é possı́vel realizar estudos comparativos
sobre a eficiência de codificação e desenvolver versões modificadas como as presentes em [14] e [9].
Para diminuir o esforço computacional da codificação,
foi utilizado um algoritmo SVM em tempo de execução
para predizer a forma de particionamento das unidades de
codificação. O algoritmo toma como entrada os atributos
CtxSkipFlag1, CtxSkipFlag2 e CtxSkipFlag3, que indicam
se as Prediction Units superior e esquerda são sinalizados
com o modo SKIP, para os quadrantes 1, 2 e 3 do bloco
a ser codificado. A escolha desses atributos foi baseada nos
resultados obtidos em [9]. A etapa de treinamento é realizada
utilizando os atributos como entrada e a forma de particionamento final da Coding Units como classe, resultando em um
classificação binária composta por Coding Units particionadas
em 2N × 2N ou não. Caso seja classificado como 2N × 2N ,
o processamento das Coding Units concluı́do e as demais
possibilidades de particionamento são ignoradas.
As funções de treinamento e classificação do SVM foram
implementadas dentro da função que aborda o particionamento
das unidades de codificação, no código do codificador de
referência HM. A etapa de treinamento ocorre no primeiro
quadro P de cada grupo de quadros (Group Of Pictures –
GOP) do codificador e a predição ocorre nos demais quadros.
Durante os próximos GOP da sequência, é realizado o ajuste
do modelo com novas amostras.
O algoritmo SVM utilizado faz parte de um conjunto de
funções de aprendizagem de máquina implementadas em C++,
que está disponı́vel na biblioteca DLib [15]. A escolha dos
valores dos parâmetros C e Gamma pode ser otimizada
por meio de uma função de busca grid search. No entanto,
esta operação aumenta o tempo de treinamento, o que pode
comprometer a eficiência do codificador, devido ao processamento extra aplicado na busca. Para evitar este tipo de
situação, foram utilizados os valores padrões especificados na

documentação Dlib, sendo C = 1000 e Gamma = 0.0001,
essa configuração proporciona ao SVM uma sensibilidade de
classificação intermediária. O kernel utilizado Radial Basis
Kernel, escolhido com base nas recomendações em [11].
VI. C ONFIGURAÇ ÕES DOS T ESTES
Para garantir condições comuns para os testes de validação
das propostas, o comitê Joint Collaborative Team on
Video Coding (JCT-VC), elaborou a documentação JCTVCL1100 [16], na qual são descritas as configurações e conteúdos
para testes padronizados. Essa padronização é aplicada no
desenvolvimento de novas funcionalidades ou otimizações
de codificadores desenvolvidos utilizando o codificador de
referência HM. As configurações são:
• All Intra: Todos os quadros são codificados de forma
independente com apenas predição intra-quadro.
• Random Access (RA): Codificação com elevadas taxas de
compressão. A ordem de codificação e a ordem de saı́da
dos quadros diferem, induzindo um atraso de codificação.
Esta configuração representa aplicações de radiodifusão
e de streaming.
• Low Delay P (LP): Codificação sem o atraso de
codificação estrutural apresentado quando se usa os
parâmetros RA. Esta configuração é avaliada usando
apenas quadros P (predição uni-direcional).
• Low Delay B (LB): Semelhante ao cenários LP, porém
esta configuração é avaliada usando também quadros B
(predição unidirecional e bidirecional).
As configurações especificam casos de uso com vı́deos
com 8 ou 10 bits de profundidade por componente. Na
documentação, também são recomendados os vı́deos presentes
em ftp://hevc@ftp.tnt.uni-hannover.de/testsequences/. O modo
All Intra não foi abordado neste trabalho, uma vez que o
algoritmo modificado não atua nos quados intra-frame.
VII. R ESULTADOS
Para realizar as simulações, foram utilizadas sequências
YUV em UHD 4K (3840 × 2160), com 300 quadros cada
e com taxa de 30 quadros por segundo, sub-amostragem
de crominância no formato 4:2:0), disponı́veis em [17]. As
sequências apresentam situações diversas, ideais para testes
de codificação com diferentes cenários. Os resultados apresentados nesse estudo utilizaram quatro videos UHD.
Para efeitos de avaliação do desempenho do algoritmo
proposto, as configurações de testes RA (Random Access),
LP (Low Delay P) e LB (Low Delay B), foram aplicadas
em todos os vı́deos considerando os quatro valores diferentes
do parâmetro de quantização (QP - Quantization Parameter):
22, 27, 32 e 37, indicados pela recomendação JCTVC-L1100
sobre a orientação de testes do codificador de referência
HM [16]. O valor do QP influencia o número de divisões da
unidade de codificação, quanto menor o QP, maior o número
de divisões da coding unit, o que implica uma busca mais
detalhada pelo melhor particionamento da Coding Tree Unit
e, consequentemente, o aumento do esforço computacional [9].
Na Figura 3, é apresentado um comparativo do tempo
médio de todos os vı́deos por configuração. As colunas são
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agrupadas por QP e ilustram o ganho de tempo do codificador
Ω em relação ao HM16.7. Foram utilizadas inicialmente 4
sequências devido o tempo de médio de até 8 horas por
codificação, além de que é necessário realizar uma codificação
para cada configuração, cada vı́deo e cada QP.
RA
LP
LB

Tempo

60 %

TABELA II: Codificações com configuração RA.
Video
Campfire
Party

Tall
Buildings

Library

40 %

Construction
Field

20 %

QP
22
27
32
37
22
27
32
37
22
27
32
37
22
27
32
37

Ω
Y-PSNR
(dB)
38.959
37.062
35.550
33.929
40.455
38.325
35.887
33.278
41.102
40.106
38.676
36.857
39.488
38.640
37.440
35.785

Tempo
(s)
32324
23349
19225
17159
15542
12651
11657
11231
13571
11780
11339
11090
15948
12535
11419
11003

Bitrate
(kbps)
72196.73
22979.62
10237.80
5872.29
18131.92
7744.52
3895.67
2013.90
7890.596
2873.35
1458.96
799.881
15722.56
3204.42
1604.699
880.816

HM16.7
PSNR
(dB)
38.968
37.070
35.559
33.944
40.478
38.345
35.901
33.284
41.110
40.115
38.68
36.868
39.494
38.64
37.443
35.791

Tempo
(s)
52651
43592
38328
35494
32361
27935
26262
25571
27902
25603
24901
24575
31864
26752
25395
24723

Bitrate
(kbps)
72117.39
22930.84
10244.63
5885.72
18057.88
7738.02
3897.27
2015.23
7864.28
2857.34
1453.97
799.31
15802.00
3210.28
1603.72
880.17

TABELA III: Codificações com configuração LP

0%
QP=22,

QP=27,

QP=32,

QP=37

Fig. 3: Tempo de codificação do Ω em relação a HM.
Para analisar a qualidade dos vı́deos após a codificação,
foram utilizadas as métricas Peak Signal to Noise Ratio
(PSNR), e Bjontegaard. A métrica Bjontegaard [18] realiza
a comparação de duas curvas de taxa de distorção referentes
aos codificadores comparados. Os resultados são expressos em
kbit/s (kilobit per second) para taxa de transmissão, sendo BDPSNR para distorção e BD-rate para a diferença média de taxa
de bits[19]. A Tabela I apresenta os resultados da BD-Rate
e BD-PSNR para as sequências, nas configurações RA, LB e
LP, seguindo a recomendação JCTVC L1100 [16]. O resultado
negativo da média da BD-PSNR indica que o Ω apresentou
uma leve perda de qualidade em relação ao HM16.7, enquanto
a BD-Rate indica uma leve redução de 0.87% na eficiência de
compressão.
TABELA I: Resultado da BD-Rate e BD-PSNR.
Configuração
RA

LB

LP

Vı́deo
Tall Buildings
Campfire party
Library
Construction field
Média RA
Tall Buildings
Campfire Party
Library
Construction Field
Média LB
Tall Buildings
Campfire Party
Library
Construction Field
Média LP
Média Geral

BD-Rate (%)
0.556444
0.503077
0.87789
0.345527
0.292513
1.62428
0.517206
2.28589
0.560921
1.247074
2.04881
0.603254
2.15759
1.12672
1.484094
0.87789

BD-PSNR
-0.0182777
-0.0104647
-0.0165355
-0.0030350
-0.0029393
-0.0465204
-0.0096508
-0.0437976
-0.0063680
-0.0265842
-0.0516109
-0.0115035
-0.0397708
-0.0108022
-0.0284218
-0.0165355

As Tabelas II, III e IV, apresentam os resultados detalhados
de algumas codificações. As tabelas são organizadas respectivamente pelas configurações: RA, LP e LB. A avaliação
individual de cada codificação é realizada por meio da métrica
PSNR. A métrica PSNR é uma das mais utilizadas na literatura, seu resultado se baseia na comparação byte a byte
dos dados. Também estão presentes o tempo e o bitrate final.
Ao comparar o codificador modificado com o codificador
de referência, é possı́vel observar pouca variação entre a
qualidade da imagem (PSNR) e o bitrate final, porém o tempo
do codificador modificado, proposto neste trabalho, apresenta
uma redução considerável.

Video
Campfire
Party

Tall
Buildings

Library

Construction
Field

QP
22
27
32
37
22
27
32
37
22
27
32
37
22
27
32
37

Ω
Y-PSNR
(dB)
39.518
37.287
35.755
34.094
40.251
37.977
35.489
32.835
41.005
39.881
38.352
36.455
39.443
38.510
37.241
35.46

Tempo
(s)
35358
24991
19915
17022
16691
11610
10085
9578
12902
10518
9867
9594
15396
10638
9784
9499

Bitrate
(kbps)
90782.3
25483.4
11647.2
6552.32
14903.4
4358.77
1661.35
729.321
5763.44
1776.63
816.578
428.106
10243.98
1541.12
661.602
341.95

HM16.7
PSNR
(dB)
39.531
37.296
35.766
34.104
40.310
38.022
35.522
32.854
41.022
39.895
38.364
36.478
39.461
38.517
37.248
35.471

Tempo
(s)
57605
45708
39287
36253
33283
26846
24452
23434
27141
23792
22966
22485
31938
24740
23302
22788

Bitrate
(kbps)
90647.9
25429.8
11635.6
6565.94
14702.2
4323.21
1663.06
730.276
5695.93
1745.89
807.19
424.337
10242.89
1544.38
661.168
340.654

TABELA IV: Codificações com configuração LB
Video
Campfire
Party

Tall
Buildings

Library

Construction
Field

QP
22
27
32
37
22
27
32
37
22
27
32
37
22
27
32
37

Ω
Y-PSNR
(dB)
39.471
37.364
35.770
34.108
40.476
38.108
35.55
32.871
41.101
39.959
38.417
36.516
41.101
39.959
38.417
36.516

Tempo
(s)
40103
30291
25155
22468
20869
17106
15910
15427
18087
16179
15607
15223
18087
16179
15607
15223

Bitrate
(kbps)
84128.6
24654.5
11534.5
6503.36
10782.18
3627.89
1513.59
696.66
4440.518
1597.59
774.901
415.171
4440.52
1597.59
774.901
415.171

HM16.7
PSNR
(dB)
39.483
37.368
35.780
34.117
40.503
38.138
35.574
32.885
41.112
39.9716
38.4291
36.5254
41.1126
39.971
38.429
36.525

Tempo
(s)
72345
60133
53084
49167
46709
40589
37792
36555
39947
36881
35878
35386
39947
36881
35878
35386

Bitrate
(kbps)
84054.3
24579.7
11518.3
6508.46
10565.15
3589.10
1512.15
694.458
4376.93
1563.05
760.75
412.805
4376.93
1563.05
760.75
412.805

Observando a taxa de erro de classificação, é possı́vel
identificar o ajuste do modelo de aprendizado conforme o
treinamento é aplicado no decorrer dos vı́deos. Nas Figuras 4, 5 e 6, são apresentados, respectivamente, as curvas
de ajustes do modelo de aprendizado para as configurações
RA, LP e LB, utilizando o vı́deo Tall Builds. O pico inicial
nas curvas é ocasionado pela ausência de conhecimento inicial
do algoritmo. Conforme as etapas de treinamentos acontecem,
a taxa de acerto aumenta e estabiliza o patamar do erro de
classificação próximo ao eixo x. O ajuste do modelo nos
vı́deos codificados com QP = 22 apresenta uma tempo maior
em relação às outras codificações, isto acontece devido ao
aumento de detalhamento do processo de codificação. Com
este valor de QP, o detalhamento requer um aprendizado mais
elaborado pelo algoritmo, o que, consequentemente, requer
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Fig. 4: Ajuste do modelo com configuração RA.
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Fig. 5: Ajuste do modelo com configuração LP.
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Fig. 6: Ajuste do modelo com configuração LB

VIII. C ONSIDERAÇ ÕES F INAIS
Com o crescente aumento da complexidade computacional
dos codificadores de vı́deo, o uso de aprendizado de máquina
torna-se uma alternativa promissora nas etapas de repetições
exaustivas, como as que ocorrem constantemente no processo
de particionamento das unidades de codificação. Neste artigo
foi apresentada uma alternativa de otimização do codificador
de vı́deo HEVC que utiliza aprendizado de máquina em tempo
real para antecipar a forma de particionamento das estruturas
de blocos e, com isso, obteve-se uma redução de tempo
de codificação de até 52%, com uma média de 42%, em
relação ao codificador de referência HM16.7, mantendo uma
qualidade de imagem aceitável. Nesta primeira abordagem utilizada, o método proposto apresentou resultados promissores.
Em trabalhos futuros serão avaliadas novas combinações de
parametrização do SVM utilizando a base de testes completa,
conforme a recomendação JCTVC L.1100. Também será ampliada a variação de sequeências de vı́deos a serem utlizadas
nos testes.
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O Impacto da Clusterização na Eficiência Energética
de Redes de Comunicação entre Máquinas
W. S. Souza e C. H. M. de Lima

Resumo— Nesse trabalho, estudamos o desempenho de sistemas hierárquicos com implantação massiva de máquinas usando estratégias de clusterização baseadas em Machine Learning.
Simulações computacionais utilizando a abordagem de Monte
Carlo são empregadas para obter as figuras de desempenho com
relação à latência e eficiência energética do sistema. Nos cenários
em estudo, o canal rádio móvel incorpora o efeito degradante do
desvanecimento de larga escala, e o sistema opera baseado em
estratégias de múltiplo acesso com sensoriamento de portadora.
Os resultados numéricos mostram que a implantação da técnica
K-Means aumentou em cerca de 3dB a eficiência energética dos
sistemas em estudo.
Palavras-Chave— M2M, URC, backoff, contenção, eficiência
energética, Machine Learning, latência, CSMA/CA.
Abstract— In this work, we assess the system performance
of large scale deployments of machine type communication
employing clustering strategies based on Machine Learning.
Performance figures evaluating the end-to-end latency and energy efficiency were obtained through computational simulations
following the Monte Carlo approach. The scenarios under study
are degraded by large scale fading, and the system operates based
on multiple access protocols with carrier sensing. Our numerical
results show that the clustering strategy K-Means increases the
energy efficiency of systems requiring URC in 3dB.
Keywords— M2M, URC, backoff, content, energy efficiency,
machine learning, latency, CSMA/CA.

I. I NTRODUÇ ÃO
As comunicações entre máquinas (M2M, em inglês
machine-to-machine) estão cada vez mais presentes em nosso
cotidiano, viabilizando em qualquer lugar e a qualquer
momento o acesso a serviços essenciais, como transações
bancárias, aprendizagem, saúde e entretenimento. Além de
aplicações essenciais como as descritas, a Internet das Coisas
(IoT, em inglês Internet of Things) e a comunicação entre máquinas terão aplicações em dispositivos domésticos,
sistemas de estacionamento, transporte público, segurança
pública e sistemas industriais [1]. Para viabilizar um grande
número de dispositivos conectados, a próxima geração de
redes de comunicações móveis requer grandes mudanças [2].
É previsto que 50 bilhões de dispositivos estejam conectados
em 2020, um número dez vezes maior do que os valores de
2010 [3]. Além disso, mais da metade da população estará
sob a cobertura de sistemas LTE (Long Term Evolution).
Nessas condições, será necessário um aumento na capacidade
de tráfego de até mil vezes com relação à capacidade atual.
W. S. Souza e C. H. M. de Lima, Universidade Estadual Paulista
(UNESP), Câmpus de São João da Boa Vista-SP, Brasil, E-mails: welerson.s@hotmail.com, carlos.lima@unesp.br. Este trabalho foi financiado pela
FAPESP (2017/18351-5). Os autores agradecem ao suporte do CNPq através
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Estudos identificaram as redes 5G como capazes de habilitar
a visão de uma Sociedade Conectada (em ingês, Networked
Society) [4]–[6] onde todas as pessoas e todos dispositivos
estão conectados e recebem informação a qualquer momento.
A ideia de ter uma Sociedade Conectada é muito útil,
porém, para que se torne realidade, um desafio técnico é
imposto. O grande desafio para termos uma vida onde tudo que
usamos, desde eletrodomésticos até os nossos carros, estejam
conectados é a necessidade de uma capacidade de tráfego
muito superior aos nı́veis atuais. Para obter esses resultados,
vários modelos de implantação foram sugeridos e, além disso,
diversos fatores limitadores foram identificados. Três exemplos
de sistemas identificados foram o IEEE 802.11ah (tecnologia
WiFi com baixo consumo), redes com baixo consumo de
energia em espectro não licenciado, e comunicação entre
máquinas em redes celulares. Dos exemplos citados, o mais
atrativo é utilizar as redes celulares por já permitirem muitos
dispositivos conectados e ter ampla cobertura. O desafio de
usar as redes celulares é viabilizar a coexistência de sistemas
de comunicação sem fio orientados a humanos e orientados à
máquinas [7].
No cenário atual, os sistemas são na sua maior parte orientados a humanos e projetados para assegurar boa conectividade
na maior parte do tempo, porém, em locais com pouca cobertura, alta interferência ou sobrecarga, a taxa de transferência
é quase nula. Já sistemas orientados à maquinas priorizam
a confiabilidade e continuidade da comunicação, geralmente
em taxas de transmissão moderadas. Os pacotes dos sistemas
atuais são divididos em uma grande parte de dados (em inglês,
payload) e uma pequena parte de informações de controle (em
inglês, metadata). Já na Comunicação entre Máquinas (MTC,
em inglês Machine Type Communication) os pacotes são curtos
e o tamanho do Payload e do Metadata são equivalentes [8].
As aplicações que utilizam esses sistemas orientados à
máquinas exigem latência pequena e confiabilidade alta, logo,
operam em regime de Comunicação Ultra Confiável (URC, em
inglês Ultra Reliable Communication). URC é um modo de
operação que não existe atualmente e representa a necessidade
de um alto nı́vel de qualidade de serviço por quase todo o
tempo de conexão [9]. A Comunicação Ultra Confiável entre
máquinas tem aplicações como automação industrial, Cloud
Computing e comunicação entre veı́culos [10], [11].
A. Apresentação do problema e organização do trabalho
A comunicação massiva entre máquinas (MTC, em inglês
Machine Type Communication) aumenta a latência dos nós
que estão ativos em dada região e compartilham o enlace
de comunicação. Se vários nós tentam transmitir pacotes
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simultaneamente, eles entram em contenção para uso do
canal e o algoritmo de tempo de backoff exponencial os
divide em slots de tempo para diminuir as colisões. Quando
existe a primeira colisão, os nós ativos com pacotes a serem
transmitidos recebem um tempo aleatório que devem aguardar
até que tentem transmitir novamente. Além de organizar a
contenção, o algoritmo também auxilia na eficiência energética
do sistema pois os nós só tentam transmissão após o tempo
que foi designado a eles.
Ainda assim, dispositivos que operam em regime URC
podem experimentar latência alta uma vez que podem esperar
muito tempo até que possam utilizar o canal. Para que esses
consigam atender os requisitos de latência, uma estratégia de
backoff que leva em consideração a prioridade do dispositivo
é utilizada e esses tem menor latência [12], [13].
Foram implementadas duas técnicas de clusterização a fim
de comparar os resultados numéricos, a primeira foi a técnica
de clusterização em setores já utilizada em [13]. Já a segunda
foi a técnica de clusterização K-Means baseada em Machine
Learning. A performance das duas técnicas foi avaliada em
cenários de comunicação massiva hierárquica entre máquinas
pelos tempos de transmissão fim-a-fim dos nós e a eficiência
energética de cada nó.
Este trabalho está dividido em 4 seções. A Seção II descreve
o modelo de propagação utilizado nas simulações computacionais, bem como a estratégia utilizada para diminuir a
latência dos nós e então, apresenta as técnicas de clusterização
utilizadas para implementar a hierarquia de comunicação entre
máquinas. Os resultados das simulações computacionais são
apresentados e discutidos na Seção III e por fim, na Seção IV,
são apresentadas as observações finais e conclusões sobre o
trabalho realizado.
II. M ODELO DE

SISTEMA

Inicialmente, apresentaremos o modelo de propagação do
enlace de rádio utilizado, em seguida apresentaremos a estratégia que foi utilizada para diminuir a latência dos nós
e atender os requisitos do regime URC. Finalmente, serão
apresentadas as técnicas de clusterização dos nós que serão
objetos de estudo desse trabalho.
A. Modelo de propagação e implantação da rede
Em nosso modelo, o enlace de rádio é degradado pela
perda de percurso e sombreamento [14], [15]. A perda de
percurso tem comportamento linear em função do logaritmo
da distância e quanto maior a distância entre o transmissor e
o receptor, maior a perda de percurso. Já o sombreamento tem
distribuição gaussiana. A potência recebida pelo receptor de
interesse a uma distancia d de um transmissor é dada por
prx = ptx d−α xσ ,

(1)

em que ptx é a potência transmitida em Watts, α é o expoente
de perda de percurso e xσ representa o sombreamento LogNormal (LN). Os valores de expoente de perda de percurso α
e desvio padrão de sombreamento σ são encontrados em [15]
e dependem do ambiente de propagação. O número de pontos

R

em uma região arbitraria de 2 segue distribuição de Poisson
[16], logo o numero de dispositivos que são dispostos na área
da rede aleatoriamente é dado dessa maneira.
B. Controle de acesso ao meio
Nesse trabalho, os dispositivos compartilham o enlace de
rádio e utilizam o método de múltiplo acesso CSMA/CA onde
os dispositivos com dados a transmitir acessam o canal rádio
móvel independentemente. Uma vez que o canal está ocupado,
atribui-se um tempo de backoff para que o dispositivo tente
transmitir o pacote novamente. O algoritmo de backoff exponencial segue os padrões IEEE 802.11 e 802.15.4 e o tempo
que é atribuı́do aos dispositivos após cada colisão é dado por
∆ = ⌊2i × Uniform(0, 1)⌋ × δ,

(2)

em que Uniform(0, 1) é um número aleatório com distribuição
uniforme entre 0 e 1, ⌊.⌋ trunca o número para o menor inteiro,
δ é o slot de tempo de backoff definido pelo sistema e i é
um numero não negativo. O ı́ndice i representa o número da
tentativa de transmissão, é iniciado em imin e acrescido de
1 a cada tentativa. Se o valor de imax for atingido, o pacote
é perdido. Além disso, se o tmax (tempo máximo de espera
para que o pacote chegue até seu destino final) for atingido,
o pacote também é descartado.
A latência para qualquer dispositivo ainda pode ser alta,
um dispositivo que opera em URC e requer latência baixa
pode ficar no processo de contenção durante um perı́odo muito
longo ou ainda não conseguir transmitir. A alternativa utilizada
para diminuir a latência desses dispositivos é designando prioridade a eles para que sempre tenham tempo de transmissão
fim-a-fim menor que os outros. O critério para atribuição
dessa prioridade pode ser o tamanho dos pacotes enviados,
a importância da aplicação de determinado dispositivo, a
relevância dos dados a serem transmitidos, entre outros.
Nesse trabalho, nosso objetivo é avaliar a eficiência do
algoritmo com prioridade, logo, separaremos os nós entre os
que não tem prioridade e os que tem sem utilizar um critério
especı́fico para designação de prioridade. O tempo de backoff
utilizando essa regra é dado por

 i
2 × Uniform(0, 1)
′
× δ,
(3)
∆ =
fp
em que f p é o fator de prioridade.
C. Hierarquia do sistema de comunicação M2M e técnicas de
clusterização
Foram implementadas redes de comunicação entre máquinas
hierárquicas nas simulações computacionais usando a abordagem de Monte Carlo. Em nosso trabalho, os nós dispostos na
área da rede são divididos em três clusters e cada um tem um
nó denominado cluster head localizado estrategicamente para
aumentar a eficiência energética do sistema. A função desse
é receber os pacotes de todos os nós de seu cluster e enviar
para o cluster head subsequente até que o pacote chegue no
cluster head do terceiro cluster, denominado como sink node.
A Fig. 1 ilustra uma rede hierárquica com três clusters.
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Utilizaremos duas estratégias para dividir os nós em clusters: o método de clusterização em setores e o K-Means.
1) Clusterização em setores: O método de clusterização
em setores, já utilizado em [13], é um método idealizado
onde a área de implantação da rede é dividida em três faixas
retangulares verticais idênticas e cada uma corresponde a um
cluster. O cluster head de cada cluster é o nó que tem a
menor distância até o centro de cada setor e são escolhidos
deste modo para que a diferença das distâncias entre os nós
e o cluster head seja a menor possı́vel. A Fig. 2 mostra um
cenário clusterizado em setores, as setas demonstram o trajeto
feito por um pacote saindo de um nó localizado no cluster 1
em direção ao sink node.
2) K-Means: Esse método agrupa os nós tentando separálos em n clusters de variância igual, minimizando a soma de
mı́nimos quadrados dentro do cluster [17]. Nesse trabalho os
cenários de implantação da rede contam com 3 clusters.
O algoritmo K-Means divide um conjunto de N amostras
no espaço A, área de implantação da rede, em K clusters,
cada um descrito pela média µj das amostras do cluster,
denominada centroide do cluster. Os centroides do cluster
não necessariamente são nós que foram dispostos na área. O
algoritmo visa escolher centroides que minimizem o critério
de soma dos mı́nimos quadrados dentro do cluster:
n
X
i=0

min (||αj − µi ||2 ),

µj ∈C

(4)

em que αj é a posição de cada nó e µi é a posição do
centroide. K-Means é geralmente chamado de algoritmo de
Lloyd e adota três etapas. A primeira consiste em fazer a
escolha dos centróides iniciais, o algoritmo escolhe k amostras
do espaço X. Após isso, o algoritmo faz um loop entre
atribuir cada amostra ao seu centróide mais próximo e criar
novos centróides tomando o valor médio de todas as amostras
atribuı́das a cada centróide anterior. O algoritmo repete essas
duas etapas até que a diferença entre o antigos e os novos
centróides seja menor que um dado valor.

Fig. 2.
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Cenário clusterizado em setores.
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A Fig. 3 mostra um cenário clusterizado utilizando esse
método, assim como no método anterior, as setas demonstram
a transmissão de um pacote do cluster 1 até o sink node.
III. AVALIAÇ ÃO

DE

D ESEMPENHO

O impacto de utilização do método K-Means baseado em
Machine Learning na clusterização de redes hierárquicas de
comunicação entre máquinas (M2M) será avaliado em termos
de latência e eficiência energética da rede. Para isso, os
cenários foram construı́dos e simulados utilizando a abordagem de Monte Carlo para obter as métricas em 10000
realizações (snapshots) de cada cenário. Os parâmetros utilizados nas simulações são apresentados na Tabela I.
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TABELA I
PAR ÂMETROS UTILIZADOS NAS SIMULAÇÕES .
Parâmetro
Número médio de dispositivos por cenário
Potência transmitida pelos nós
Expoente de perda de percurso (α)
Desvio padrão de sombreamento (σ)
Fator de prioridade (f p)
Tempo de transmissão
backoff slot time
imin
imax

Valor
60
2 W (33 dBm)
4
10 dB
1 ou 2
1ms
100 µs
2
10

O número médio de dispositivos por cenário foi definido
de acordo com o tamanho da área em que os cenários serão
implantados e simulados. Os valores do expoente de perda
de percurso e do desvio padrão foram escolhidos assumindo
a implantação da rede em uma área urbana. Habitualmente,
em comunicações de dispositivos, um frame tem 10ms e é
dividido em 10 slots de 1ms que corresponde ao tempo de
transmissão de um pacote. O backoff slot time, imin e o imax
são parâmetros encontrados em [12].
Inicialmente, a latência será avaliada. Os tempos de transmissão fim-a-fim foram avaliados para cenários clusterizados
pelos dois métodos estudados utilizando a estratégia de backoff
com e sem prioridade.
A Fig. 4 mostra a função de distribuição acumulada (em
inglês, Cumulative Distribution Function) dos tempos de
transmissão fim-a-fim da rede clusterizada em setores e pelo
algoritmo K-Means considerando a regra de backoff com e
sem prioridade. A curva tracejada mostra a CDF do sistema
clusterizado pelo método K-Means sem utilizar designação
de prioridades e a curva contı́nua utiliza o mesmo método
de clusterização mas, nessa, é utilizada a designação de
prioridades aos nós.

A latência dos dispositivos no sistema que atribui prioridades é consideravelmente menor, apresentando uma redução
na latência de até 15 ms (cerca de um frame e meio) no
95o percentil de probabilidade acumulada. Os triângulos e
quadrados mostram a CDF do sistema clusterizado em setores
sem e com designação de prioridade, respectivamente.
Os resultados dos dois métodos coincidiram pois a diferença
de distância entre os nós e os cluster heads, obtida pela escolha
do método de clusterização, tem influência desprezı́vel no
tempo total fim-a-fim uma vez que nesses casos o tempo de
propagação do sinal é muito menor que o tempo de espera na
fila. Sendo assim, o método de designar prioridades a dispositivos que operam em URC, além de ser eficaz para sistemas
clusterizados em setores, também é eficaz para diminuir a
latência de sistemas que utilizam a técnica de K-Means.
A escolha do método de clusterização não proporciona
diferença efetiva na latência dos dispositivos, porém, o
efeito aparece em outra métrica de grande importância em
comunicações entre máquinas, os nı́veis de potência recebidos
pelos cluster heads. A Fig. 5 mostra a CDF desses nı́veis.
Vemos que os nı́veis de potências recebidos pelos cluster
heads no cenário clusterizado pelo método K-Means são
maiores que os recebidos no clusterizado em setores, em torno
de 3 dB de ganho.
IV. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho, discutiu-se métodos para clusterizar os nós
em sistemas com implantação massiva de comunicação entre
máquinas a fim de que o sistema opere de maneira hierárquica
e em regime URC.
O desempenho do sistema é avaliado em cenários clusterizados em setores e cenários clusterizados utilizando o algoritmo
K-Means baseado em Machine Learning. Observou-se que a
latência no sistema clusterizado pelo método K-Means tem
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valores similares aos encontrados no sistema clusterizado em
setores com uma redução na latência de até 15 milissegundos
utilizando a estatégia de backoff com prioridade. Por outro
lado, analisando a potência recebida pelos cluster heads em
cada um dos cenários, nota-se que os nı́veis de potência
recebidos no cenário clusterizado pelo método K-Means é
cerca de 3 dB maior. Dessa maneira, embora não exista ganho
em relação a latência ao utilizar o método de clusterização
baseado em Machine Learning, existe um ganho considerável
na eficiência energética.
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[1] Cisco,
“The
internet
of
everything,”
www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/IoE.pdf, acesso em: 13
de fevereiro de 2018.
[2] “The Metis2020 project - laying the foundation of 5G,”
www.metis2020.com, acesso em 13 de fevereiro de 2018.
[3] A. Osseiran, F. Boccardi, and V. Braun, “Scenarios for 5G mobile and
wireless communications: the vision of the METIS project,” vol. 52,
no. 5, pp. 26–35, May 2014.
[4] Ericsson, “The networked society is here,” acesso em: 14 de fevereiro
de 2018.
[5] J. vanDijk, The Network Society, 3rd ed. SAGE Publications, 2012.
[6] M. Castells, The Rise of the Network Society – The Information Age:
Economy, Society, and Culture, 2nd ed. Wiley–Blackwell, 2009.
[7] H. Shariatmadari, R. Ratasuk, S. Iraji, A. Laya, T. Taleb, R. Jäntti, and
A. Ghosh, “Machine-type communications: current status and future
perspectives toward 5G systems,” IEEE Communications Magazine,
vol. 53, no. 9, pp. 10–17, 2015.
[8] T. M. Cover and J. A. Thomas, Eds., Elements of Information Theory,
2nd ed. Wiley-Interscience, 2006.
[9] P. Popovski, “Ultra-reliable communication in 5G wireless systems,” in
5G for Ubiquitous Connectivity (5GU), 2014 1st International Conference on. IEEE, 2014, pp. 146–151.
[10] C.-X. Wang, F. Haider, X. Gao, X.-H. You, Y. Yang, D. Yuan, H. Aggoune, H. Haas, S. Fletcher, and E. Hepsaydir, “Cellular architecture
and key technologies for 5G wireless communication networks,” IEEE
Communications Magazine, vol. 52, no. 2, pp. 122–130, February 2014.
[11] F. Boccardi, R. W. Heath, A. Lozano, T. L. Marzetta, and P. Popovski,
“Five disruptive technology directions for 5g,” IEEE Communications
Magazine, vol. 52, no. 2, pp. 74–80, February 2014.
[12] I. Park, D. Kim, and D. Har, “MAC achieving low latency and energy
efficiency in hierarchical M2M networks with clustered nodes,” IEEE
Sensors Journal, vol. 15, no. 3, pp. 1657–1661, 2015.
[13] W. S. Souza and C. H. M. Lima, “Estratégia de backoff com prioridade
em sistemas hierárquicos de comunicação entre máquinas,” Anais do
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Quantização Vetorial de Cores em Imagens Digitais
Leonardo C. Araújo, João Pedro H. Sansão e Sandro A. Fasolo

Resumo— Este artigo apresenta um comparativo, utilizando
diferentes medidas objetivas de dissimilaridade entre imagens
(utilizando ou não caracterı́sticas psicovisuais), da quantização
vetorial das cores em imagens digitais utilizando-se o algoritmo de
Lloyds, dithering e diferentes métricas para distância entre cores.
Os resultados mostram que cada medida de dissimilaridade entre
imagens é minimizada por uma abordagem diferente.
Palavras-Chave— quantização vetorial, cores, dithering, dissimilaridade entre imagens
Abstract— The present paper stablish a comparison among
different color vector quantization approaches. Different dissimilarities measures between images are used, using psychovisual features or not. The vector quantization is achieved by
Lloyds algorithm and dithering. Different color distance metrics
are tested. Results show that each image dissimilarity metric is
minimized by a different approach.
Keywords— vector quantization, color, dithering, image dissimilarity

I. I NTRODUÇ ÃO
Compressão de imagens e vı́deos é essencial em aplicações
de comunicação, tais como serviços web que utilizam fotos
digitais, câmeras digitais, TV digital, streaming de vı́deos,
etc. Mesmo que os recursos computacionais e capacidade
de transmissão de dados ou armazenamento tenham crescido
enormemente nos últimos anos, o número de pessoas e a
quantidade de acesso a serviços que utilizam codificação de
imagens e vı́deos vêem crescendo a uma taxa ainda maior,
criando um tsunami de dados. Estudos mostram que as novas
tecnologias de informação e comunicação irão consumir por
volta de 20% de toda energia e ser responsáveis por 5,5%
da emissão de gás carbônico em 2025 [1]. Para evitar os
efeitos desse crescimento desenfreado do consumo de dados e,
consequentemente, de energia, é necessário contrapô-lo com
a melhoria da eficiência tecnológica.
Existem várias técnicas utilizadas para codificar a
informação e reduzir o custo de transmissão, armazenamento e
processamento. Este trabalho foca a utilização da quantização
vetorial (VQ) aplicada à codificação de cores em imagens
digitais, onde verificar-se-á a utilização da técnica de meiotom concomitante à quantização. A VQ, aliada às técnicas
de meio-tom digital, é fundamental quando o objetivo é
reproduzir imagens de cores reais com menor distorção visual
possı́vel nos aparelhos incapazes de reproduzir todo espectro
de cores visı́veis. O problema na representação das cores
se agrava quando é necessário representar diversas imagens
concomitantemente, utilizando uma paleta de cor restrita.
A quantização vetorial (VQ) veem sendo aplicada há muito
tempo na codificação da fala e imagens digitais [2], [3],
[4], [5], [6], [7], inclusive na codificação de cores [8], [9].
Leonardo C. Araújo, João Pedro H. Sansão e Sandro A. Fasolo, CELTA,
Universidade Federal de São João del Rei, Ouro Branco-MG, E-mails:
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Exemplos recentes também mostram a aplicação da VQ em
reconhecimento de fala, mesmo em condições ruidosas e com
requisitos de baixa complexidade [10], [11]. Ainda, a VQ pode
ser utilizada no projeto de modelos de mistura de Gaussianas,
utilizando a abordagem de Lloyd para criar um classificador
robusto [12]. Em visão computacional a VQ é usada como uma
ferramenta para construir representações de imagem em nı́vel
superior, sendo utilizada para se obter ‘modelos de mundo’
[13], [14].
Aplicar a VQ sobre as cores de uma imagem implica
na aceitação de uma certa degradação da informação visual,
imposta pela restrição quanto ao número de cores simultaneamente reproduzidas. O artefato mais grave costuma ser
o aparecimento de regiões uniformes, causando um efeito
desagradável na representação de imagens do mundo real.
Para contornar os efeitos deste artefato, utiliza-se técnicas
de dithering e meio-tom digital no processo de quantização,
explorando a caracterı́stica de filtro passa-baixas conferida
pelo sistema visual humano (cores ilusórias podem ser criadas
pela mistura espacial de duas ou mais cores, efeito este
utilizado na técnica francesa de pintara do Pontilhismo, que
teve como expoentes os pintores Georges Seurat e Paul Signac
[15]).
O propósito deste trabalho é utilizar a VQ nas cores de uma
imagem, usando diferentes métricas de cor para estabelecer o
codebook (paleta de cores). Utilizar-se-á um modelo de difusão
de erro e a avaliação dos resultados será feita utilizando diferentes métodos, como o MSE1 (erro médio quadrático), PSNR1
(relação sinal-ruı́do de pico), SSIM1 (ı́ndice de similaridade
estrutural, método muito utilizado para prever a qualidade percebida de imagens digitais) e o Buteraugli (modelo psicovisual
para estimar a similaridade de imagens). Estes métodos serão
apresentados na seção IV.
Além de proporcionar compressão dos dados, a VQ das
cores é fator importante em se analisar, visto que diversos
aparelhos apresentam uma limitação no número de cores que
podem ser geradas simultâneamente. As impressoras jato de
tinta, por exemplo, possuem uma gama (gamut) de cores consideravelmente reduzida em relação às telas LCD. Ademais,
no caso de impressão, a extensão possı́vel de cores dependerá
da qualidade do papel utilizado. Bem como, a análise da VQ
é importante por ser esta uma ferramenta útil no processo de
reconhecimento de padrões em imagens digitais. Neste trabalho será abordado apenas a tarefa de estabelecer uma paleta
de cores visualmente ótima para representar uma imagem.
A tarefa de mapeamento desta paleta para a reprodução da
imagem não será abordada.

1 MSE (mean squared error (MSE)), PSNR (peak signal-to-noise ratio) e
SSIM (structural similarity index.
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

II. Q UANTIZAÇ ÃO V ETORIAL
Considere uma variável aleatória X que assume valores
x ∈ X ⊆ R, e X n ⊆ Rn o conjunto de vetores x =
(x1 , x2 , . . . , xn ) ∈ Rn . Um quantizador vetorial é uma função
de mapeamento Q : Rn → C, onde C = {x̂1 , x̂2 , . . . , x̂M }
é um subconjunto constituı́do por M elementos, x̂i ∈ X n ,
para i = 1, . . . ,M . O parâmetro n indica a dimensionalidade
dos dados e do quantizador. O conjunto de aproximação C é
chamado de codebook. Pode-se visualizar este processo como
um codificador, que associa um endereço de reprodução no
codebook a cada vetor de entrada (o endereço onde está
armazenado o valor de reprodução dado por Q(x)) e um
decodificador, que irá utilizar este endereço para reproduzir
o vetor x̂ armazenado no referido endereço. Se uma medida
de distorção for definida, d(x, x̂), o melhor mapeamento Q
será aquele que minimiza a distorção esperada, Ed(x, x̂) [16].
Uma simples medida de distorção é o erro quadrático,
2

d(x, x̂) = ||x − x̂|| =

n
X

2) Dado C (m) encontre a partição mı́nima P (C (m) ) =
(m)
{Si
: i = 1, . . . ,M } das sequências de treinamento:
(m)
(m)
(m)
xj ∈ Si
se d(xj , x̂i ) ≤ d(xj , x̂l ), para todo
l 6= i. Calcule, então, a distorção média definida por:
D(m) = D[(C (m) , P (C (m) ))]
=

1
N

N
X
j=1

min d(xj , x̂).

x̂∈C (m)

(2)
(3)

3) Se (D(m−1) −D(m) )/D(m) ≤ , interrompe a iteração e
considera-se C (m) como o alfabeto final de representação
(codebook); caso contrário, continue.
4) Encontre o alfabeto ótimo de representação para
P (C (m) ), x̂(P (C (m) )) = {x̂(Si ) : i = 1, . . . , M } para
P (C (m) ), onde
1 X
x̂(Si ) =
x.
(4)
||Si ||
x∈Si

2

(xi − x̂i ) .

(1)

i=1

Outras formas de medida de distorção podem ser utilizados ou
propostas, como por exemplo, a utilização do erro quadrado
ponderado (weighted mean square error, WMSE).
Um dos principais problemas na VQ é o custo computacional associado à busca, em todo codebook, pelo valor de
representação que mais se aproximada da entrada atual do codificador. Contudo, a estrutura de árvore apresentada por Buzo
[2] pode ser utilizada para reduzir este custo computacional.
A. Projeto do Quantizador Vetorial
O objetivo é encontrar o quantizador vetorial ótimo, constituı́do por um conjunto de M pontos de representação,
que minimiza o valor esperado da distorção. O quantizador
atinge um ótimo local quando não pode alcançar, através
de um procedimento de minimização da distorção, um outro
quantizador que produza um melhor resultado. A VQ pode
ser vista como um problema de clusterização, sendo passı́vel
de ser formulado pelo problema das k-médias. Cada cluster é
representado por um único ponto, ao qual associam-se todos
os pontos contidos neste cluster. Os pontos pertencentes a
um de terminado cluster estão mais próximos (segundo uma
determinada métrica) ao ponto de representação associado ao
seu cluster do que a qualquer outro ponto de representação.
O problema de clusterização do k-médias resume-se no problema de se encontrar o conjunto C = {x̂1 , . . . , x̂k } de k
pontos de representação para os k clusters que irão se formar.
Adota-se, então, k = M para o tamanho do codebook.
Lloyd propôs um método iterativo, chamado de ‘método I’,
para o projeto de um quantizador escalar [17]. Este método foi,
posteriormente, estendido por Linde et al. para o caso vetorial
[4]. O algoritmo para o caso de dados com uma distribuição
de probabilidade desconhecida é dado a seguir:
1) Seja M o número de pontos de representação e  ≥
0, um limiar de distorção. Considere um conjunto de
(0)
(0)
representação inicial C (0) = {x̂1 , . . . , x̂M }, um conjunto de treinamento T = {x1 , . . . , xN } e m = 0, o
número inicial de iterações.

5) Faça C (m+1) = x̂(P (C (m) )), incremente m e volte ao
passo 2.
O algoritmo descrito acima utiliza um determinado C (0) como
codebook inicial para o processo de otimização. Existem
diversas maneiras de escolher um alfabeto inicial, a mais
simples delas consiste em escolher pontos de representação
espaçados e coincidentes com os dados de treinamento, ou
seja, os dados utilizados para se estabelecer o codebook.
O problema das k médias é um problema NP-difı́cil
[18], desta forma, qualquer algoritmo utilizável levará a uma
solução ótima local para o problema. Métodos iterativos, como
o de Lloyds, garantem melhorias sucessivas na solução a partir
de um ponto inicial. Como a função de minimização, em
geral, não é convexa, cada mı́nimo local terá uma região de
atração para si. Os parâmetros de inicialização podem levar a
diferentes soluções, algumas melhores que as demais [19].
Existem, ainda, várias outras formas de projetar um codebook para realizar a VQ, como por exemplo redes neurais,
mapas auto organizáveis de Kohonen[20], recozimento simulado (Simulated Annealing) [21], dentre outros [22].
B. Difusão do Erro
Em 1852 foi patenteado por William Fox Talbot a técnica de
impressão conhecida como meio-tom (halftoning). A técnica
consiste na utilização de pontos, variando o tamanho e
espaçamento, gerando um efeito de gradiente e sendo assim
capaz de simular tons contı́nuos. A mesma técnica também
é utilizada na impressão colorida, variando a densidade das
quatro cores secundárias, ciano, magenta, amarelo e preto
(CMYK).
A difusão de erro é um tipo de halftoning em que o
erro gerado no processo de quantização de uma imagem
é distribuı́do entre os pixels vizinhos que ainda não foram
quantizados. Floyd e Steinberg [23] descreveram o um método
para difusão de erro baseado no seguinte kernel (núcleo)


1
∗ 7
,
(5)
16 3 5 1
onde ∗ denota o pixel que está sendo quantizado na etapa
corrente do processo de quantização e os demais valores
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denotam o percentual do erro que será distribuı́do aos pixels
vizinhos. Para aplicar o esquema de difusão de erro de Floyd e
Steinberg, o processo de quantização transcorre de cima para
baixo e da esquerda para a direita. Em cada passo um pixel
é quantizado e o erro de quantização é difundido nos pixels
vizinhos, segundo o kernel dado na eq. (5). O erro vai sendo
acumulado nos pixels que ainda serão quantizados, aumentando assim a probabilidade deles serem representados por um
ponto de representação vizinho àquele que seria representado
sem a presença do erro difundido de seus vizinhos.
Em algumas implementações, a direção de varredura da
imagem durante o processo de quantização se alterna entre
as linhas. Este tipo de varredura é chamado de varredura em
serpentina ou transformação Bustrofédon2 .
No caso de imagens coloridas, o mesmo algoritmo pode
ser aplicado a cada uma das componentes de cor (RGB ou
CMYK) separadamente. Entretanto, argumenta-se que melhores resultados podem ser obtidos quando é realizada previamente uma conversão dos canais de cores utilizando um
modelo perceptivo de cores, separando os canais de luminosidade, matiz e saturação. Desta forma, pondera-se com um
peso maior a difusão do erro no canal de luminosidade, uma
vez que a visão humana percebe mais facilmente variações em
luminosidade do que variações nas componentes de cor.

JND (just-noticeable difference)3 . Neste trabalho utilizou-se as
formulações para diferença de cores dada pela CIE [24], [25].
Estas formulações utilizam o espaço de cores CIE L*a*b*
(CIELAB), também especificado pela CIE.
O CIELAB foi criado para descrever todas as cores visı́veis
pelo olho humano. As três componentes do CIELAB representam a luminosidade da cor (L∗ = 0 representa preto
e L∗ = 100 indica o branco difuso), sua posição entre
vermelho/magenta e verde (a* negativo representa verde e
positivo magenta), e sua posição entre amarelo e azul (b*
negativo representa azul e positivo amarelo). As diferenças
entre duas cores, dadas as enuplas (L∗1 , b∗1 , b∗1 ) e (L∗2 , b∗2 , b∗2 )
são
• CIE76 definida em 1976, utiliza as coordenadas no
espaço de cores CIELAB:
q
∆∗ab = (L∗2 − L∗1 )2 + (a∗2 − a∗1 )2 + (b∗2 − b∗1 )2 , (7)
•

III. D IFERENÇAS ENTRE CORES
O presente trabalho analisou a VQ de cores em uma
imagem digital. Como visto na secção anterior, para definir
um codebook otimizado utilizando a abordagem das k-médias
e o algoritmo de Lloyds, é necessário definir uma medida de
dissimilaridade entre cores. Define-se a dissimilaridade entre
cores como a distância entre elas em um determinado espaço
de cores. A maneira usual de se definir distância é através da
métrica euclidiana. Se uma cor é representada pela enupla das
3 componentes de cor no sistema RGB, define-se a distância
euclidiana entre duas cores como
dRGB =

p

(R2 − R1 )2 + (G2 − G1 )2 + (B2 − B1 )2 .

2O

IV. C OMPARANDO DUAS I MAGENS
O efeito do erro de quantização em uma imagem, tradicionalmente, é avaliado por algum método como, por exemplo,
o erro médio quadrático (MSE) entre a imagem quantizada e
a imagem original:

(6)

Entretanto, esta distância não leva em consideração as caracterı́sticas visuais perceptivas do sistema visual humano.
No intuito de melhor ajustá-la à percepção humana, poderiase, simplesmente, ponderar cada uma das componentes pela
sensitividade do cone correspondente (30% vermelho, 59%
verde e 11% azul), entretanto, tal ponderação é, em suma,
a contribuição de cada componente ao brilho, mostrando-se
assim pior na determinação de cores.
A Comissão Internacional de Iluminação (CIE, International Commission on Illumination) definiu diferentes métricas
para medir a dissimilaridade de cores que proporcionam um
nome Bustrofédon remete a uma escrita arcaica, usando alfabeto grego
ou também etrusco, em que o sentido de leitura alternava entre as linhas, ao
invés de manter uma direção fixa como esquerda para direita, como no caso
das lı́nguas europeias, ou direita para esquerda, como no caso do árabe e
hebraico. Este tipo de escrita era a forma usual de se escrever nas pedras na
Grécia Antiga.

∆∗ab ≈ 2,3 corresponde a um JND.
CIE94 é uma extensão da definição anterior para considerar as não uniformidades perceptuais,
s
2 
2 
2
∗
∗
∆Cab
∆Hab
∆L∗
∆∗94 =
+
+
(8)
kL SL
kC SC
kH SH
p
∗
∗
∗
∗
∗2
a∗2
onde ∆L
1 + b1 ,
p = L1 − L2 , C1 =
∗
∗
∗
∗
∗
∗2
∗2
a2 + b2 , ∆Cab = C1 − C2 , ∆Hab =
C
p2 =
∗2 , a∗2 = a∗ − a∗ , b∗2 = b∗ − b∗ ,
∆a∗2 + ∆b∗2 − ∆Cab
1
2
1
2
SL = 1, SC = 1 + K1 C1∗ , SH = 1 + K2 C1∗ , e onde kC
e kH são usualmente iguais a um e os pesos kL , k1 e
k2 dependem da aplicação, sendo kL = 1, K1 = 0,045 e
K2 = 0,015 para artes gráficas e kL = 2, K1 = 0,048 e
K2 = 0,014 para texturas.

MSE =

m−1 n−1
1 XX
2
[I(i,j) − K(i,j)] .
mn i=0 j=0

(9)

Também, pode-se calcular a relação sinal ruı́do de pico
(PSNR), dada por
 2 
Imax
PSNR = 10 log10
,
(10)
MSE
onde Imax é o valor de pico da extensão do tipo da imagem
(por exemplo, 255 se a imagem for armazenada utilizando
inteiro de 8 bits sem sinal). MSE e PSNR são maneiras objetivas e simples de aferir a dissimilhança entre duas imagens,
entretanto, não levam em consideração nenhuma caracterı́stica
perceptiva da visão humano. Desta forma, um valor grande de
3 Os estı́mulos sensoriais costumam variar em grande extensão de magnitudes. O JND é uma proporção fixa, em relação a uma referência sensorial,
de forma que a razão entre a amplitude do estı́mulo que proporciona uma
mı́nima variação perceptı́vel e a referência é aproximadamente constante, ou
seja, ∆I/I = k, onde I é a intensidade de um estı́mulo em particular (tomado
como referência), ∆I é a variação em I necessária para que a mudança seja
percebida e k uma constante.
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MSE, ou baixo PSNR, não significa necessariamente que as
imagens são visualmente muito diferentes.
Existem outras maneiras de calcular o grau de dissimilaridade entre imagens como, por exemplo, o ı́ndice de similaridade estrutural (SSIM) proposto por Wang et al. [28]. Este
método busca modelar a mudança percebida na informação
estrutural de imagens, levando em consideração a relação
espacial entre pixels. O método utiliza uma imagem sem
distorção como referência. O cálculo do ı́ndice leva em conta
como seria percebida a degradação no conteúdo estrutural de
uma imagem, incorporando fenômenos de mascaramento de
luminância e contraste [28]. Por ser um método em que os
resultados se aproximam mais àqueles apreendidos através da
percepção humana, o SSIM se tornou um método amplamente
utilizado para aferir a qualidade de imagens na indústria
televisiva.
Recentemente foi desenvolvido pelo Google o projeto Butteraugli [26] que busca estimar a similaridade psicovisual de
duas imagens. O Butteraugli calcula um mapa de diferenças e
um ı́ndice de similaridade no domı́nio da mı́nimas diferenças
perceptı́veis. Este projeto foi utilizado pelo projeto subsequente, denominado Guetzli [27], para determinar a melhor
escolha da matriz de quantização na compressão JPEG. Uma
das motivações do Butteraugli é usar as diferenças estatı́sticas
na localização e densidade dos receptores de cor, os cones.
A baixa densidade de cones azuis na região da fóvea é
um exemplo de caracterı́stica explorada pelo método. Outra
motivação é a utilização do fenômeno de inibição sensorial,
através de uma modelagem mais precisa das células ganglionares, responsáveis pela inibição de frequência espacial. O
Butteraugli fornece bons resultados apenas para imagens de
alta qualidade, pois foi otimizado para imagens que possuem
diferenças sutis quando comparadas com a imagem original,
uma vez que seu propósito é ser utilizado pelo método Guetzli
para fornecer uma compressão JPEG de alta qualidade.
O presente trabalho utilizou os 4 métodos descritos anteriormente para aferir a dissimilaridade entre imagens. Como
os valores (ou ı́ndices) fornecidos pelos diferentes métodos
possuem extensões dı́spares, cada um deles foi normalizado
no intervalo [0,1].

VI. R ESULTADOS
Os resultados foram gerados utilizando uma combinação de
scripts Shell, GNU Octave e Python. Todos scripts utilizados
estão disponı́veis no GitHub do autor7 .
Alguns resultados são ilustrados nas imagens da fig. 1. Na
fig. 1a apresentamos a imagem original. Esta teve suas cores
quantizadas usando uma paleta de 16 cores, criada através
o algoritmo de Lloyds. Em cada um dos resultados foram
utilizadas diferentes métricas para cálculo da distância entre
cores, podendo ter sido utilizado o dithering de Floyd e
Steinberg ou não. Na fig. 1b foi utilizada distância Euclidiana
nas componentes RGB e não foi aplicado dithering. Na fig. 1c
foi utilizado o CIE76 e aplicado o algoritmo de Floyd e
Steinberg. Na fig. 1d foi aplicada a métrica CIE94 e também
a técnica de Floyd e Steinberg.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 1
R ESULTADOS DA QUANTIZAÇ ÃO VETORIAL . ( A ) IMAGEM ORIGINAL . ( B )
DIST ÂNCIA E UCLIDIANA E SEM dithering. ( C ) DIST ÂNCIA CIE76 E
F LOYD -S TEINBERG . ( D ) DIST ÂNCIA CIE94 E F LOYD -S TEINBERG .

V. BASE DE DADOS
Para a realização dos teste foram utilizadas duas bases
de dados: a) The USC-SIPI Image Database4 , uma base de
dados composta por 29 imagens coloridas, todas com 24
bits/pixel, 13 com tamanho de 512x512 pixes e as demais
com 256x256 pixels. b) A segunda base de dados foi criada
a partir de um apanhado de fotos do Instagram realizado com
a ferramenta InstaLooter5 . Foram utilizadas 538 imagens do
perfil lisasophielaurent6 de variados tamanhos (143 imagens
com 1080x1350 pixels, 94 imagens com 640x640 pixels,
85 imagens com 1080x1080 e as demais com diferentes
tamanhos).
4 http://sipi.usc.edu/database/

A fig. 2a apresenta um panorama geral dos resultados
obtidos na base de imagens USC-SIPI. Podemos analisar a
variação dos dados gerados pelos testes variando a métrica
de dissimilaridade entre imagens, medida de distância entre
cores e aplicação do dithering. Utilizando a métrica do MSE
para julgar a dissimilaridade entre a imagem original e a
imagem quantizada, verificamos que o melhor resultado foi
atingido usando CIE94 como medida de distância entre cores
e aplicando o algoritmo de dithering de Floyd-Steinberg. Ao
utilizar o PSNR ou SSIM, o melhor resultado, em média, foi
usando CIE76 e com dithering. Utilizando o Butteraugli como
métrica de dissimilaridade entre imagens, utilizando o CIE94
e sem dithering levou, em média, aos melhores resultados.

5 https://github.com/althonos/instaLooter
6 https://www.instagram.com/lisasophielaurent/

7 https://github.com/leolca/color-quantize
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Usando uma base de dados maior, os resultados apresentados na fig. 2b mostram desempenho semelhante ao anterior.
Para cada umas das métricas: MSE, PSNR, SSIM e Butteraugli, os melhores resultados foram, respectivamente: CIE94
e com dithering, Euclidiana com dithering, CIE94 e com
dithering, e Euclidiana com dithering.

e diferentes métricas de dissimilaridade entre cores foram
testadas.
Os resultados apresentados mostram uma grande variabilidade, sendo portanto difı́cil concluir qual é a melhor
abordagem. Entretanto, há de se ressaltar que a abordagem
mais simples, utilizando a distância euclidiana e sem dithering
apresentou resultados com qualidade visual igual ou superior
às demais.

Butte-CIE94-NONE

Butte-CIE94-FLOYD

Butte-CIE76-FLOYD

Butte-CIE94-NONE

Butte-CIE76-NONE

Butte-CIE76-FLOYD

Butte-CIE76-NONE

Butte-CIE94-FLOYD

Butte-EUCLI-NONE

Butte-EUCLI-FLOYD

Butte-EUCLI-FLOYD
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VII. C ONCLUS ÕES
No presente trabalho foram utilizados métodos objetivos,
alguns deles que consideram caracterı́sticas psicovisuais, para
analisar a qualidade da VQ das cores em imagens digitais. A
paleta de cores foi definida utilizando o algoritmo de Lloyds
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Algebraic Characterization of the Cost Function for
Discrete Transversal Filters
Rafael de Carvalho Bluhm and Charles Casimiro Cavalcante

Abstract— This article deals with the algebraic structure of
the real case cost function, present in the analysis of Wiener
filters. The correlation written as a decomposable tensor comes
from the isomorphism of the multiplication of inner products
and linear operators, and for general bases does not have the
same representation in terms of the components. This difference
is the object of this study.
Keywords— Cost Function, Correlation, Bilinear Transform,
Tensor Product

I. I NTRODUCTION
In signal processing, filtering is an important technique for
extracting signal information or allowing such signals to be
suitable for certain applications. Most of these signals are
treated stochastically due to the presence of noise.
One way of designing an optimum filter, specially in linear
cases, is by the minimization of the mean square error, which
is usually called the cost function. In this approach, the signal
is compared to a desired signal and the filter adjusted so we
can minimize the effects of the noise.
This work proposes a general algebraic study of the cost
function considering real-valued signals, which is used to
characterize the mean square error as a function of the
coefficients, done by the study of bilinear forms and their
relations with tensor products. This will be done in order to
verify the algebraic consistency between notations in a simple
problem, but which lacks a more formal treatment, sometimes
not so obvious.
II. S YSTEM M ODEL
A transversal discrete filter of finite size N with external
signal entries u = {u1 , u2 , ..., uk , ...uN } can be characterized by the coefficients wi , with ui = u(n − i) and
w = {w1 , . . . , wN }, where u, w ∈ V and dim(V) = N . The
linear time invariant response of the filter can be expressed as
[1]:
y(n) =

N
X

k=1

u(n − k)wk =

N
X

uk wk = hu, wi,

(1)

where d = d(n) is the desired signal sample for a particular
time n. By replacing (1) in the previous expression we obtain
ε(n) = |d|2 − 2hw, dui + hw, uihu, wi.

Equation (2) provides the structure of the quadratic error
in terms of the inner products with respect to the filter
parameters.
In expression (2), the mean is calculated by applying the
expectation operator and minimized with respect to the vector
w.
But how to calculate the expected value of the last term
of the general expression (2)? This is done by the generalized
study of the quadratic form hw, uihu, wi which is a particular
case of the general bilinear hy, xihv, ui expression.
III. T HE G ENERAL B ILINEAR F ORM

ε(n) = |e(n)|2 = |d(n) − y(n)|2 ,
Rafael de Carvalho Bluhm. Center of Telecommunications Engineering
and Informatics, Federal University of Ceará (UFC), Fortaleza-CE, Brazil,
E-mails: {rafaelbluhm,charles}@gtel.ufc.br.

OF

hy, xihw, ui

From now on, the notation that differentiates upper and
lower indexes will be used to distinguish vectors in their dual
basis from the standard ones.
P
i
Given a dual vector x∗ =
∈ V∗ in dual
i xi e
space (also known P
as linear functional space) of the standard
representation x = i xi ei ∈ V, where the sum occurs up to
the dimension of the space. The dual basis has the following
identity relation: ei (ej ) = 1 if i = j and = 0 for i 6= j.
A. Inner product representations
The inner product can be expressed as the application of
linear functional vectors, given by
X
hy, xihw, ui = x∗ (y)u∗ (w) =
xi y i uj wj ,
i,j

where x∗ , u∗ ∈ V∗ and y, w ∈ V. For the pair of inner
multiplication we have
X
X
hy, xihw, ui =
xi uj y i wj =
xi uj ei (y)ej (w) . (3)
i,j

k=1

where h·, ·i is the canonical inner product. Note that
u : Ω → V can be a random variable mapped into the vector
space, w is a deterministic vector and the scalar y(n) is the
output signal at every discrete time instant n.
One possible optimization method to find the filter coefficients is by means of the minimization of the mean square
error [1]. The quadratic error is calculated as

(2)

i,j

By the definition of tensor product of functional linear basis
which states that (ei ⊗ ej )(y, w) ≡ ei (y)ej (w) [2], the
expression in (3) can be written as
X
hy, xihw, ui =
xi uj (ei ⊗ ej )(y, w) = (x∗ ⊗ u∗ )(y, w),
i,j

(4)
where ⊗ stands for the outer product.
In order to write x∗ ⊗ u∗ ∈ V∗ ⊗ V∗ as a linear transformation the following isomorphism is used
b(y, w) = hy, Bwi
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where the
P matrix B for the basis is given by
B(ej ) = k bkj ek , where each element is represented
by
X
X
X
bkj ek i =
bkj hei , ek i =
bkj gik .
b(ei , ej ) = hei ,

IV. Q UADRATIC ERROR
The cost function is just a particular situation of the previous
analysis, when x = u and y = w.
From this, the quadratic form is computed and gives the
filter last term of expression (2), it means,

The inner product hei , ek i ≡ gik is called metric tensor and
the equivalent representation for dual space hei , ek i ≡ g ik is
called inverse metric tensor, given by the identity of relation
between the original space and its dual. Also bij = xi uj and
bkj = xk uj which implies that
X
xi =
gik xk
(5)

hw, uihu, wi = hw, u ⊗ u∗ (w)i = W∗ UU∗ W

k

k

k

k

which relates the equivalent representations.
A. Mean calculation of quadratic error
Calculating the mean of Equation (1) we have the following
expression of the cost function:
J = E[ε] = E[|d|2 ] − 2hw, E[du]i + E[hw, uihu, wi]. (7)

So, we can write
x ⊗ u∗ ≡

The last (quadratic) term is given by:
X

xi uj ei ⊗ ej ,

i,j

that belongs to V∗ ⊗ V which is isomorphic to the linear
transformation space L : V → V [3]. We can then conclude
that
hy, xihw, ui = hy, x ⊗ u∗ (w)i,
(6)
where the functional u∗ acts on w.
The expressions (4) and (6) show that, for both forms
to represent the same product, there is a difference in the
representation of its elements. This equivalence is given by
the presence of the metric acting in each component like in
(5).
B. Matrix Representations
P
PN
i
∗
i
For a vector x = N
i=1 x ei ∈ V and u =
i=1 ui e ∈
∗
V , the component operations can be given by matrix operations for a given basis α = {e1 , ..., eN }, expressed as

 1
 1
x u1 . . . x1 uN
x
 
 
..  .
..
[x⊗u∗ ]α =  ...  u1 . . . uN =  ...
.
. 
xN

xN u1

...

xN uN

We can write that in compact notation [x ⊗ u∗ ]α = XU∗ =
[x uj ]N ×N , where bold capital letters represent the matrix
coordinates for a given basis. The upper index denotes the
row and lower one the column, i.e., X = [xi ] is a column
vector and U∗ = [uj ] is a row vector.
For Y = [y i ]N ×1 and W = [wi ]N ×1 we write
i

hy, x ⊗ u∗ (w)i = hY, XU∗ Wi,
or in the dual representation, by the property that
(AB)∗ = B∗ A∗ [2]:
hy, x ⊗ u∗ (w)i = W∗ UX∗ Y.
Furthermore, for the real symmetry inner product (can be
done for the complex case with Hermitian symmetry) we have

E[hw, uihw, ui] = hw, E[u ⊗ u∗ ](w)i = W∗ E[UU∗ ]W.
(8)
Equation (8) in component terms is given by the second
order symmetric tensor called auto correlation which can be
written as
Ruu∗ = E[u ⊗ u∗ ] =

W∗ UX∗ Y = Y∗ XU∗ W = (W∗ UX∗ Y)∗ .

E[ui uj ]ei ⊗ ej .

i,j=1

The auto correlation written in matrix form is given as


E[u1 u1 ] . . . E[u1 uN ]


..
..
..
Ruu∗ = 
.
.
.
.
N
N
E[u u1 ] . . . E[u uN ]

(9)

A relation for expressions in (4) and in (9) is given by the
metric so that
Ru∗ u∗ = GRuu∗ ,
where G = [gij ]N ×N is the matrix form of the metric tensor
and G−1 = [g ij ]N ×N .
Another relation of the auto correlation can be obtained by
the action of the metric matrix, as in Ru∗ u∗ = GRuu G. The
final expression or the cost function can be expressed as
J = E[|d(n)|2 ] − 2hw, pi + hw, Ruu∗ wi,
where p = E[du]. From the expression above, the optimal w
can be derived, which is out of the scope of this work.
V. C ONCLUSIONS
From the study of bilinear forms and its isomorphisms
with inner products and linear transformations, one can see
the algebraic formulation of the cost function is important
in the filter analysis. The formulation allows to explicit the
symmetric tensor of the auto correlation, which is important
in the analysis of discrete filters, specially in the cases the
cost function is the mean square error. Finally, a generalized
representation of the filter coefficients in a general base system
was provided.

hy, x ⊗ u∗ (w)i = hx ⊗ u∗ (w), yi = Y∗ XU∗ W.
For the real case, both expressions have the same value,
which is

N
X
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES - SBrT2018, 16 A 19 DE SETEMBRO, CAMPINA GRANDE, PB

Aplicação de Modelos Ocultos de Markov na
Distribuição de Vı́deo sob Demanda
Felipe A. Pinto e Carlos M. Pedroso

Resumo— As aplicações de transferência de vı́deo já representam a maior parte do tráfego da Internet. Os serviços de
Vı́deo sob Demanda (VoD, video on demand) são os principais
responsáveis por este tráfego. Espera-se nos próximos anos um
incremento na qualidade dos vı́deos transmitidos, o que irá
pressionar ainda mais as infraestruturas de rede disponı́veis.
Neste cenário, o uso de métodos para melhorar a eficiência
na transmissão de sistemas VoD tem reflexos profundos sobre
o desempenho da rede e sobre o dimensionamento de capacidade dos sistemas. Os métodos mais eficientes disponı́veis
para distribuição de VoD utilizam estratégias que combinam
a transmissão multicast com a capacidade de armazenamento
disponı́vel no equipamento do cliente. Neste artigo apresentamos
um novo método para transmissão de conteúdo de vı́deo que
utiliza capacidades multicast e de armazenamento do equipamento do cliente, mas com a popularidade de acesso à vı́deos
caracterizado com um Modelo Oculto de Markov (HMM, Hidden
Markov Model). A eficiência do método proposto é demonstrada
a partir de simulações computacionais utilizando dados reais.
Os resultados indicam ganhos significativos em comparação aos
melhores métodos disponı́veis atualmente.
Palavras-Chave— Video streaming, Multimedia, Video on Demand, Hidden Markov Model.
Abstract— Internet traffic is already dominated by video
streaming applications. The Video on Demand (VoD) services are
responsable for the majority of this applications. An increase in
the quality of transmitted videos is expected in the coming years,
which will further pressure the available network infrastructures.
In this scenario, the use of methods to improve the efficiency
of the transmission of VoD systems has repercussions on the
performance of the network and on the capacity planning
of the systems. The most efficient methods available for VoD
distribution use strategies that combine multicast transmission
with the storage capacity available on the customer’s equipment.
In this article we present a new method for transmitting video
content that uses multicast and storage capabilities of client
equipment, but with the popularity of videos characterized by a
Hidden Markov Model (HMM). The efficiency of the proposed
method is demonstrated from computational simulations using
real data. The results indicate that proposed method outperforms
the state-of-art method.
Keywords— video streaming, video on demand, hidden Markov
model.

I. I NTRODUÇ ÃO
Com o passar dos anos as tecnologias de acesso das redes
banda larga evoluı́ram e hoje a disponibilidade de taxas mais
altas é comum. Dentre as aplicações disponı́veis para o usuário
a transmissão de VoD se torna cada vez mais popular entre
os usuários, fazendo com que o tráfego de vı́deo na rede
Felipe A. Pinto, Carlos M. Pedroso, Departamento de Engenharia Elétrica,
Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba-PR, Brasil, E-mail: felipe.fap.ufpr@gmail.com, pedroso@eletrica.ufpr.br

tenha um grande impacto no consumo de recursos das redes.
Estima-se que em 2021 o tráfego de vı́deo corresponda a 82%
do tráfego total de Internet [1]. O serviço VoD possibilita
que os usuários tenham maior interatividade com o sistema
com o acesso a conteúdos de vı́deo a qualquer momento,
ao invés de ter acesso somente a conteúdos broadcast com
horário definido. Alguns provedores aplicam algoritmos para
recomendar conteúdos, o que gera uma alteração no interesse do usuário [2]. Os problemas relativos ao transporte de
tráfego VoD em uma rede IP a nı́vel de distribuição pode ser
segmentado na análise de consumo de banda no núcleo da
rede e escalabilidade do sistema. Além disso, atender mais
usuários com uma única transmissão do servidor implica em
menor quantidade de recursos de hardware exigida no servidor,
com consequente redução de custos. Como os vı́deos mais
populares são acessados com uma frequência maior, existem
diversas abordagens que utilizam deste fato para melhorar a
eficiência durante a distribuição de vı́deos [3].
A popularidade dos vı́deos é comumente caracterizada com
a distribuição de Zipf [4], onde a popularidade
de um vı́deo
PN
i é dada pela expressão pi = (1/iα )/( j=1 1/j α ), com N
indicando a quantidade de vı́deos e α um fator de inclinação.
As requisições de acesso que chegam em um servidor de vı́deo
podem ser caracterizadas através de um processo de Poisson
com taxa λ [5].
Neste artigo, apresenta-se uma nova abordagem para previsão do tipo de conteúdo que será requisitado pelo usuário,
de forma a explorar mais eficientemente a alocação de segmentos dos vı́deos na memória cache do dispositivo do
usuário de tal forma que em conjunto com uma estratégia
de transmissão multicast, que permite transmitir um fluxo de
dados para múltiplos usuários, possa reduzir o consumo de
banda no núcleo da rede durante a distribuição de tráfego
VoD. Também estamos interessados em estudar o efeito desta
abordagem frente a diferentes cenários de taxa de requisição
de usuário, popularidade da biblioteca de vı́deos e ainda
analisar o consumo de banda frente a diferentes tipos de
usuários. A estratégia proposta modela o comportamento do
usuário utilizando uma HMM. O treinamento da HMM pode
ser realizado no servidor utilizando dados disponı́veis sobre
as classes de conteúdo acessadas pelos usuários (ex. drama,
ficção, terror, etc. ou mesmo séries especı́ficas). Estas preferências do usuário ainda não foram exploradas por outros
métodos de distribuição de conteúdo VoD.
Além desta seção introdutória, este artigo está organizado
da seguinte forma: a Seção II faz breve apresentação dos
métodos de distribuição de vı́deos clássicos e o estado da arte;
a descrição do modelo proposto é feita na Seção III; a Seção
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IV apresenta a metodologia adotada, os cenários simulados e
os principais resultados obtidos. Finalmente na Seção V são
apresentadas as conclusões e trabalhos futuros.
II. T RABALHOS RELACIONADOS
O uso de transmissão unicast (ponto-a-ponto) para
distribuição de tráfego VoD, onde um fluxo de vı́deo dedicado
é enviado do servidor para cada cliente, não é eficiente.
Existem diversos métodos disponı́veis que visam aumentar
a eficiência. Alguns métodos são baseados em broadcast,
ou seja, o vı́deo é enviado para todos os usuários a cada
perı́odo de tempo T . Outros métodos utilizam-se do conhecimento prévio da popularidade dos vı́deos. É possı́vel encontrar
métodos que exploram a capacidade de armazenamento na
memória do dispositivo do cliente e capacidades de transmissão em multicast. Nesta seção serão discutidos os métodos
clássicos e estado da arte dos algoritmos para distribuição
de VoD, evidenciando as principais caracterı́sticas de cada
método.
A. Métodos Clássicos
1) Batching: Algoritmos baseados em batching são algoritmos que esperam um tempo T (janela batching) para iniciar
a transmissão do fluxo de vı́deo após a primeira requisição de
um dado vı́deo vi ocorrida no tempo tr . Durante o tempo
[tr , tr + T ] o algoritmo aguarda que o servidor de vı́deo
receba novas requisições para vi antes de iniciar a transmissão
no tempo tr + T , desta forma utilizando-se de transmissão
multicast o servidor poderá entregar vi para diversos usuários
com apenas um stream [6]. Uma requisição para o vı́deo vi que
ocorra após o termino da janela batching será atendida por um
segundo stream que será agendado pelo servidor respeitando
o tamanho da janela batching. Este algoritmo pode ser viável
para vı́deos populares onde muitas requisições serão atendidas
com apenas um stream, porém para vı́deos não populares este
método não é eficiente, pois tende a torna-se uma transmissão
unicast. Nesta abordagem o usuário poderá ter que aguardar
até um tempo T antes de começar assistir ao vı́deo, o que
pode motivar o usuário a deixar a plataforma do serviço
antecipadamente.
2) Patching: Neste algoritmo é explorado o buffer do
equipamento do usuário, para que o mesmo possa receber o
fluxo multicast principal mais um fluxo chamado patching.
Nesta abordagem o usuário requisita um vı́deo vi no tempo
tr , o servidor de vı́deo iniciará imediatamente a transmissão
de vi através de um fluxo multicast principal. Se no instante tr
houver um fluxo multicast principal ativo no servidor o mesmo
iniciará a transmissão da porção do vı́deo faltante através de
um fluxo patching [7]. Esta abordagem tem um problema
quando as requisições chegam no final do fluxo multicast
principal, pois o patching será muito longo. Para sanar este
problema o servidor deverá aceitar criar patchings enquanto
as requisições para o vı́deo vi chegarem antes de um limite de
tempo ótimo a partir do inı́cio do stream multicast principal
[8]. Caso contrário um novo fluxo multicast principal deverá
servir a esta requisição. Com isso, este método apresenta zero
delay para o usuário, ou seja, em qualquer momento que
houver uma requisição o usuário poderá inciar o vı́deo.

B. Estado da Arte
1) Prepopulation Assisted Batching with Multicast Patching
(PAB-MP): Este é um algoritmo pertencente à classe dos
métodos que utilizam o dispositivo do usuário para armazenar
segmentos iniciais dos vı́deos (IVS, initial video segment)
[9]. Ao fazer uma requisição para o vı́deo vi , o usuário
começa a assistir o vı́deo utilizando informações armazenadas
no IVS. Durante este perı́odo o servidor pode aguardar antes
de iniciar a transmissão da porção faltante do vı́deo e realizar
um batching, fazendo com que mais usuários possam usufruir
do mesmo fluxo multicast. O tamanho do IVS irá definir
a janela batching. Para requisições que ocorram após esse
limite o servidor enviará um fluxo patching multicast, de
forma a atender mais requisições com o mesmo fluxo patching.
Requisições que cheguem após a janela patching serão atendidas com um novo fluxo multicast. Os IVS são transmitidos
para os dispositvos do usuário nos momentos de baixo uso da
rede e servidor. Jayasundara et al. [9] sugerem o algoritmo
D-PLO (Dynamic programming-based Prepopulation Lengths
Optimization) para determinar o tamanho de cada IVS que
será armazenado no dispositivo do usuário. Adicionalmente os
autores sugerem que os dispositivos de usuários compartilhem
entre si os IVSs disponı́veis localmente, em uma configuração
peer-to-peer, para aumentar a probabilidade de encontrar o
vı́deo solicitado. Os autores mostram que o PAB-MB é mais
eficiente que as estratégias patching e batching até então
existentes.
2) Client Cache Enabled Multicast Patching (CCE-MP):
CCE-MP aborda o problema de transmissão de vı́deo através
de segmentos de vı́deo utilizando multicast, ou seja, para cada
requisição de um dado vı́deo vi no tempo tr , o dispositivo
do usuário imediatamente começará a armazenar todos os
segmentos ativos de multicast de vi que estejam ativos e
o servidor transmitirá somente os segmentos faltantes. O
inı́cio da transmissão de um segmento de vi será realizada
o mais tarde possı́vel em relação a tr , para que o maior
número de usuários possam utilizar este segmento de vi [10].
Esta abordagem também pertence a classe de métodos que
exploram a capacidade de armazenamento no cliente. Como
os dispositivos de usuários possuem capacidade limitada, este
método sugere o uso do algoritmo Water-Filling para alocação
ótima dos IVSs, alcançando assim uma melhora na eficiência
do sistema. Os autores mostram que o CCE-MP possui um
desempenho superior ao PAB-MP.
III. M ODELO P ROPOSTO
O conteúdo acessado pelo usuário de VoD apresenta um
comportamento previsı́vel [11] [12], fato este já explorado
pelos sistemas de recomendação em uso pelos provedores
[2]. Iremos explorar esta previsibilidade para permitir que
o servidor possa fazer a alocação dos IVSs, melhorando o
desempenho do CCE-MP. Neste artigo propomos um modelo baseado em HMM para prever o gênero dos próximos
conteúdos que serão assistidos pelos usuários, de modo que
possibilite ao servidor fazer a alocação do IVSs com maior
eficiência, reduzindo o uso de banda no núcleo da rede e
também de recursos nos servidores de VoD.
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A. Modelos Ocultos de Markov
Em um modelo de Markov cada estado corresponde a um
evento observável [13]. Nos modelos ocultos de Markov o
estado atual do sistema não é diretamente observável. Estes
modelos tem ampla aplicação em problemas de reconhecimento de padrões em diversas áreas do conhecimento como
reconhecimento de voz, sequência de DNA, entre muitas
outras. A Fig.1 exemplifica um HMM, onde Ek são os estados
com k = {0, 1, 2}, pij são as probabilidades de transição do
estado Ei para o Ej e Wk são os vetores de probabilidade de
ocorrência, também chamado de probabilidade de emissão de
um evento observável dado um estado Ek .
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onde L denota a duração total do vı́deo e N é o número total
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Fig. 1.

pode ser utilizado para melhor definir a utilização da capacidade de armazenamento do equipamento do usuário. Seja C a
capacidade útil que pode ser utilizada pelo servidor de vı́deo
para armazenar os IVSs, então para um dado Wk a capacidade
C será dividida entre as categorias seguindo a probabilidade
de emissão da mesma, ou seja, para uma categoria sn o espaço
reservado para os IVSs desta categoria pode ser dado por
ck,n = C.wk,n . Para determinar a duração do IVS, denotada
por li, dos vı́deos de uma dada categoria sn propõe-se utilizar
o algoritmo Water-Filling [10], com as restrições:


se categoria de vi 6= sn
li = 0,
(1)
li ≤ L,
se categoria de vi = sn

PN
t=1 lt ≤ ck,n

Exemplo de Modelo Oculto de Markov

B. Previsão de Comportamento
Nesta subseção propomos uma maneira de utilizar HMM
para prever o gênero do conteúdo que será acessado pelo
usuário, onde cada estado do modelo representa os diferentes
estados possı́veis de um usuário. Assume-se que cada vı́deo vi
presente na biblioteca do servidor de vı́deo possui um único
gênero associado de um conjunto finito S = {s1 , s2 , ..., sM }
de M categorias e que o servidor de vı́deo tem a capacidade
de armazenar o histórico de vı́deos acessados pelo usuário.
Desta forma para cada estado Ek de um modelo com k
estados existe um vetor de P
probabilidades de emissão Wk =
M
{wk1 , wk2 , ..., wkM }, onde t=1 wk,t = 1, que representa a
probabilidade de ocorrência de cada uma das M categorias
durante o estado Ek . A matriz quadrada P de dimensão k
representa a probabilidade de transição entre os estados. Os
parâmetros P e Wk do modelo podem ser treinados a partir
dos dados do histórico de acessos contidos no servidor através
do algoritmo de Baum-Welch e o estado provável do sistema
pode ser determinado a partir da observação da sequência
de conteúdos acessados pelo usuário utilizando o algoritmo
forward [14]. Para uma melhor eficiência o servidor de vı́deo
pode fazer esse treinamento periodicamente conforme houver
evolução no histórico de acessos do usuário.
C. Alocação de IVS
Com o HMM devidamente treinado, o algoritmo forward
pode indicar o estado atual mais provável do usuário dada uma
sequência de eventos observados. O vetor Wk correspondente

D. Modelo de Acesso de Usuário
Nesta subseção são apresentados os padrões de acesso de
usuário em relação à categoria dos vı́deos. Foram analisados
dois padrões extremos e um caso com dados amostrais:
• Polarizado: Este tipo de usuário possui alta probabilidade de continuar assistindo a mesma categoria de
conteúdo, como no fenômeno binge watching [15]. Este
comportamento é descrito em um modelo HMM com
uma matriz de transição de probabilidades P próxima
a identidade, ou seja, uma vez que o usuário encontra-se
no estado Ek este tende a permanecer no mesmo estado
e o vetor de probabilidade de emissão Wk é altamente
polarizado, isto é, o usuário tem preferência por apenas
uma categoria.
• Randômico: Este usuário não possui preferência em
relação ao conteúdo assistido, as categorias de acesso são
randômicas. Este fato é representado por uma matriz P
uniforme, onde a probabilidade de transição para qualquer
outro estado ou ficar no mesmo estado é a mesma, por
outro lado o vetor Wk possui probabilidade de emissão
iguais entre as diferentes categorias.
• Dados Amostrais: Foram coletados históricos de acessos de 43 usuários1 do Netflix [16] totalizando 36105
vı́deos assistidos em um intervalo médio de 2.4 anos.
Cada entrada foi classificada com uma das seguintes 16
categorias: Filme Drama, Filme Comédia, Filme Ação,
Filme Aventura, Filme Animação, Filme Romance, Filme
Ficção Cientı́fica, Filme Comédia Romântica, Filme
Comédia Dramática, Filme Comédia de Ação, Filme
Suspense, Filme Terror/Horror, Filme Fantasia, Seriado,
Documentário e Outros. A partir destes dados foi utilizado o algoritmo Baum-Welch do software R [17] para
treinar o HMM e obter a matriz P e os vetores Wk .
Neste artigo foi aplicada uma HMM com 3 estados.
A matrix P treinada é apresentada em (2), os valores
treinados dos vetores Wk não são apresentados neste
trabalho por terem dimensões muito extensas. Observa-se
1 Dados disponı́veis no endereço: http://www.eletrica.ufpr.br/pedroso/sbrt2018VoD
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Parâmetro

Banda Consumida (Mbps)

350

TABELA I
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Impacto da taxa de requisições λ para α = 0.8
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Através de simulações computacionais foi feito uma análise
comparativa do consumo de banda do método Patching [8]
e CCE-MP [10] com o método proposto. Estudamos o desempenho do método proposto frente à diferentes taxas de
requisições no servidor de vı́deo e também nos interessamos
em verificar o impacto do fator α da Lei de Zipf. A simulação
considera que o vı́deo requisitado será assistido pelo usuário
em sua totalidade e ainda todos os vı́deos possuem a mesma
duração e taxa de transmissão. Esta suposição também é feita
pelos autores dos métodos Patching, PAB-MP e CCE-MP, o
que simplifica a análise sem perda de generalidade. A Tabela I
mostra os demais parâmetros das simulações. Adicionalmente,
foi considerado que a popularidade dos vı́deos de uma mesma
categoria segue a distribuição de Zipf com o parâmetro α
e a seleção do estado inicial na HMM, que foi escolhida
aleatoriamente.
Em um primeiro experimento foi considerado o consumo
de banda em função da taxa de requisições λ recebidas pelo
servidor. Neste teste o parâmetro α da distribuição de Zipf foi
mantida constante em 0.8, que é um valor tı́pico reportado na
literatura [4] [9]. O resultado é apresentado na Fig.2. O gráfico
apresenta o desempenho do Paching, CCE-MP e do método
proposto. Para o método proposto foram considerados os casos
de comportamento de Randômico e Polarizado de usuário.
Observa-se que para baixas taxas de requisições não há uma
diferença expressiva entre os métodos, contudo ao aumentar a
taxa de requisições o modelo proposto se sobressai aos demais
quando considerado Usuários Polarizados, pois com o método
proposto existe um melhor aproveitamento da capacidade de
armazenamento do dispositivo do usuário alocando-o para os
IVS dos vı́deos preferenciais do usuário. Quando analisado o
comportamento de Usuários Randômicos nota-se que o CCEMP é mais eficiente. No entanto, o comportamento de usuários
reais aproxima-se mais do perfil Polarizado, como ilustrado na
Equação (2), o que tende a favorecer o método proposto.
Em um segundo experimento foi avaliado o consumo de
banda em relação à variação da popularidade dos vı́deos da

300

IV. AVALIAÇ ÃO DE D ESEMPENHO

biblioteca do servidor, representada matematicamente pelo
parâmetro α da Lei de Zipf. Os resultados são apresentados na
Fig.3. É possı́vel notar que para baixos valores de α (popularidade uniforme) o modelo proposto com Usuários Randômicos
possui uma resposta similar ao CCE-MP tradicional, enquanto
que com Usuários Polarizados existe uma economia de 21% no
consumo de banda. Alguns estudos mostram que o parâmetro
α da Lei de Zipf varia entre 0.5-1.0 [18] [9] e o modelo
proposto com Usuários Polarizados se sobressai em toda faixa
de interesse. Para α > 1.2 o método CCE-MP torna-se mais
eficiente que o modelo proposto com Usuários Polarizados.
Isso ocorre, pois a partir deste valor de α a Lei de Zipf faz com
que poucos vı́deos sejam mais acessados dos que os demais da
biblioteca, ou seja, a partir deste ponto é mais eficiente utilizar
a popularidade dos vı́deos e não a preferência do usuário.
No entanto, os estudos citados indicam que o parâmetro α
normalmente é menor que 1.0 para sistemas VoD.

Banda Consumida (Mbps)

(2)

CCE−MP
Patching
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200
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Fig. 3.

Impacto do parâmetro α da Lei de Zipf para λ = 10 req/min

Um terceiro experimento foi realizado utilizando dados reais
de usuários. Uma HMM foi treinada com dados de 43 usuários
do serviço VoD da Netflix. Com isso foi possı́vel fazer um
estudo do desempenho em um cenário com N = 320 vı́deos
e M = 16 categorias. Foi considerado que cada categoria
possui o mesmo número de vı́deos. A Fig. 4 mostra o consumo
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altera e os modelos de Usuários Polarizados e Randômicos
foram utilizados como referência, pois em um sistema real é
esperado que o comportamento do usuário esteja em algum
lugar entre estes modelos. Os algoritmos atuais não exploram
as preferências do usuário e portanto utilizam-se do perfil
randômico do usuário.
Trabalhos futuros envolvem a avaliação da capacidade de armazenamento do dispositivo do usuário, quantidade de estados
do HMM, quantidade de gêneros utilizados na classificação do
conteúdo da biblioteca do servidor VoD e ainda a análise da
frequência de troca de IVS dos usuários.
R EFER ÊNCIAS

0

Banda Consumida (Mbps)

de banda em relação a taxa de requisições. Nota-se que o
modelo proposto economizou 59.53% da banda da rede para
λ = 8 req/min se comparado ao CCE-MP. Esta margem tende
aumentar quando a taxa de requisições λ aumentar. A Fig.
5 mostra o impacto do parâmetro α para λ = 10 req/min
considerando os dados reais de usuários. Observa-se que o
desempenho do método proposto é muito superior ao CCEMP. Também é possı́vel observar que a variação do parâmetro
α leva a uma grande variação de desempenho do CCE-MP.
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Fig. 5. Impacto do parâmetro α da Lei de Zipf para λ = 10 req/min,
N = 320, M = 16 e HMM treinada com o algoritmo Baum-Welch a partir
de registros de 43 assinantes da Netflix

V. C ONCLUS ÕES E T RABALHOS F UTUROS
Neste trabalho sugerimos realizar a alocação do IVS
utilizando as preferências do usuário, utilizando para isso
o HMM. Através de simulações computacionais pudemos
demonstrar que este modelo possui desempenho superior ao
modelo de referência (CCE-MP) e pode ser utilizado conjuntamente com a transmissão multicast e armazenamento no
dispositivo do cliente de forma a gerar uma economia da
banda no núcleo da rede. É importante notar que a margem
do ganho se altera conforme o comportamento do usuário se
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Análise e Implementação de um Sonar Digital
Utilizando Processo Gaussiano
E. L. do Nascimento e G. Jerônimo da Silva Jr.

Resumo— Este trabalho apresenta o estudo e a implementação
de um sistema sonar utilizando processo gaussiano banda limitada como forma de onda transmitida. A precisão obtida a partir
dos processos gerados é comparada com técnicas que utilizam
outros sinais.
Palavras-Chave— Sonar, processo gaussiano, filtro casado, processamento digital de sinais.
Abstract— This paper presents the study and implementation
of a sonar system using a gaussian limited band process as
transmited waveform. The accuracy obtained from the generated
processes is compared to techniques that use other signals.

II. P RELIMINARES
Um sistema sonar digital funciona conforme mostrado na
Figura 1. O processador digital de sinais (PDS) produz um
sinal de tempo discreto x[n] a uma taxa de fs amostras por
segundo, que é convertido em um sinal de tempo contínuo
xc (t). Após isso, um microfone recebe o sinal yc (t), que é
amostrado com a mesma taxa fs para obter y[n].

Keywords— Sonar, gaussian process, matched filter, digital
signal processing.

I. I NTRODUÇÃO
Um sonar é um sistema que detecta, mede distância e velocidade de objetos utilizando ondas acústicas, diferentemente
do radar que utiliza ondas de rádio [1]. Esses sistemas encontram aplicações em sensores de proximidade e aplicações
submarinas [2].
Sistemas convencionais de sonar utilizam pulsos senoidais
(PS), de duração τw , dado por

Fig. 1.

Diagrama da implementação do sonar digital.

Desprezando a velocidade do alvo, o sinal recebido pelo
microfone é dado por
(1)

xPS (t) = [u(t) − u(t − τw )]sen(ωc t),

yc (t) = αxc (t − Td ) + η(t),

em que u(t) é a função degrau unitário e ωc é a frequência
da portadora [1]. Esse sinal reflete no alvo e é recebido por
um detector de som, que mede o tempo de retorno e estima a
posição do objeto. Nesses sistemas, quanto menor a duração
do pulso τw , maior será a precisão da posição do objeto,
entretanto, maior será a banda do canal, implicando numa
maior taxa de amostragem [1]. Além do sinal PS, o pulso
modulado com frequência linear (MFL), dado por


πβt2
,
xMFL (t) = [u(t) − u(t − τw )]sen
τw

em que |α| < 1 é a atenuação do meio, η(t) é um ruído branco
aditivo e Td é o tempo de atraso, que é dado por Td = 2d/vs ,
em que d é a distância do objeto e vs é a velocidade do som.
A distância d do objeto é estimada por d = vs Td /2.
Um modo de obter o valor Td a partir dos sinais xc (t) e
yc (t) é através da correlação cruzada [3], definida por
Z ∞
∆
yc (τ + t)xc (τ )dτ.
φyx (t) =

é utilizado em radares e pode ser aplicado igualmente em
sonares [1].
Este trabalho explora outros tipos de formas de ondas que
podem ser utilizadas no lugar do PS ou MFL. A próxima
seção apresenta um resumo do sonar digital e a principal
técnica utilizada para medir a posição de um alvo. Na Seção
III são apresentados os fatores de qualidade e os critérios para
a geração das formas de ondas do sonar. A Seção IV mostra
os resultados de experimentos e as conclusões estão na Seção
V.

φyx (t) = αφxx (t − Td ) + ηx (t),

−∞

Quando yc (t) é dado por (1), a correlação resulta em
(2)

em que ηx (t) é um ruído colorido, considerando que xc (t)
possui banda limitada, e φxx (t) é a autocorrelação do sinal
xc (t), um sinal
par que possui valor máximo quando t = 0,
R
φxx (0) = x2c (τ )dτ = ξx [3]. Assim, o valor máximo da
correlação cruzada φyx (t) ocorre em t = Td .
Em um sonar digital, deve-se obter a correlação cruzada a
partir do sinal amostrado y[n]. O sinal amostrado é dado por
y[n] = yc (n/fs ) e, utilizando o teorema da amostragem na
correlação cruzada discreta [4],

E. L. do Nascimento e G. Jerônimo da Silva Jr. Grupo de Processamento
de Sinais, Departamento de Eletrônica e Sistemas, Universidade Federal
de Pernambuco, Recife-PE, Brasil, E-mails: emersonlima870@gmail.com,
gilson.silvajr@ufpe.br.

∆

ϕyx [n] =

∞
X

m=−∞
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e, usando (2), tem-se
α
φxx (Ts n − Td ),
ϕyx [n] =
Ts

(3)

em que Ts = 1/fs é o período de amostragem. Nesse caso,
se Ts << Td , a amostra de máximo valor de ϕyx [n] ocorre
quando n = n̄ ∼
= Td /Ts . Com isso, a distância do objeto
é estimada por d = vs n̄Ts /2. Além disso, se nd = Ts /Td é
inteiro, a correlação discreta é dada por ϕyx [n] = ϕxx [n−nd ],
em que ϕxx [n] é a autocorrelação discreta de x[n].
Além disso, se nd = Ts /Td é inteiro, a correlação discreta
é dada por ϕyx [n] = ϕxx [n − nd ], em que ϕxx [n] é a
autocorrelação discreta de x[n].

com frequências de corte 2 kHz e 20 kHz, respectivamente,
considerando a taxa de amostragem 48 kHz. A duração de
todos os sinais analisados é escolhida de forma que, após a
aplicação do passa-faixa, resulte em sinais de 128, 256 e 512
pontos. Os parâmetros obtidos para os sinais com comprimento
512 estão na Tabela I. O resultado de um dos experimentos
utilizando o sinal x2 [n] com um obstáculo a 1,5 m é mostrado
na Figura 2.
TABELA I
PARÂMETROS PARA SINAIS COM 512 AMOSTRAS .
sinal
x1 [n]
x2 [n]
x3 [n]
PS
MFL

III. FATOR DE QUALIDADE E PROJETO DE FORMA DE ONDA
Uma forma mais adequada de computar n̄ é considerar a
densidade de energia instantânea do sinal ϕyx [n] como função
densidade de probabilidade. Assim
n̄ =

DPA
95,07
153,59
98,36
152,02
12,97

RP
1,41
1,60
1,47
1,04
1,38

RP/DPA
0,015
0,010
0,015
0,007
0,110

∞
1 X
nϕ2 [n],
ξϕ n=−∞ yx

em que
ξϕ =

X

ϕ2yx [n]

n

é a energia da correlação cruzada discreta. Com isso, adota-se
o desvio padrão amostral (DPA) σn satisfazendo
σn2 =

∞
1 X
(n̄ − n)2 ϕ2yx [n].
ξϕ n=−∞

Quanto menor σn , menor a incerteza sobre a distância. Além
da DPA, introduz-se a relação entre picos (RP) de ϕxx [n] que
é a relação entre seus dois maiores valores absoluto (o maior
pelo segundo maior). Quanto maior a RP, mais fácil identificar
o pico em ϕyx [n] e o sinal x[n] é visualmente destacável na
presença de ruído.
A proposta do trabalho é escolher o sinal x[n] através de um
processo gaussiano, aplicando um filtro passa-banda discreto
para garantir que o sinal resultante esteja dentro de uma banda
específica. O sinal produzido x[n] tem duração de N amostras,
isto é, x[n] = 0 para n < 0 e n ≥ N . Com isso, ϕyx [n] pode
ser calculado por
r[n] =

N
−1
X

x[N − 1 − m]y[n − m]

m=0

= x[N − 1 − n] ∗ y[n] = ϕyx [n − (N − 1)],

(4)

que é a aplicação de um filtro FIR com N pontos conhecido
como filtro casado [5]. Processos gaussianos são gerados e
escolhe-se, dentre eles, o que possui a maior RP, o menor
DPA ou que maximiza alguma função de qualidade.
IV. I MPLEMENTAÇÃO E R ESULTADOS
Em 10000 iterações, escolheu-se os sinais x1 [n], x2 [n] e
x3 [n] com o menor DPA, a maior RP e a maior relação
RP/DPA respectivamente. Esses sinais são comparados com
um PS e um MFL com ωc = β = π × 104 rad/s. Todos os
sinais são aplicados a um filtro FIR passa-faixa de 30 pontos

Fig. 2.

Gráfico produzido pelo sonar projetado com alvo a 1,5 m.

V. C ONCLUSÕES
Um projeto de sonar, utilizando formas de onda construídas
por meio de processos gaussianos, foi proposto e seu desempenho foi comparado com sistemas que utilizam formas
de onda conhecidas. Observa-se que o sinal MFL possui o
menor DPA, mas, considerando a RP, sinais obtidos por meio
de processos gaussiano apresentam um melhor desempenho.
Os experimentos indicaram que, formas de onda com alta
RP possuem pico da correlação bem evidente visualmente.
Estudo de outras formas de onda e técnicas para medição de
velocidade de alvos estão em desemvolvimento.
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Compressão de Imagens Baseada em Quantização
Vetorial e Transformada Wavelet
Fellipe André Lucena de Oliveira e Waslon Terllizzie Araújo Lopes

Resumo— Este trabalho avalia a utilização das técnicas de
Quantização Vetorial (QV) e Transformada Discreta Wavelet
(DWT) na compressão de imagens, comparando o desempenho
da combinação de QV e DWT com o da QV no domı́nio espacial.
Os resultados mostram que o esquema de compressão QV+DWT
possui um melhor desempenho em termos da qualidade das
imagens reconstruı́das.
Palavras-Chave— Processamento de Imagens, Quantização Vetorial, Transformada Discreta Wavelet.
Abstract— This paper discusses the use of Vector Quantization
(QV) and Discrete Wavelet Transform (DWT) techniques in image compression, by comparing the performance of the joint use
of QV and DWT to the peformance of QV in spatial domain. The
results show that the QV+DWT compression technique present
a better performance in terms of quality of the reconstructed
imagens.
Keywords— Image Processing, Vector Quantization, Discrete
Wavelet Transform.

I. I NTRODUÇ ÃO
A compressão de sinais é uma importante ferramenta dentro
do contexto das comunicações que tem como fundamental objetivo a diminuição da quantidade de bits necessários
para a representação dos sinais. Como todos os sistemas
de comunicação possuem restrições de largura de banda e
armazenamento, a compressão de sinais passa a desempenhar
um importante papel em muitos destes sistemas no sentido de
tornar eficiente a transmissão da informação.
Alguns sistemas de comunicação importantes trabalham
com imagens, como por exemplo as câmeras de monitoramento urbano, as imagens de satélite, os sistemas multimı́dia
e as vı́deo-conferências. As técnicas de Quantização Vetorial
(QV) e Transformada Wavelet Discreta (DWT) têm sido
bastante utilizadas em processamento de imagens [1], [2], [3]
por pemitir uma elevada redução da taxa de codificação e ao
mesmo tempo manter uma qualidade aceitável para muitas
aplicações envolvendo imagens.
Este trabalho discute a utilização das técnicas de QV e
DWT na compressão de imagens, fazendo uma comparação de
desempenho entre o esquema de compressão que utiliza apenas
a QV e o esquema que combina as duas técnicas. A avaliação
foi feita por meio de duas medidas objetivas de distorção:
PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio – Relação Sinal-Ruı́do de
Pico) e SSIM (Structural Similarity – Similaridade Estrutural).

II. Q UANTIZAÇ ÃO V ETORIAL
A quantização vetorial é caracterizada por associar os
blocos (ou vetores) constituintes de um sinal a blocos que
compõem um conjunto finito de N elementos, denominado
de dicionário [2]. Considerando x = {x0 , x1 , · · · , xK−1 }
como sendo um vetor do sinal, y = {y0 , y1 , · · · , yk−1 } um
vetor do dicionário e Q(·) o operador de codificação, pode-se
representar matematicamente a QV como
y = Q(x).

(1)

O critério utilizado para fazer a associação entre x e y é
que a distorção d(x, y) seja mı́nima. Um exemplo de medida
de distorção é a distância euclidiana entre vetores.
O poder de compressão da QV reside no fato de que os
blocos constituintes do sinal passam a ser representados pelos
ı́ndices dos vetores do dicionário. Na etapa de transmissão,
em vez de enviar cada amostra do sinal, é transmitido o ı́ndice
referente a um bloco de pixels. Este ı́ndice e interpretado pelo
receptor que reconstrói o sinal quantizado utilizando os vetores
do dicionário.
III. T RANSFORMADA D ISCRETA WAVELET
A Transformada Wavelet é uma poderosa ferramenta
matemática que tem a capacidade de decompor funções de
forma hierárquica em diferentes nı́veis de resolução [4]. A
boa localização em tempo e em escala das funções base
Wavelet levaram a sua utilização a um nı́vel vasto, uma vez que
grande parte dos sinais de interesse da engenharia são melhor
descritos por combinações de funções de duração finita e bem
localizadas.
Na década de 90, Mallat [5] propôs a análise em
multirresolução, teoria que dá base para o cálculo da transformada Wavelet discreta através de um algoritmo rápido e
eficiente. A análise em multirresolução é uma sequência de
subespaços vetoriais V0 ⊂ V1 ⊂ . . . ⊂ Vj , em que a dimensão
de Vj é 2j . O sinal original Cj , pertencente ao espaço Vj ,
pode ser sucessivamente decomposto em componentes Cj−1
e Dj−1 de dimensões 2j−1 cada, sendo os vetores C denomidados de coeficientes de aproximação e D de coeficientes de
detalhe. Esta decomposição é tipicamente realizada através de
operações de filtragem dadas por
X
Cj−1 (k) =
Cj g(n − k)
(2)
n
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e
Dj−1 (k) =

X
n
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Cj h(n − k).

(3)
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em que g(·) e h(·) são filtros passa-baixa e passa-alta, respectivamente, compostas de coeficientes relacionados às funções
base Wavelet de uma determinada famı́lia. Neste trabalho foi
utilizada a famı́lia Daubechies, um importante conjunto de
funções proposto pela cientista de mesmo nome em uma de
suas grandes contribuições para a teoria das Wavelets.
A grande vantagem em se utilizar a transformada Wavelet
no processamento de sinais baseia-se concentração de energia
nos coeficientes de aproximação, ao passo que os coeficientes
de detalhe tendem a ser próximos de zero. Os coeficientes
de detalhe podem então serem descartados, transmitindo apenas os coeficientes de aproximação com pequena perda de
informação. No caso de imagens, são aplicadas sucessivas
transformações sobre as linhas e colunas da imagem para obter
blocos de aproximação e blocos de detalhe.

TABELA I
PSNR E SSIM M ÉDIAS DAS IMAGENS OBTIDAS AP ÓS A TRANSMISS ÃO .
Imagem
Airplane
Boat
Frog
Goldhill
Lena
Mandrill

QV
PSNR (dB)
23,85
23,32
26,83
24,95
25,55
20,28

SSIM
0,78
0,64
0,52
0,65
0,70
0,46

QV+DWT
PSNR (dB)
SSIM
24,80
0,80
24,61
0,73
28,65
0,67
26,17
0,73
27,92
0,81
21,16
0,58

IV. R ESULTADOS
Diversos códigos foram desenvolvidos na linguagem C++
para simular a compressão de imagens em um sistema de
comunicação baseado em QV. Primeiramente, foi realizada a
quantização no domı́nio espacial, ou seja, nestas simulações, a
QV foi aplicada diretamente sobre os pixels da imagem. Para
tpato, a imagem foi segmentada em blocos 4×4 e quantizada
com um dicionário de 32 vetores, o que implica em uma taxa
de codificação de 0,3125 bits por pixel (bpp), taxa esta bem
menor quando comparada com a da imagem original igual a
8 bpp.
Em seguida, foram implementadas rotinas para aplicação da
QV sobre os coeficientes Wavelet. Foi feito um levantamento
do desempenho de cada filtro da famı́lia Daubechies, desde o
Db2 ao Db20, e verificou-se que o filtro Db6 obteve o melhor
desempenho frente ao descarte dos coeficientes de detalhe em
uma iteração bidimensional da DWT, com relativa folga de
PSNR e SSIM em comparação com os demais filtros. Assim,
o filtro Db6 foi escolhido para utilização nas simulações
posteriores.
O esquema de quantização dos coeficientes Wavelet foi feito
conforme sugerido por Mata et al [1], em que a imagem
passa por três iterações bidimensionais sucessivas da DWT
em decomposição não-padrão e é quantizada de tal forma que
para os coeficientes de um maior nı́vel de resolução é dedicado
um número maior de bits. O esquema sugerido gera uma taxa
média de codificação de 0, 3125 bpp, a mesma taxa utilizada
nas simulações que utilizam apenas QV. Desta maneira, é
possı́vel fazer uma comparação justa de desempenho entre
os dois esquemas de compressão. Todos os dicionários utilizados foram construı́dos utilizando-se o algoritmo LBG. Os
desempenhos foram medidos através das medidas objetivas de
distorção PSNR e SSIM, para 10 simulações de transmissão
utilizando dicionários gerados com inicialização aleatória.
Os resultados são mostrados na Tabela I. Na Figura 1 são
mostradas imagens Lena reconstruı́das considerando os dois
esquemas de compressão.
Observa-se que todas as imagens geradas no receptor que
foram transmitidas utilizando o esquema QV+DWT apresentam melhor qualidade quando comparadas com as geradas
por QV no domı́nio espacial, o que consolida o esquema

(a) QV.
Fig. 1.

(b) QV+DWT.

Imagens Lena reconstruı́das.

QV+DWT como preferı́vel para compressão de imagens à
baixa taxa de codificação. Todavia, a QV+DWT possui uma
complexidade computacional associada que é superior ao da
QV simples; isto deve ser levado em consideração ao se fazer
a escolha do esquema de compressão pois haverá um maior
consumo de energia no processamento.
V. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho foi avaliado o desempenho da QV+DWT
na compressão de imagens comparando o seu desempenho
com a QV aplicada no domı́nio espacial. O desempenho da
QV+DWT é superior ao da QV para uma mesma taxa de
codificação, às custas porém de uma maior complexidade
computacional. Como trabalhos futuros, os autores prentendem combinar os resultados deste trabalho com técnicas de
quantização vetorial otimizada para canal para avaliar o seu
desempenho em canais sujeitos a erros de transmissão.
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imagens em canais com desvanecimento,” Tese de Doutorado, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB, Brasil, Junho
2003.
[3] N. S. Reigota, “Comparação da transformada wavelet discreta e da transformada do cosseno, para compressão de imagens de impressão digital,”
Tese de Mestrado, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de
São Carlos, São Carlos, SP, 2006.
[4] E. J. Stollnitz, T. D. DeRose, and D. H. Salesin, “Wavelets for computer
graphics: A primer part 2,” IEEE Computer Graphics and Applications,
vol. 15, no. 4, pp. 75–85, July 1995.
[5] S. G. Mallat, “A theory for multiresolution signal decomposition: The
wavelet representation,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and
Machine Intelligence, vol. 11, no. 7, Julho 1989.

608

XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

Redução de Desvios de Previsão Climática usando
Filtragem Adaptativa no Domínio da Frequência
Leandro Ferreira Gentile Pinto, Michel Pompeu Tcheou, Lisandro Lovisolo, Sin Chan Chou.

Resumo— Este trabalho aborda o uso de filtros adaptativos
no domínio da frequência, via algoritmo RLS (Recursive Least
Squares) e DCT-2D (Two-dimensional Discrete Cosine Transform),
com o objetivo de reduzir desvios de previsão climática produzidos por um modelo regional climático. As previsões do modelo
regional (modelo Eta) são comparadas com os dados observados
(reanálises do NCEP). As variáveis climáticas consideradas são
as componentes zonal e meridional do vento, altura geopotencial
e umidade específica, produzidas pelo modelo sazonal Eta, na
resolução espacial de 40 km. Os resultados indicam que a
aplicação proposta é capaz de reduzir métricas de desvio, como
o erro quadrático médio e o erro máximo, contribuindo com
melhores previsões climáticas.
Palavras-Chave— Filtragem adaptativa, algoritmo RLS, DCT2D, previsão climática.
Abstract— This work aims at using adaptive filters in the
frequency domain, through the RLS (Recursive Least Squares)
algorithm and DCT-2D (Two-dimensional Discrete Cosine Transform), with the objective of reducing deviations of climatic
forecasts produced by a regional climate model. The regional
model predictions (Eta model) are compared with the observed
data (NCEP reanalysis). The climatic variables considered are
the zonal and meridional components of the wind, geopotential
height and specific humidity, produced by the Eta seasonal model,
in the spatial resolution of 40 km. The results indicate that the
proposed application is capable to reduce deviation metrics, such
as the mean square error and the maximum error, contributing
to better climate predictions.
Keywords— Adaptive filtering, RLS algorithm, DCT-2D, climatic forecast.

I. I NTRODUÇÃO
Apesar do crescente uso da previsão climática numérica,
erros de previsão estão presentes. Neste trabalho consideramos
o problema da correção de desvios de previsão numérica
utilizando filtros adaptativos. Mais especificamente, as previsões fornecidas pelo modelo atmosférico regional Eta [1]
(adotado pelo CPTEC/INPE – Centro de Previsão de Tempo e
Estudos Climáticos/Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais)
são comparadas com dados de reanálise climática. Essa comparação permite avaliar a qualidade da previsão. O processo
de ajuste de previsões usando filtros adaptativos é aplicado no
domínio da frequência, diferentemente de [2].
Os modelos de previsão numérica decompõem a atmosfera em células (volumes) e modelando numericamente as
interações físicas entre as células, avaliam a evolução do
Leandro Ferreira Gentile Pinto, Michel Pompeu Tcheou, Lisandro Lovisolo,
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica, Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ, Brasil, e Sin Chan Chou,
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Cachoeira Paulista-SP, Brasil.
E-mails: leandrogentile.lg@gmail.com, mtcheou@uerj.br, lisandro@uerj.br,
chou.sinchan@cptec.inpe.br

estado da atmosfera utilizando métodos numéricos. A previsão climática fornece as variáveis prognósticas: componentes
zonal e meridional do vento, temperatura do ar, umidade
e temperatura do solo, água líquida ou gelo das nuvens,
umidade específica, pressão à superfície e energia cinética
turbulenta [3]. Para produzí-las, além do modelo numérico,
são necessárias condições de contorno e iniciais [4]. O modelo
de previsão climática Eta [1] utiliza como condição inicial os
dados do modelo global GFS (Global Forecast System) [5],
fornecidos pelo NCEP (National Centers for Environmental
Prediction dos EUA) e como condições de contorno, os dados
fornecidos pelo modelo global de circulação geral atmosférico
(MCGA) do CPTEC [4]. Neste trabalho, consideramos uma
resolução espacial de 40 km.
O NCEP fornece um conjunto de dados que representam
com maior acurácia as condições climáticas observadas; tal
conjunto de dados é chamado de reanálise NCEP/CFSR
(Climate Forecast System Reanalysis) [6]. A reanálise NCEP
é um conjunto de dados meteorológicos, organizados numa
grade de cobertura global representando a evolução do estado
atmosférico da Terra.
Dados atmosféricos oriundos de modelos numéricos são por
si volumétricos; temos a resolução sobre a superfície terrestre
e em função da altura de forma a fornecer células atmosféricas
em função de latitude, longitude e altitude para as quais obtêmse as variáveis prognósticas. Além disso, essas variáveis são
fornecidas para um intervalo de tempo, em geral fixo de
algumas horas. Temos assim dados volumétricos discretos no
tempo. Por outro lado, o valor de uma variável atmosférica
em uma dada altitude numa determinada região da superfície
terrestre pode ser representada como uma imagem digital, para
cada pixel dessa imagem há uma coordenada geográfica (em
função da latitude e longitude) associada.
Assim, empregando os dados do NCEP como referência,
podemos avaliar o erro da previsão climática fornecida pelo
Eta. Consequentemente, neste trabalho, empregamos filtros
adaptativos com a finalidade de reduzir erros de previsão
numérica climática. Os filtros são aplicados no domínio
da frequência através da DCT (Discrete Cosine Transform).
Entende-se que a correção das componentes espectrais, em
vez dos valores espaciais (pixeis), permitiria corrigir os modos
implícitos ao modelo matemático empregado para a previsão.
A Figura 2(a) apresenta a região na qual é aplicada a
proposta, que engloba a América do Sul, partes da América
Central e África. Os vértices da Figura 2(a) representam
a região onde são inseridas as condições de contorno. As
coordenadas dos vértices são 115o W e 30o N, 115o W e 58o S,
6o W e 30o N e 6o W e 58o S.
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II. M ETODOLOGIA P ROPOSTA
A Figura 1 ilustra a metodologia empregada nos
anos de treinamento e ajuste, para o processamento
de uma variável prognóstica, enfatizando o uso da filtragem adaptativa no domínio da frequência. Os dados do NCEP e do Eta correspondem a séries temporais para um ponto (coordenada geográfica), para diversas
variáveis prognósticas – a Figura 1 apresenta o processamento
para uma variável prognóstica. A interpolação bidimensional
redimensiona os dados do Eta para a resolução do NCEP. A
filtragem adaptativa requer treinamento. Os filtros alteram as
componentes espectrais da previsão, por isso são aplicados
após a DCT bidimensional (DCT-2D) e seu arranjo através de
um varredura zig-zag e o consequente agrupamento em regiões
frequenciais. Os filtros RLS (Recursive Least Squares) [7], [8]
são então projetados para atuar em subconjuntos de componentes espectrais. Os filtros FIR (Finite Impulse Response) [9]
projetados adaptativamente são usados para ajustar a previsão
obtida com o Eta no domínio da DCT-2D. A varredura inversa
zig-zag reordena os coeficientes e finalmente aplica-se a Transformada Inversa Discreta do Cosseno Bidimensional (IDCT2D, Two-dimensional Inverse Discrete Cosine Transform) para
a obtenção da variável prognóstica Eta ajustada. Consideramos
o ajuste de previsões climáticas entre os anos 2008 e 2010.
Filtros são projetados/treinados para corrigir a previsão do
ano XX usando os dados correspondentes ao ano (XX-1). Por
exemplo, se queremos ajustar o ano de 2009, usamos o ano
de 2008 para gerar o conjunto de treinamento.

A interpolação bidimensional implementada emprega
Splines – funções formadas por polinômios de ordem menores
ou iguais a m, definidos para cada intervalo entre os pontos
de interpolação de modo que em cada ponto de interpolação
o spline é contínuo [10]. No caso, emprega-se uma Spline
cúbica, assim, o valor interpolado em um ponto utiliza uma
interpolação cúbica em cada dimensão.
B. Análise Espectral Bidimensional
Uma imagem, um conjunto ou um bloco de dimensão
M × N contêm dados de amplitude indexados espacialmente.
A Transformada Discreta do Cosseno Bidimensional DCT-2D
(Discrete Cosine Transform) desse conjunto permite converter
os dados de amplitude espacial em componentes representando
frequências espaciais. A DCT-2D de uma matriz U de tamanho
M ×N resulta em uma matriz G, cujos elementos são definidos
por


 


M−1 N−1
1
πq
1
πp
m+
cos
n+
,
g p,q = c p cq ∑ ∑ um,n cos
M
2
N
2
m=0 n=0
(1)
com 0 ≤ p ≤ M − 1 e 0 ≤ q ≤ N − 1, e onde um,n representa
o elemento na m-ésima linha e n-ésima coluna da matriz U e
g p,q o valor na p-ésima linha e q-ésima coluna da matriz G.
Os valores de p e q determinam a frequência dos elementos de
G, os argumentos dos cossenos na equação (1). As constantes
de normalização c p e cq dependem das quantidades de linhas
M e colunas N de U, respectivamente [11].
A DCT-2D tem sido empregada na codificação de imagens,
pois, em geral, permite concentrar grande fração da energia
de imagens naturais em p e q pequenos, em frequências
espaciais baixas, da mesma forma também ocorre para os
dados climáticos. A Figura 2 apresenta a DCT-2D 2(b) de uma
variável prognóstica do modelo Eta num nível de pressão 2(a).

Fig. 1. Esquema da utilização de filtros adaptativos no domínio da frequência.

A. Interpolação Bidimensional
A diferença entre as grades (amostragem espacial em termos
de latitude e longitude) do modelo Eta e das reanálises do
NCEP requerem o ajuste dos dois modelos para uma grade
comum. A uma determinada altitude (ou nível de pressão
atmosférica) os dados do modelo Eta possuem 220 × 275
elementos e os do NCEP 177 × 219 elementos na região da
Figura 2(a). Isto é, o modelo Eta utiliza uma resolução de
0, 4o , enquanto o NCEP é disponibilizado com resolução de
0, 5o . Assim, aplica-se uma interpolação bidimensional para
redimensionar os dados do Eta de forma que em cada nível
de pressão haja, 177 × 219 = 38.763 elementos.

Fig. 2. Exemplo de variável prognóstica (componente zonal do vento em m/s)
gerada pelo Eta para um determinado nível de pressão (altura atmosférica)
em (a) e (b) é a sua DCT-2D, com frequências espaciais (coeficientes) em
ciclos/km.

C. Varredura Zig-Zag
A varredura zig-zag ordena crescentemente os coeficientes
da DCT-2D em função da frequência correspondente aos
elementos (ω = (p2 + q2 )1/2 ). Em geral, isso corresponde a
organizar os coeficientes em ordem decrescente de energia.
Como resultado deste procedimento obtém-se um vetor no
qual podemos dividir os coeficientes em regiões frequenciais,
agrupando os coeficientes da DCT-2D por faixas de baixa,
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média e alta frequência que são usados para a filtragem adaptativa. A varredura zig-zag é aplicada em todas as matrizes de
coeficientes da DCT-2D, gerando vetores de 38.763 elementos.
D. Agrupamento dos Dados no Domínio Espectral
Os elementos da DCT-2D são agrupados conforme ilustrado
na Figura 3. A região 1 contém 3.600 coeficientes, a região
2 tem 16.000 coeficientes e a região 4 é composta por
19.163 coeficientes. É importante ressaltar que o projeto de
filtros adaptativos é realizado na região 1. Nas regiões 2 e
3, os valores dos coeficientes são muito próximos de zero,
tornando-se irrelevante a aplicação da filtragem adaptativa
nestas regiões, o que colabora para economia de bits e maior
velocidade computacional.

1) Algoritmo RLS (Recursive Least Squares): Para
atualização dos coeficientes do filtro, isto é, o projeto de filtros
para redução do erro de previsão climática, empregamos o
algoritmo RLS pois apresenta bom desempenho para sistemas
sujeitos a rápidas variações na amplitude do sinal [7]. Os
coeficientes do filtro w são atualizados a cada iteração n (nova
entrada de dados) usando [7]
w(n) = R−1
D (n)pD (n),

(3)

n

RD (n) = ∑ λ (n−i) x(i)xT (i)

(4)

pD (n) = ∑ λ (n−i) x(i)d(i).

(5)

i=0
n

i=0

O fator de ponderação exponencial (λ ) é arbitrado tal que
0  λ < 1.
III. P ROCEDIMENTO E XPERIMENTAL
A. Conjunto de Dados

Fig. 3.

Coeficientes da DCT-2D separados por regiões frequenciais.

E. Projeto de Filtros para o Ajuste das Componentes Espectrais
Este trabalho emprega filtros adaptativos de forma a
melhorar a previsão sazonal do Eta em comparação
com às reanálises do NCEP. A filtragem adaptativa é
aplicada no processamento de sinais pois proporciona
flexibilidade e desempenho relevantes em diversas tarefas [7], [8]. A Figura 4 ilustra um sistema adaptativo;
d(n) é o sinal de referência, x(n) = [x(n)
x(n − 1)
x(n − 2) ... x(n − N)]T é o vetor do sinal de entrada, w(n) é
o vetor de coeficientes do filtro adaptativo e N é a ordem do
filtro adaptativo. A saída do filtro adaptativo é definida por
N

y(n) = ∑ wi (n)x(n-i) = wT (n)x(n),

(2)

i=0

onde w(n) = [w0 (n) w1 (n) ... wN (n)]T . O símbolo T indica
a transposição da matriz. A saída do filtro adaptativo deve
seguir o sinal de referência d(n) e podemos definir o erro
e(n) = d(n) - y(n). O algoritmo adaptativo é responsável pelo
ajuste dos coeficientes do filtro, visando a redução do erro
quadrático.

O período do conjunto de previsão considerado é de 2008
a 2010, compreendendo intervalo de previsões entre 13 de
Dezembro a 30 de Abril do ano seguinte. As séries utilizadas
apresentam 139 dias de previsão e são denominadas de horizonte de previsão sazonal. As previsões Eta e reanálises NCEP
apresentam resolução temporal de seis horas, portanto, por
dia há quatro valores de previsão (às 00:00, 06:00, 12:00 e
18:00 UTC). Neste trabalho utilizamos o intervalo de 13 de
Dezembro às 12 horas a 30 de Abril às 12 horas do ano
seguinte, correspondendo a P = 553 pontos em cada célula.
Para todas as variáveis prognósticas foi adotado um filtro com
quatro coeficientes (o que corresponde a um dia de previsão).
Usamos os dados dos 2008 e 2009 para treinar filtros que
são aplicados às variáveis prognósticas dos anos 2009 e 2010,
respectivamente.
As variáveis prognósticas utilizadas para a análise da proposta são as componentes zonal e meridional do vento (em
m/s), altura geopotencial (em mgp - metro geopotencial) e a
umidade específica (em kg de massa de vapor d’água/kg de
massa de ar) [12]. A metodologia descrita na seção anterior é
aplicada em dados correspondentes a vinte níveis de pressão
atmosférica (50 hPa a 1000 hPa, com intervalo de 50 hPa,
com exceção de 950 hPa). Porém, para a umidade específica
não se aplica a proposta em níveis da alta troposfera (pressão
< 250 hPa), onde a água é quase ausente e os valores dos
coeficientes da DCT-2D são todos quase nulos.
B. Configurações do RLS

Fig. 4.

Sistema adaptativo.

Em cada cenário (ano, variável prognóstica e nível de
pressão), projetaram-se filtros adaptativos com diferentes
valores de λ para cada variável prognóstica. A Tabela I indica
o valor de λ que melhor auxiliou na obtenção de menores erros
quadráticos após a filtragem adaptativa, para cada variável
prognóstica, no restante deste trabalho. É importante frisar que
os valores de λ são para os anos de treinamento de 2008 e
2009 e os coeficientes resultantes dos filtros adaptativos são
aplicados nos anos de ajuste de 2009 e 2010, respectivamente.
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TABELA I
FATORES DE PONDERAÇÃO EXPONENCIAL (λ ) UTILIZADOS PARA OS ANOS
DE TREINAMENTO DE FILTROS ADAPTATIVOS .
Variável prognóstica
Nome Eta
Significado
uvel
Comp. zonal do vento
vvel
Comp. meridional do vento
zgeo
Altura geopotencial
umes
Umidade específica

Valores
2008
0.980
0.980
0.990
0.990

de λ
2009
0.998
0.980
0.990
0.990

C. Critérios de Avaliação
A partir do ajuste das séries temporais do modelo Eta
pode ser definido o erro quadrático médio (MSE - Mean
Square Error) entre as séries das reanálises do NCEP e as
séries ajustadas do modelo Eta. Para cada nível de pressão
atmosférica há um total de 38.763 séries temporais para o
modelo Eta e também para o modelo NCEP, portanto, é
possível calcular 38.763 valores de MSE em cada nível de
pressão atmosférica.
Como exposto, lidamos com séries temporais correspondentes a valores climáticos em coordenadas geográficas específicas. Consequentemente, na região e na resolução do Eta
analisado temos I = 38.763. Utilizemos o subscrito i para
referenciar essas séries. Podemos definir o erro na n-ésima
amostra da i-ésima série como
ei (n) = di (n) − yi (n),

(6)

na qual, di (n) corresponde à série temporal do NCEP e yi (n)
à do Eta. Assim, para cada célula i podemos definir o erro
quadrático médio (MSE)
MSEi = e2i

1 P
= ∑ ei (n)2 ,
P n=1

(7)

onde a média é realizada no tempo e P é o comprimento das
previsões climáticas em amostras.
De forma a avaliar corretamente a proposta, faz-se
necessário atentar para desvios extremos. Assim, avaliamos
também o efeito da proposta sobre o erro máximo entre a
previsão e o NCEP para as diferentes variáveis climáticas.
Para esse fim, utilizamos o erro máximo absoluto
ei,máx = max |ei (n)| .
n

(8)

A Figura 5 ilustra os comportamentos dos critérios acima.
Nela vemos o MSE e o emáx da previsões Eta antes e após
a aplicação de nossa proposta de redução de desvios, para
a componente zonal do vento (uvel), ao nível de pressão
atmosférica 300 hPa, considerando todo o ano de 2010. As
regiões em tons mais escuros apresentam os menores valores
de MSE e o emáx . As Figuras 5(a) e 5(b) permitem observar
que há uma redução no MSE que é mais pronunciada em
determinadas regiões, principalmente na América do Sul. Por
sua vez, as Figuras 5(c) e 5(d) ilustram o comportamento
do emáx para a mesma variável prognóstica, nível de pressão,
região e período (ano de 2010). Neste caso, também observase uma redução do emáx , isto é, dos erros extremos, em grande
parte da região da América do Sul e as regiões adjacentes.

Fig. 5. Análise dos erros da previsão antes e após a utilização dos filtros
propostos. Considera-se a componente zonal do vento (em m/s) a 300 hPa no
ano de 2010: (a) MSE entre o Eta e o NCEP (em m2 /s2 ), (b) MSE após o
ajuste do Eta (em m2 /s2 ); (c) emáx entre o Eta e o NCEP (em m/s) ; e (d)
emáx após o ajuste do Eta (em m/s).

Dada a impossibilidade de apresentar resultados como os
da Figura 5 para todas as variáveis prognósticas e níveis de
pressão, esses dados são sintetizados em índices médios. Por
exemplo, para um nível de pressão específico, a média do erro
quadrático médio (MSEM) é
MSEM = MSEi =

1 I 2 1 I 1 P
∑ ei = I ∑ P ∑ ei (n)2 ,
I i=1
i=1 n=1

(9)

onde MSEi é o MSE da série temporal da variável climática
na i-ésima coordenada geográfica.
A partir do MSEM pretendemos analisar se globalmente
(em toda a região, i = 1, . . . , I) os filtros adaptativos para
cada variável climática são ou não efetivos na redução do
erro da previsão após suas aplicações. Isto é, se há redução
dos valores de MSEM após o ajuste das séries temporais do
modelo Eta. A redução percentual da média do erro quadrático
médio (MSEM p ) é expressa por


MSEMap
MSEM p = 1 −
× 100,
(10)
MSEMan
onde MSEMan e MSEMap são, respectivamente, a média dos
valores de MSE antes e após o ajuste das séries temporais do
modelo Eta, em unidade de porcentagem.
Outra forma de avaliar o efeito geral da proposta é empregando uma “taxa de efetividade” (Tef ): fração das séries
temporais para as quais se consegue uma redução do erro de
previsão numérica (avaliado, por exemplo, através do MSE
ou do erro máximo) para os diferentes níveis de pressão
atmosférica. Tal taxa seria definida por
 
Nr
× 100,
(11)
Tef =
Ns
onde Nr é o número de séries temporais nas quais se observou
redução do índice avaliado (MSE ou erro máximo) e Ns é o
número total de séries em cada nível de pressão atmosférica.
612

XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

IV. R ESULTADOS
A Figura 6 apresenta os percentuais de redução no MSEM p .
A metodologia proposta fornece resultados muito semelhantes
para os dois anos estudados (2009 e 2010) para diferentes
variáveis prognósticas (vvel, uvel, umes e zgeo) e níveis de
pressão. As reduções observadas no MSEM p da altura geopotencial em 2009 e em 2010 são quase coincidentes, as outras,
apesar de menos coincidentes, apresentam comportamentos
bastante semelhantes nos dois anos. Com exceção de níveis
de pressão específicos para os quais há maiores divergências,
como por exemplo para a componente meridional do vento
entre 100 e 250 hPa, vemos que o comportamento do MSEM p
mostra-se correlacionado para uma mesma variável climática
nos dois anos analisados.

climáticas é de 62,03%, indicando um melhor comportamento
do erro máximo para as previsões climáticas.

Fig. 8. Taxa de efetividade do erro máximo (emax ) dos anos de ajuste de 2009
e 2010, para a componente meridional do vento (vvel), componente zonal do
vento (uvel), altura geopotencial (zgeo) e umidade específica (umes).

V. C ONCLUSÕES

Fig. 6. Percentual de redução da média do erro quadrático médio (MSEM p )
dos anos de ajuste de 2009 e 2010, para a componente meridional do vento
(vvel), componente zonal do vento (uvel), altura geopotencial (zgeo) e umidade
específica (umes).

A Figura 7 apresenta a taxa de efetividade na redução
do MSE da previsão: a fração das séries temporais para as
quais observa-se redução do MSE após o ajuste da previsão
climática proposto. Através dessas curvas é calculada a taxa
de efetividade média, que equivale a 76,77%, indicando uma
melhora geral do prognóstico climático. Com exceção de
alguns percentuais de efetividade que apresentam uma queda
abrupta, os comportamentos das taxas não sofrem oscilações
acentuadas.

Fig. 7. Taxa de efetividade do MSE dos anos de ajuste de 2009 e 2010, para
a componente meridional do vento (vvel), componente zonal do vento (uvel),
altura geopotencial (zgeo) e umidade específica (umes).

A Figura 8 apresenta os percentuais de efetividade na
redução do erro máximo da previsão correspondentes as
variáveis prognósticas (uvel, vvel, umes e zgeo) nos anos de
2009 e 2010. Afora para a variável zgeo, a média dos percentuais de efetividade que reduzem o erro máximo das previsões

Neste trabalho propôs-se aplicar filtragem adaptativa aos
coeficientes DCT-2D de previsão numérica climática de forma
a reduzir os desvios da mesma. A filtragem dos componentes
frequenciais objetivou capturar estruturas meteorológicas de
diferentes períodos. Os filtros para correção da prognose são
obtidos usando o algoritmo RLS. Definimos índices capazes
de avaliar sinteticamente a qualidade da previsão em toda
a região geográfica abordada pelo modelo climático. Com
isso, observa-se que o uso de filtros adaptativos aplicados
no domínio da frequência permite sistematicamente reduzir
a energia do erro de previsão nos diferentes níveis de pressão
atmosférica.
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Análise da Equalização em Sistemas MU-MIMO de
Célula Isolada
Rafael M. Duarte, Marcelo S. Alencar, Waslon T. A. Lopes e Fabrı́cio B. S. Carvalho

Resumo— Os modelos MIMO multiusuário (MU-MIMO –
Multi-User Multiple Input Multiple Output) se popularizaram com
o crescimento da demanda por serviços de comunicações móveis.
Várias métricas podem ser usadas para avaliar o desempenho
do sistema na presença de múltiplos usuários; entre elas, a
taxa de erro de bit (Bit Error Rate – BER), a capacidade do
canal, a eficiência espectral e a eficiência energética são as
mais comuns. Neste artigo, analisa-se a variação da BER com a
ordem do esquema de modulação e os métodos de equalização
e pré-codificação. Observou-se que esquemas de modulação
de ordem elevada tendem a apresentar o mesmo desempenho
quando são usadas os esquemas de equalização zero-forcing e
por minimização do erro médio quadrático, em um ambiente com
sinais interferentes. O mesmo que não ocorre quando se utiliza
a modulação BPSK. Adicionalmente, foram traçadas curvas de
erro de estimação de canal por mı́nimos quadrados, a fim de
observar a sua variação em função do comprimento da sequênciapiloto. Tais curvas podem ser usadas no projeto de sistemas de
comunicações.
Palavras-Chave— BER, equalização, interferência, MUMIMO, zero-forcing.
Abstract— MIMO Multi-User Multiple Input Multiple Output
(MU-MIMO) models have become popular with the growing
demand for mobile communications services. Several metrics
can be used to evaluate system performance in the presence
of multiple users; among them, Bit Error Rate (BER), channel
capacity, spectral efficiency and energy efficiency are the most
common. In this article, the variation of the BER with the order
of the modulation scheme, with the equalization and pre-coding
methods are analyzed. It has been observed that high-order
modulation schemes tend to exhibit the same performance, when
zero-forcing and minimum mean squared error equalization
methods are used, in an environment with interference, which
does not occur when BPSK modulation is used. In addition,
error curves for the least squares channel estimation method
were obtained, in order to observe their variation as a function
of the pilot sequence length. Such curves can be used in the
design of communications systems.
Keywords— BER, equalization, interference, MU-MIMO, zeroforcing.

I. I NTRODUÇ ÃO
Sistemas móveis em que apenas um terminal com uma
antena se comunica com uma estação radiobase (ERB) com
arranjo composto por múltiplas antenas são conhecidos como
single-user MIMO (SU-MIMO). Esse tipo de sistema apresenta vantagens, tais como a baixa interferência e o aumento
das taxas de transmissão. O uso de múltiplas antenas na
ERB permite que duas ou mais cópias do sinal transmitido
Rafael M. Duarte e Marcelo S. Alencar do DEE-UFCG, E-mails:
rafael.duarte@ee.ufcg.edu.br, malencar@ee.ufcg.edu.br Waslon T. A. Lopes
e Fabrı́cio B. S. Carvalho do DEE-UFPB, E-mails: waslon@cear.ufpb.br,
fabricio@cear.ufpb.br. Este trabalho foi financiado pelo CAPES

pelo usuário sejam recebidas pela ERB e combinadas no
processamento [1]. No entanto, o crescimento da demanda por
serviços de telefonia móvel tornou necessário o uso simultâneo
do canal por múltiplos usuários, dando origem aos sistemas
MU-MIMO.
Do compartilhamento do canal decorre o aumento da
interferência, o que torna ineficientes as análises baseadas
apenas nos modelos SU-MIMO. Por outro lado, com modelos MU-MIMO, pode-se analisar o impacto da interferência
nas técnicas de processamento clássicas. As técnicas de
equalização comumente usadas para reduzir a interferência
produzida por outros usuários têm o seu desempenho afetado
pelo aumento da ordem dos esquemas de modulação. Esse é
um dos aspectos analisados neste trabalho. A BER foi usada
para avaliar o desempenho das técnicas de equalização linear
em um sistema MU-MIMO modelado estatisticamente.
Atualmente, nas pesquisas relacionadas a MU-MIMO, o
desempenho dos métodos de estimação do estado do canal
(Channel State Information – CSI) na presença da interferência-piloto tem sido intensamente investigado [2]. Além
disso, têm-se buscado formas de reduzir os efeitos deste
tipo de interferência. Paralelamente à análise de sistemas
MIMO multicelulares [3], os sistemas Cell-Free [4] e MIMO
distribuı́do têm sido investigados. Vale ressaltar que aspectos
como a eficiência energética [5] e a eficiência espectral [6,7]
de sistemas MU-MIMO multicelulares, apesar de já terem
sido bastante explorados, continuam recebendo atenção dos
pesquisadores.
Avaliando pesquisas recentes [8,9], percebe-se que essa
modelagem MU-MIMO tem sido utilizada para analisar as
taxas de transmissão alcançáveis e a eficiência espectral em
sistemas com arranjos de antenas grandes nas ERBs. Os
resultados desses trabalhos demonstram as vantagens de se
utilizar arranjos cada vez maiores.
Neste artigo, o modelo MU-MIMO de célula isolada foi
usado para analisar a taxa de erro de bit obtida com o uso
combinado de esquemas de modulação de várias ordens e
diferentes esquemas de equalização. Foram realizadas análises
nos modos de uplink e downlink. O mesmo modelo foi usado
para avaliar a relação entre o comprimento das sequênciaspiloto, a relação sinal-ruı́do (Signal-to-Noise Ratio – SNR) e
o erro de estimação de canal por mı́nimos quadrados.
Neste contexto, este artigo está organizado da seguinte
forma: na Seção II, estão descritos o equacionamento e os
parâmetros usados no modelo. Na Seção III, descrevem-se de
maneira resumida os métodos de equalização utilizados no
trabalho. A estimação de canal está brevemente descrita na
Seção IV. As curvas de BER obtidas com a SNR variável na
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recepção estão expostas na Seção V. A Seção VI contém as
conclusões obtidas a partir dos resultados e propostas para
trabalhos futuros.

de equalização linear é realizado com o uso de uma matriz
de equalização A, cujo hermitiano deve ser multiplicado pela
matriz Yu para obter uma estimativa de S. Assim,
Sest = AH Yu .

Em seguida, os sı́mbolos estimados são demodulados. Vale
ressaltar que os elementos da matriz A são compostos pelos
elementos da matriz de canal H. Por esse motivo, o uso de
tais métodos requer que o estado do canal seja conhecido
na recepção. Essa informaccão pode ser obtida por meio da
transmissão de sinais-piloto antes dos sı́mbolos portadores de
informação [10].

TM5
TM3
UPLINK
TM1

ERB

TM4

TM2

Fig. 1.

(4)

B. Downlink

Uplink entre terminais móveis e ERB em uma célula isolada.

II. M ODELO E S IMULAÇ ÃO
No modelo desenvolvido, há apenas uma célula. Nela, há
uma ERB com M antenas e K terminais móveis de antena
única, conforme ilustrado na Figura 1. O número de antenas
na ERB é maior ou igual ao número de terminais móveis.
O canal foi modelado usando a variável aleatória Gaussiana
complexa com média zero e variância unitária. Definiu-se
que o intervalo de coerência abrange tanto o uplink quanto o
downlink, de forma de o canal do segundo é a versão transposta
do primeiro.
O ruı́do foi modelado usando a distribuição Gaussiana
complexa com variância unitária. No modelo, a SNR é usada
para variar diretamente a energia dos sı́mbolos.
Neste trabalho, foram avaliados os esquemas de modulação
BPSK (Binary Phase Shift Keying) e em quadratura (Quadrature Amplitude Modulation – QAM) dos tipos 16-QAM, 64QAM e 256-QAM.

No downlink, a equalização acontece antes da transmissão
do sinal. Para tanto, a ERB utiliza a CSI obtida durante o
uplink. Isso é válido porque, em sistemas com duplexação por
divisão de tempo, há reciprocidade entre os canais de uplink
e de downlink durante o intervalo de coerência [6]. Nesse
caso, a matriz do canal de descida será a de subida transposta.
Estando os sinais destinados aos K terminais móveis reunidos
em uma matriz W, a matriz de equalização pode ser usada para
condicionar os sinais transmitidos pelas M antenas da ERB,
de forma que
X=

√

αTW.

(5)

A matriz T é conhecida como matriz de pré-codificação
(precoding) ou de ponderação; α é a constante de
normalização usada para fazer com que a norma de Frobenius
do sinal pré-codificado seja igual a 1, ou seja, E(||X||22 )= 1.
No downlink, a matriz de sinais recebidos pelos K terminais
móveis é
√
Yd = ρd HT X + Z,
(6)
em que Z é a matriz de ruı́do e ρd é a SNR de downlink.

A. Uplink
Seja S a matriz de sinais modulados transmitidos pelos K
terminais móveis da célula,
S = s1

... sK

T

,

(1)

e H a matriz de canal,
H=

h11
...
hM1

... h1K
...
... ,
... hMK

... yM

T

=

√
ρu H S + N ,

E

P R É -C ODIFICAÇ ÃO

Os três métodos de equalização linear usados neste trabalho
são o maximum-ratio combining (MRC) [11], o Zero-forcing
(ZF) [12] e o Minimum Mean Square Error (MMSE) [7]. O
método não linear por máxima verossimilhança também foi
comparado aos lineares.

(2)
A. Maximum-Ratio Combining

a matriz de sinais recebidos pelas M antenas da ERB é dada
por
Yu = y 1

III. E QUALIZAÇ ÃO

(3)

em que ρu é a SNR de uplink, N é a matriz de ruı́do nas
antenas receptoras. Os bits usados para produzir os sinais
modulados foram gerados usando a distribuição de Bernoulli.
Neste trabalho, a recuperação do sinal transmitido é feita
usando os três métodos de equalização linear [7]. Cada método

O método MRC maximiza a SNR, mas não considera a
existência de sinais interferentes. Por esse motivo, ele não
funciona bem na presença de interferência multiusuário [6].
A matriz de equalização desse método é a própria matriz de
canal H.
Na pré-codificação por Maximum-Ratio Transmission
(MRT), a matriz de pré-codificação T é o conjugado complexo
da matriz H. Assim como a MRC, a MRT não tem um desempenho satisfatório na presença de interferência multiusuário.
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V. R ESULTADOS

B. Zero-Forcing
Este método é capaz de suprimir os sinais interferentes.
Entretanto, dependendo da atenuação do canal, o ruı́do pode
ser excessivamente amplificado [13]. Nesse caso, a matriz de
recepção A é dada por
A = H(HH H)−1 .

(7)

Com esse método, a interferência multiusuário é totalmente
anulada [6].
Na pré-codificação, a matriz de ponderação é T =
H∗ (HT H∗ )−1 .
C. Minimum Mean-Square Error
Neste método, a matriz de equalização é projetada de forma
a reduzir o erro método quadrático entre o sinal estimado
e o transmitido. Ele maximiza a relação sinal-interferênciaruı́do (Signal-to-Interference-plus-Noise – SINR). A matriz de
equalização é dada por [7]
A = H(HH H +

IK −1
) ,
ρu

(8)

Todos os resultados relacionados à equalização foram obtidos com 10.000 pacotes de 100 sı́mbolos para cada valor
de SNR, entre 0 e 20 dB. Assumiu-se o conhecimento de
CSI pelo receptor e operação com TDD e reciprocidade. O
desvanecimento de Rayleigh foi considerado em todos os
casos.
Neste trabalho, a maioria das avaliações foi realizada com
no máximo M = K = 3 (3x3). No entanto, o equacionamento
é válido para cenários mais povoados, porque não depende da
ordem das matrizes
As curvas de uplink obtidas usando a modulação BPSK e os
três métodos de equalização linear estão ilustradas na Figura 2.
Como esperado, as curvas do esquema MRC com M = K = 1
(1x1) e ZF 2x2 coincidiram, porque o segundo é capaz de
anular sinais interferentes. O desempenho dos esquemas MRC
com M > 1 e K = 1 foi superior, devido à maximização da
SNR. O esquema MMSE 2x2 se mostrou superior ao ZF 2x2,
pois, graças à maximização da SINR, foram necessários 3dB
de SNR a menos para alcançar 0,01 de BER. Finalmente, a
curva de BER da equalização por máxima verossimilhança
2x2 ficou muito próxima da curva do MRC 2x1.

em que IK é a matriz identidade de ordem K.
Na pré-codificação MMSE, a matriz de ponderação é T =
H∗ (HT H∗ + ρKd IK )−1 . O fator ρKd foi escolhido para maximizar a SINR.

10 0

D. Máxima Verossimilhança

10 -1

√
√
|y1 − ρu [h11 s1 + h12 s2 |2 + |y2 − ρu [h21 s1 + h22 s2 |2 . (9)
A maior desvantagem da máxima versossimilhança é
o esforço computacional, o qual depende da ordem da
modulação.
IV. E STIMAÇ ÃO DE C ANAL

EM

S ISTEMAS MIMO

Em sistemas MIMO, o canal pode ser estimado por treinamento com sı́mbolos-piloto. Idealmente, cada usuário recebe
uma sequência de sı́mbolos Ψ exclusiva. Todas as sequências
pertencentes a um mesmo conjunto devem ser ortogonais
entre si, o que significa que ΨH
1 Ψ2 = 0. Os dois principais
métodos de estimação de canal por treinamento são o de
mı́nimos quadrados (LS - Least Squares) e por minimização do
erro médio quadrático (MMSE). Neste trabalho, foi analisado
apenas o primeiro, cuja equação de estimação [10] é dada por
HEst = YSH (SSH )−1 .

(10)

MRC1x1
ZF2x2
MMSE2x2
ML2x2
MRC2x1
MRC4x1

BER

A equalização por máxima verossimilhança (Maximum likelihood – ML) é um método não linear. Diferentemente dos
métodos lineares, ele não requer uma matriz de equalização.
No entanto, necessita-se de um dicionário contendo todas as
combinações de sı́mbolos possı́veis. Juntamente com o sinal
recebido e o CSI, o dicionário é usado para decidir qual
combinação de sinais transmitidos (pelos terminais móveis)
é mais provável. Por exemplo, em um sistema com M = 2 e
K = 2 (2x2), a estimativa escolhida seria o par de sı́mbolos,
s1 e s2 , que minimizasse o erro, dado por

Uplink - BSPK

10 -2

10 -3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

EbNo(dB)

Fig. 2. Curvas de BER de Uplink com modulação BPSK e desvanecimento
de Rayleigh.

Na Figura 3, encontram-se ilustradas as curvas de uplink
usando a modulação 16-QAM. Nesse caso, as curvas ZF 2x2
e 1x1 coincidiram, demonstrando a capacidade de cancelar
sinais interferentes independentemente da ordem do esquema
de modulação. No entanto, a curva do esquema MMSE com
2x2 sofreu deslocamento na direção das duas anteriores.
Observou-se, também, que as curvas do esquema 2x1 usando
os métodos ZF e MRC coincidiram.
Nas Figuras 4 e 5, ilustram-se as curvas de uplink correspondentes às modulações 64-QAM e 256-QAM. Nos dois casos,
observa-se que a curva de BER do esquema MMSE 2x2 se
sobrepôs às curvas ZF 2x2, o que indica que a qualidade da
equalização por esse método tende a se assemelhar à do ZF
quando a ordem da modulação aumenta. Quanto ao esquema
MRC 2x1, no caso da 64-QAM, a BER ainda permance abaixo
daquela obtida com a modulação BPSK 1x1. Isso não acontece
com a 256-QAM, cuja curva de BER alcança 0,01 com cerca
de 17dB de SNR.
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Uplink - 16-QAM
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Uplink - 256QAM
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Fig. 3. Curvas de BER de uplink com modulação 16-QAM e desvanecimento
de Rayleigh.
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Fig. 5. Curvas de BER de uplink com modulação 256-QAM e desvanecimento de Rayleigh.
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Fig. 4. Curvas de BER de uplink com modulação 64-QAM e desvanecimento
de Rayleigh.

As curvas de downlink obtidas com a modulação BPSK
estão ilustradas na Figura 6. Devido à constante de
normalização, a potência unitária transmitida pela ERB se
divide igualmente entre os dois terminais móveis no esquema
de pré-codificação ZF 2x2. Isso faz com que a BER seja a
mesma obtida pelo MRT 1x1 e SNR 3dB menor. A curva de
BER do esquema MMSE ficou deslocada à esquerda da curva
ZF por cerca de 4dB. Quanto à curva MRT 2x1, esta coincide
com a sua equivalente no esquema MRC.
No caso do downlink com modulação 16-QAM, o método
ZF foi simulado nas configurações 2x2 e 3x3. A divisão da
potência entre os terminais móveis fez com que as curvas
ficassem deslocadas 3dB e aproximadamente 4,77dB à direita
da curva do esquema MRT simples. O aumento do número
de antenas da ERB no MRT novamente forneceu resultados semelhantes àqueles obtidos no uplink. Relativamente à
modulação BPSK, a curva do MMSE 2x2 se aproximou da
ZF com modulação 16-QAM. Essas curvas estão ilustradas na
Figura 7.
Nas Figuras 8 e 9, encontram-se ilustradas as curvas de
downlink obtidas com as modulações 64-QAM e 256-QAM.
Em ambas, as curvas de BER dos esquemas MMSE e ZF 2x2
se sobrepuseram. Relativamente à curva MRT 1x1, elas estão
deslocadas por 3dB à direita, devido à divisão da potência
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Fig. 6. Curvas de BER de downlink com modulação BPSK e desvanecimento
de Rayleigh.

Finalmente, na Figura 10, encontram-se ilustradas as curvas
do erro médio quadrático da estimação de canal obtida por
mı́nimos quadrados com 4, 8, 12, 20 e 40 sı́mbolos-piloto.
Nela, constata-se a tendência de redução do erro com o
aumento da sequência. Também fica clara a relação existente
entre a SNR e a qualidade da estimativa.
VI. C ONCLUS ÕES
Nas simulações com uplink, observou-se como a ordem
da modulação influencia a taxa de erro de bit nas técnicas
de equalização. Apesar de o método MMSE apresentar BER
menor que a do zero-forcing no caso da modulação BPSK, elas
tendem a se igualar nos esquemas de modulação de ordem
superior. Uma vez que o ZF não exige que se conheça a
SNR do sinal recebido, além de requerer um número menor
de operações, conclui-se que o uso desse método é mais
vantajoso.
O desempenho do método MRC é comprometido quando
há sinais interferentes. Entretanto, como foi observado nas
simulações com 16-QAM, quando o número de elementos de
antena no arranjo da ERB é maior que o número de terminais
móveis da célula, o ZF se comporta como o MRC, e o mesmo
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Fig. 7. Curvas de BER de downlink com modulação 16-QAM e desvanecimento de Rayleigh.
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Fig. 9. Curvas de BER de downlink com modulação 256-QAM e desvanecimento de Rayleigh.
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Fig. 8. Curvas de BER de downlink com modulação 64-QAM e desvanecimento de Rayleigh.

ocorre com o MMSE. Conclui-se que esses dois últimos
métodos são mais adequados em sistemas com múltiplos
usuários.
As curvas de erro obtidas com a estimação de canal por
mı́nimos quadrados revelaram o impacto positivo do uso de
sequências e SNRs maiores sobre os erros de estimação. Em
regra, o comprimento das sequências deve ocupar poucos
perı́odos de um frame. Logo, essas curvas podem ser usadas
para definir a combinação mais viável entre a SNR e o
comprimento da sequência-piloto em cada caso.
O próximo passo dessa pesquisa consiste em expandir o
modelo para um MU-MIMO multicelular, a fim de analisar o
impacto da interferência sobre a estimação de canal.
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[1] S. M. Alamouti, ”A Simple Transmit Diversity Technique for Wireless
Communications”. IEEE Journal on Select Areas in Communications,
v. 16, no. 8, pp. 1451–1458, 1998.
[2] F.A.P de Figueiredo, F. A.C.M Cardoso, I. Moerman, G. Fraidenraich,
”Channel Estimation for Massive MIMO TDD Systems Assuming Pilot
Contamination and Frequency Selective Fading”. IEEE Access, v. 5,
pp. 17733–17741, 2017.

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

SNR (dB)

Fig. 10. Curvas de erro médio quadrático da estimação do canal estimado
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Modelo Complexo α-µ Bivariável com
Desbalanceamento de Potência
Alessandro Paulo de Oliveira, Thiago Alencar Moreira de Bairros e Michel Daoud Yacoub

Resumo— Um modelo geral de desvanecimento para o processo
α-µ complexo é proposto. Neste modelo, um parâmetro de
desbalanceamento é introduzido que leva em conta as potências
das componentes em fase e em quadratura, ou, equivalentemente, o número de clusters de multipercurso entre as referidas componentes. Uma expressão exata, fechada e geral para
a função densidade de probabilidade conjunta envolvendo as
duas envoltórias e as duas fases correspondentes é obtida. O
modelo proposto pode ser usado para o estudo de sistemas de
comunicações em que correlações de envoltórias e fases possam
afetar o seu desempenho.
Palavras-Chave— Distribuição α-µ, distribuição conjunta de
fase-envoltória bivariável, desbalanceamento de potência.
Abstract— A general fading model for the complex α-µ process
is proposed. In this model, an unbalance parameter is introduced
that takes into account the power of the in-phase and quadrature
components, or, equivalently, the number of multipath clusters
between the said components. An exact, closed-form and general
expression for the joint probability density function involving
the two envelopes and the two corresponding phases is obtained.
The proposed model can be used for the study of communication
systems in which correlations of envelopes and phases can affect
its performance.
Keywords— α − µ distribution, bivariate phase-envelope joint
distribution, power imbalance.

I. I NTRODUÇÃO
Em um ambiente de desvanecimento, o ganho e a fase que
caracterizam o canal de comunicação são tratados de forma
estocástica em decorrência dos diversos fenômenos aleatórios
afetando o meio de propagação. Processos como Rayleigh
[1], Hoyt [2], e Rice [3] têm sido largamente utilizados
neste cenário para o estudo de desempenho de sistemas de
comunicações. Mais recentemente, Nakagami-m [4] tem-se
tornado popular pela flexibilidade oferecida e pela facilidade
de tratamento matemático. Em particular, este modelo de
desvanecimento propicia uma razoável aproximação àqueles
de Hoyt e Rice com uma menor complexidade algébrica. Além
disso, medidas de campo mostram uma boa aderência deste
modelo a dados práticos. Diferentemente de Rayleigh, Hoyt e
Rice, cujas modelagens contemplam ganho e fase desde a sua
concepção, a distribuição Nakagami-m é baseada apenas na
envoltória com formulação obtida prioritariamente de maneira
empírica. Assim, um universo de possibilidades para modelos
Alessandro P. de Oliveira e Michel D. Yacoub estão no Laboratório de
Tecnologia Sem Fio (Wisstek), Departamento de Comunicações, Faculdade
de Engenharia Elétrica e Computação, Universidade Estadual de Campinas,
Campinas-SP, Brasil, Thiago A. M. de Bairros está no Departamento de
Elétrica do Instituto Federal de Santa Catarina, Joinville-SC, Brasil, Emails:[ale,michel]@decom.fee.unicamp.br e thiagotek.alenc@gmail.com. Este
trabalho foi parcialmente financiado pelo CNPq.

de fase pode ser explorado. Em [5], partindo de uma proposta
de modelo físico para a envoltória Nakagami-m, estatísticas de
ordem superior tais como taxa de cruzamento de nível, tempo
médio de desvanecimento e derivada da envoltória foram
obtidos. Outros modelos mais gerais foram propostos com
foco inicialmente em suas envoltórias e estatísticas de primeira
ordem. Citam-se aqui α-µ [6], κ-µ [7] e η-µ [7]. O estudo
destes modelos foi então aprofundado com a obtenção de
estatísticas de ordem superior [8], [9]. Trabalhos relacionados
à caracterização do ganho do canal surgiram com o foco
em correlação, tempo de coerência, distância de coerência
e banda de coerência [10], [11]. Por um longo tempo, as
estatísticas relacionadas à fase para o modelo Nakagami-m
foram consideradas como uniformemente distribuídas, pois
nenhuma informação pode ser extraída de seu modelo original
de envoltória. Um modelo com fase não-uniforme foi proposto
em [12] e, posteriormente, expandido para contemplar o desbalanceamento de potência entre as componentes em fase e
em quadratura [13]. Modelos de fase para η-µ [14] e κ-µ
[15] apareceram em seguida e foram validados em situações
práticas [16], [17]. Os modelos de fase [12] e [13] passaram
a ser utilizados para avaliações de desempenho de sistemas
de comunicações como, por exemplo, aqueles fazendo uso
de OFDM [18], configurações MIMO [19], e outros [17],
[20]-[28]. Em [29], o desempenho da diferença de fase sobre
a modulação BPSK foi investigado. Análises envolvendo a
diferença de fase e considerando sinais correlacionados são
apresentadas em [30]-[33]. Em [31] determinou-se a distribuição da diferença de fase aplicada a canais com desvanecimento
do tipo Rice-lognormal e Nakagami-lognormal e em [32] para
Nakagami-m, onde foram obtidas expressões para a taxa de
erro de símbolo (SER-Symbol Error Rate) em modulação
DPSK. Em [33] a função densidade de probabilidade (FDP)
da diferença de fase foi obtida e utilizada para desenvolver expressões para a SER sobre canais de desvanecimento
Nakagami-m. Em [34] foi proposto um modelo complexo
bivariável para canais de desvanecimento Nakagami-m correlacionados, onde além da FDP conjunta de fase e envoltória
dos sinais desvanecidos, também foram desenvolvidas FDPs
contemplando as componentes em fase e em quadratura. O
objetivo do presente trabalho é estender o modelo apresentado
em [34] para desenvolver uma nova FDP conjunta faseenvoltória para dois sinais α-µ correlacionados, em que o
desbalanceamento de potência entre fase e quadratura é levado
em consideração. Pelo que consta aos autores, esta é uma
proposta inédita que abre uma janela de oportunidades para
novas investigações relacionadas ao modelo α-µ. A Seção II
descreve alguns conceitos preliminares envolvendo o modelo
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complexo α-µ [6]. A Seção III propõe um modelo a partir do
qual se chega à FDP conjunta desejada. A Seção IV apresenta
uma nova identidade matemática. A Seção V mostra alguns
plots da FDP de fase conjunta para valores diferentes dos
parâmetros de desvanecimento e de fase. A Seção VI conclui
o artigo.
II. P RELIMINARES



 m  m |z|m−1
mz 2
2
exp
−
, −∞ < z < ∞.
)
Ω
Γ( m
Ω
2

(1)

α

Substituindo-se Ω=r̂ e m=µ em (1), as FDPs das componentes em fase e em quadratura para o modelo α-µ, para
Z=X e Z=Y são obtidas como
fZ (z) =



 µ  µ |z|µ−1
µz 2
2
exp
−
, −∞ < z < ∞.
µ
r̂α
Γ( 2 )
r̂α

(2)

Como X e Y são VA’s independentes, a FDP conjunta é obtida através do produto das respectivas FDPs
fX,Y (x, y)=fX (x)fY (y), obtendo-se


 µ µ |xy|µ−1
µ(x2 + y 2 )
exp −
fX,Y (x, y) =
,
r̂α
Γ( µ2 )2
r̂α
−∞ < x, y < ∞.

 µ µ αrαµ−1 | sin θ cos θ|µ−1

 r α 
fR,Θ (r, θ) =
exp −µ
,
µ 2
α
r̂
Γ( 2 )
r̂
0 ≤ r < ∞, −π ≤ θ < π. (4)

As FDPs marginais
relações seR 2π são calculadas através Rdas
∞
guintes: fR (r)= 0 fR,Θ (r, θ)dθ e fΘ (θ)= 0 fR,Θ (r, θ)dr.
Sendo assim:
 µ µ αrαµ−1

 r α 
exp −µ
, 0 ≤ r < ∞.
α
r̂
Γ(µ)
r̂

(6)

De acordo com [34], para o caso de sinais correlacionados,
a FDP conjunta das componentes em fase, fX1 ,X2 (x1 , x2 )
para Z=X, e em quadratura, fY1 ,Y2 (y1 , y2 ) para Z=Y , para
o modelo Nakagami-m é obtida através da relação
1 1− m
1
m
m
m
( 2)
|z1 z2 | 2 m 2 +1 ρr2
(Ω1 Ω2 )− 2 (1+ 2 )
)
(1 − ρr )Γ( m
2
!
√ √
2
2
−m((z2 )Ω1 + (z1 )Ω2 ) + 2m ρr Ω1 Ω2 (z1 z2 )
× exp
(1 − ρr )Ω1 Ω2




√
√
2m|z1 z2 | ρr
2m|z1 z2 | ρr
√
√
× Im
sech
,
−1
2
Ω1 Ω2 (1 − ρr )
Ω1 Ω2 (1 − ρr )
− ∞ < z1 , z2 < ∞. (7)

em que ρr corresponde ao coeficiente de correlação de envoltória.
Para que (7) seja compatível com o modelo α-µ, substituemse os parâmetros m=µz , ρr =λ2 , Ω1 =rˆ1 α1 e Ω2 =rˆ2 α2 . Sabese que ρr =λ2 , em que λ é o coeficiente de correlação entre
sinais Gaussianos (−1<λ<1). Assim, tem-se
µz

µz
µz
1
λ(1− 2 ) (rˆ1 α1 rˆ2 α2 )− 2 (1+ 2 )
(1 − λ2 )Γ( µ2z )
!
α2
α1
−µz ((z22 )rˆ1 α1 + (z12 )rˆ2 α2 ) + 2µz λrˆ1 2 rˆ2 2 (z1 z2 )
× exp
(1 − λ2 )rˆ1 α1 rˆ2 α2
!
!
2µz |z1 z2 |λ
2µz |z1 z2 |λ
µ
sech
,
× I z −1
α2
α2
α1
α1
2
rˆ1 2 rˆ2 2 (1 − λ2 )
rˆ1 2 rˆ2 2 (1 − λ2 )
− ∞ < z1 , z2 < ∞.
(8)

fZ1 ,Z2 (z1 , z2 ) =

|z1 z2 |

µz
2

µz 2

+1

A Equação (8) é utilizada como base para as deduções
apresentadas na Seção III.
III. M ODELO P ROPOSTO
Do modelo proposto em [13], sabe-se que para a envoltória
RN seja uma FDP Nakagami-m é necessário que a soma do
número total de clusters de multipercurso m das componentes
em fase (mX ) e das componentes em quadratura (mY ) seja
dado por mX + mY = 2m. Também sabe-se que a variância
das componentes em fase e em quadratura são dadas respecΩX
ΩY
tivamente por 2m
e 2m
e com isto leva-se as seguintes
X
Y
relações: mY ΩX =mX ΩY e ΩX +ΩY =2Ω as quais podem ser
vistas em [13]. Substituindo mX =µX , mY =µY , ΩX =rˆX α ,
ΩY =rˆY α as seguintes relações para o modelo α-µ são obtidas:

(3)

A FDP conjunta de fase e de envoltória
é determinada
através
α
α
da transformação de variáveis X=R 2 cos Θ, Y =R 2 sin Θ e
fR,Θ (r, θ)=|J|fX,Y (x, y). Assim

fR (r) =

Γ(µ)| sin(2θ)|µ−1
, −π ≤ θ < π.
2
2µ Γ µ2

fZ1 ,Z2 (z1 , z2 ) =

O processo α-µ [6] modela o desvanecimento de curto
prazo, em que tanto o agrupamento de clusters de multipercursos quanto a não linearidade do meio são contemplados. Em particular, o parâmetro µ representa o número
de clusters de multipercurso (µ>0) enquanto que o parâmetro α modela a não-linearidade do canal. Outras importantes distribuições, como Weibull e Nakagami-m, podem
ser obtidas através da configuração adequada dos parâmetros α e µ. P
A envoltória
PµR do2 modelo α-µ é dada por
µ
2
Rα =X 2 +Y 2 = i=1 XGi
+ i=1 YGi
, em que X e Y são as
componentes em fase e em quadratura do modelo α-µ, XGi e
YGi , são variáveis aleatórias
(VAs) Gaussianas de média nula
α
α
]
,
onde
E[.] corresponde ao operador
e variância r̂2µ = E[R
2µ
Esperança. A VA complexa α-µ
√ Nα , a envoltória R e a fase Θ
são dadas por Nα =X+jY, R= α X 2 + Y 2 e Θ=arg(Nα ). Para
o caso em que α=2, R e Θ reduzem-se ao modelo Nakagamim. Do modelo físico para o processo α-µ [6], as seguintes
α
relações são obtidas: RN =R 2 e Ω=r̂α , correspondendo, res2
pectivamente, à envoltória e à sua média quadrática (E[RN
])
para o modelo Nakagami-m.
De [12], sabe-se que as FDPs das componentes em fase
e em quadratura, para o modelo Nakagami-m, para Z=X e
Z=Y são obtidas como
fZ (z) =

fΘ (θ) =

µX + µY = 2µ,

(9)

α
µY r̂X
= µX r̂Yα ,

(10)

rˆX α + rˆY α = 2r̂α .

(11)

A partir destas novas definições as componentes em fase e em
α
quadratura possuem variâncias r̂X
/2µx e r̂Yα /2µy .
Como visto em [13], o próximo passo consiste na inclusão
de p, o denominado de parâmetro de fase −1≤p≤1. Para p=0
têm-se fase e quadratura balanceadas (µX =µY ). Com p>0, a
componente em fase domina (µX >µY ) e p<0 a componente
em quadratura domina (µX <µY ). Substituindo-se em [13, eq.
4] mX =µX , mY =µY , obtém o parâmetro de fase para o
modelo α-µ:

(5)

p=
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µX − µY
.
µX + µY

(12)
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Novamente, utilizando o processo de transformação
de variáveis sobre fR1 ,Θ1 ,R2 ,Θ2 (r1 , θ1 , r2 , θ2 ) com o
objetivo de normalizar a FDP em relação a r̂1 e r̂2 ,
fP1 ,Θ1 ,P2 ,Θ2 (ρ1 , θ1 , ρ2 , θ2 )=fR1 ,Θ1 ,R2 ,Θ2 (r1 , θ1 , r2 , θ2 )|J|,
onde P1 = Rr̂11 , P2 = Rr̂22 e |J|=r̂1 r̂2 , obtém-se

Ao substituir-se (10) em (12), uma relação em função dos
parâmetros rˆX α e rˆY α é obtida, tal que
p=

α
r̂X
− r̂Yα
.
α
r̂X + r̂Yα

(13)

De (9)-(12) ou (13), obtêm-se
µX = (1 + p)µ,
µY = (1 − p)µ,
α
r̂X
= (1 + p)r̂α ,
α
r̂Y = (1 − p)r̂α .

(14)
(15)
(16)
(17)

fP1 ,Θ1 ,P2 ,Θ2 (ρ1 , θ1 , ρ2 , θ2 ) =
× ((1 + p)µ)

fW1 ,W2 (w1 , w2 ) =

× ((1 ◦ p)2 rˆ1 α1 rˆ2 α2 )

(1◦p)µ
2

(1◦p)µ

((1 ◦ p)µ) 2 +1 λ


(1 − λ2 )Γ (1◦p)µ
2

4(1 −

((1 − p)µ)

(1−p)µ
+1
2

−(1−p)µ

(1 + p)

−(1+p)µ
−1
2

µ

µ

−1
2
× (1 − p)
| sin θ1 sin θ2 |(1−p) 2 | cos θ1 cos θ2 |(1+p) 2


α1
α2
1
2
−µ(ρα
+ ρα
− 2ρ12 ρ22 λ cos(θ1 − θ2 ))
1
2

× exp 
(1 − λ2 )


α1
α2
2µρ12 ρ22 λ| cos θ1 cos θ2 |


× I (1+p)µ
−1
(1 − λ2 )
2


α1
α2
2µρ12 ρ22 λ| cos θ1 cos θ2 |

× sech 
(1 − λ2 )


α2
α1
2µρ12 ρ22 λ| sin θ1 sin θ2 |


× I (1−p)µ
−1
(1 − λ2 )
2


α1
α2
2µρ12 ρ22 λ| sin θ1 sin θ2 |
,
× sech 
(1 − λ2 )

Sejam as duas variáveis complexas N1α = X1 + jY1
e N2α = X2 + jY2 . Considerando um número idêntico
de clusters para as componentes em fase e também para
as componentes em quadratura e ainda o mesmo parâmetro
de desbalanceamento para ambos os sinais complexos, as
seguintes relações podem ser escritas: µX1 =µX2 , µY1 =µY2 →
α1
α2
µ1 = µ2 = µ, r̂X
=r̂X
, r̂Yα11 =r̂Yα22 → r̂1α1 =r̂2α2 = r̂α e
1
2
p1 = p2 = p.
Substituindo (14)-(17) em (8), obtém-se as FDP
fX1 ,X2 (x1 , x2 ), para W = X e ◦ = +, e fY1 ,Y2 (y1 , y2 ), para
W = Y e ◦ = −, tal que
|w1 w2 |

(1+p)µ
+1
2

) −1+α2 (1+ µ
)
−1+α1 (1+ µ
2
2
ρ

 2

(1+p)µ
(1−p)µ
λ2 ) 2 Γ
Γ
2
2

α1 α2 λ2−µ ρ1



(1◦p)µ
1−
2



(1◦p)µ
1+
−1
2
2

0 ≤ ρ1 , ρ2 < ∞, −π ≤ θ1 , θ2 < π.
α1
2

α2
2

(20)

!

−µ(w22 rˆ1 α1 + w12 rˆ2 α2 ) + 2µλrˆ1 rˆ2 (w1 w2 )
(1 − λ2 )rˆ1 α1 rˆ2 α2
!
!
2µ|w1 w2 |λ
2µ|w1 w2 |λ
× I (1◦p)µ −1
sech
,
α1
α2
α1
α2
2
rˆ1 2 rˆ2 2 (1 − λ2 )
rˆ1 2 rˆ2 2 (1 − λ2 )
− ∞ < w1 , w2 < ∞.
(18)

A FDP conjunta de fase é obtida através dos procedimentos
estatísticos padrões, i.e. fΘ1 ,Θ2 (θ1 , θ2 ) =
R ∞R ∞
f
(ρ1 , θ1 , ρ2 , θ2 )dρ1 dρ2 .
P
,Θ
,P
1
1
2 ,Θ2
0 0
Infelizmente, não é possível chegar-se a uma formulação
fechada como resultado dessa integração. Assim, métodos
numéricos são necessários.

Como X1 , Y1 e X2 , Y2 são VAs independentes, então
fX1 ,Y1 ,X2 ,Y2 (x1 , y1 , x2 , y2 )=fX1 ,X2 (x1 , x2 ) × fY1 ,Y2 (y1 , y2 ),
isto é

IV. U MA N OVA I DENTIDADE M ATEMÁTICA

× exp

fX1 ,Y1 ,X2 ,Y2 (x1 , y1 , x2 , y2 ) =
× ((1 + p)µ)

(1+p)µ
+1
2

|x1 x2 |

(1+p)µ
2

(1 − λ2 )2 Γ

((1 − p)µ)



(1−p)µ
2

|y1 y2 |


(1+p)µ
2

Γ



λ2−µ


(1−p)µ
2

(1−p)µ
+1
2



(1+p)µ
1
α2 − 2 1+
2
)
((1



(1−p)µ
− 1 1+

2
× ((1 + p)2 rˆ1 α1 rˆ2
− p)2 rˆ1 α1 rˆ2 α2 ) 2


−µ((x22 + y22 )rˆ1 α1 + (x21 + y12 )rˆ2 α2 )
× exp
(1 − λ2 )rˆ1 α1 rˆ2 α2
!
α1
α2
2µλrˆ1 2 rˆ2 2 (x1 x2 + y1 y2 )
× exp
(1 − λ2 )rˆ1 α1 rˆ2 α2
!
!
2µ|x1 x2 |λ
2µ|x1 x2 |λ
× I (1+p)µ
sech
α2
α2
α1
α1
−1
2
rˆ1 2 rˆ2 2 (1 − λ2 )
rˆ1 2 rˆ2 2 (1 − λ2 )
!
!
2µ|y1 y2 |λ
2µ|y1 y2 |λ
× I (1−p)µ
sech
,
α1
α2
α1
α2
−1
2
rˆ1 2 rˆ2 2 (1 − λ2 )
rˆ1 2 rˆ2 2 (1 − λ2 )
− ∞ < x1 , y1 , x2 , y2 < ∞.
(19)
α1
2

Como mencionado na Seção anterior, a FDP conjunta de
fase, só pode ser obtida por métodos numéricos. Por outro
lado, a FDP conjunta das envoltórias é amplamente conhecida.
De acordo com [6], a FDP conjunta de envoltória normalizada do modelo α-µ é dada por
α1

α −1

α1 α2 R1 1
4

α2

(21)

Sabe-se que
Z

π

Z

π

fP1 ,P2 (ρ1 , ρ2 ) =

α1
2

fP1 ,Θ1 ,P2 ,Θ2 (ρ1 , θ1 , ρ2 , θ2 )dθ1 dθ2
−π

−π

(22)
α1

α −1

R2 2

(1+µ)−1

0 ≤ ρ1 , ρ2 < ∞.

Sabendo-se
que X1 =R1 cos Θα1 , Y1 =R1 sin Θ1 ,
α2
2
2
X2 =R2 cos Θ2
e
Y2 =R22 sin Θ2 ,
então
fR1 ,Θ1 ,R2 ,Θ2 (r1 , θ1 , r2 , θ2 )=fX1 ,Y1 ,X2 ,Y2 (x1 , y1 , x2 , y2 )|J|
onde |J|=

(1+µ)−1

ρ2 2
α1 α2 µµ+1 ρ12
2
Γ(µ)(1 − λ )λµ−1
!
α1
α2


α2
1
µ(ρα
2µρ12 ρ22 λ
1 + ρ2 )
× exp −
I
,
µ−1
(1 − λ2 )
(1 − λ2 )

fP1 ,P2 (ρ1 , ρ2 ) =

Substituindo-se (20), (21) em (22) e w=

.
621

α2
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,
(1−λ2 )
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a identidade matemática
Iµ−1 (w) =
× (1 − p)

Γ(µ)((1 + p)µ)

−(1−p)µ
−1
2

Z

π

w
−π

(1+p)µ
2

(1−p)µ

(1+p)µ
+1
2

((1 − p)µ) 2 +1 (1 + p)

 

(1+p)µ
(1−p)µ
8µµ+2 Γ
Γ
2
2
Z π
exp(w cos(θ1 − θ2 ))

−(1+p)µ
−1
2

−π
(1−p)µ

× | cos θ1 cos θ2 |
| sin θ1 sin θ2 | 2
× I (1+p)µ (w| cos θ1 cos θ2 |)sech(w| cos θ1 cos θ2 |)
2

× I (1−p)µ
2

−1

−1

(w| sin θ1 sin θ2 |)sech(w| sin θ1 sin θ2 |)dθ1 dθ2 .

(23)

A identidade foi comprovada por métodos númericos para
a extensão de seus parâmetros.

Fig. 1.

FDP conjunta de fase para p = 0, µ = 5 e λ = 0.

Fig. 2.

FDP conjunta de fase para p = 0.7, µ = 5 e λ = 0.

Fig. 3.

FDP conjunta de fase para p = −0.7, µ = 5 e λ = 0.

V. R ESULTADOS
As Figuras 1−6 mostram o comportamento da FDP conjunta da fase para diferentes valores de p e de λ. Vale lembrar
que o parâmetro α não tem influência na fase [6]. (Nos
comentários que se seguem, por conveniência, chamaremos
de elevações as concentrações de massa de probabilidade.)
Nas Figuras 1 e 2, nota-se que quando p → 1 as elevações
tendem a se distribuir no plano (θ1 , θ2 ) da seguinte maneira:
um grupo de quatro elevações em torno de (0, 0), quatro
grupos de duas elevações em torno de (0, ±π) e (±π, 0) e
quatro elevações em torno de (±π, ±π). Esse comportamento
demonstra a influência predominante da componente em fase.
À medida em que o valor de p aumenta (p → 1) a potência do
sinal vai se concentrando na componente em fase (a potência
na componente em quadratura tende a zero com o aumento de
p). Observando-se as Figuras 2 e 6, percebe-se que quando
o fator de correlação aumenta (λ → 1) as elevações que
permanecem são somente aquelas em que o par de ângulos de
localização, θ1 e θ2 , são iguais em módulo entre si (|θ1 | = | θ2 |).
Com relação às Figuras 1 e 3, nota-se que quando p → −1 as
elevações tendem a se distribuir no plano (θ1 , θ2 ) de maneira
que se têm quatro grupos de quatro elevações cada um em que
localizam-se em torno de (±π/2, ±π/2). Nessa condição há
uma influência predominante da componente em quadratura e
a potência do sinal tende a se concentrar nela (a potência da
componente em fase tende a zero com a diminuição de p).
Das Figuras 3 e 5 conclui-se que quando o fator de correlação
aumenta (λ → 1) as elevações que mantêm-se são somente
aquelas em que o par de ângulos de localização, θ1 e θ2 ,
são iguais em módulo (|θ1 | = |θ2 |) e sinal. Fato semelhante
acontece ao observar-se as Figuras 1 e 4, pois quando o fator
de correlação aumenta (λ → 1) os ângulos em que localizamse os picos de FDP, das elevações que permanecem, são iguais
em módulo (|θ1 | = |θ2 |) e sinal. As outras elevações tendem a
desaparecer.

novo campo de pesquisa para o estudo de desempenho de
sistemas de comunicações sem fio em que o comportamento
das envoltórias e fases devem ser levados em consideração.
Observe-se que o trabalho proposto em [13] constitui um
caso particular do modelo aqui apresentado. Questões como a
influência da fase com relação ao desempenho de sistemas
de modulação, banda de coerência, tempo de coerência, e
distância de coerência deverão ser respondidas em trabalhos
futuros.

VI. C ONCLUSÕES

R EFERÊNCIAS

Este artigo propôs um modelo complexo α-µ de dois
processos correlacionados. O parâmetro de fase introduzido no
modelo em conjunto com a introdução do parâmetro α permite
um modelagem mais ampla e próxima da realidade. Ressaltese que os resultados aqui apresentados são preliminares mas
fundamentais para o avanço do entendimento do processo
complexo α-µ. Como em [13], este artigo também abre um

[1] L. Rayleigh, “On the resultant of a large number of vibrations of the
same pitch and of arbitrary phase,” Philos. Mag., no. 60, pp. 73–78,
Aug. 1880.
[2] R. S. Hoyt, “Probability functions for the modulus and angle of the
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LSMI Beamformer with Adaptation based on
Estimation Error
Filipe de C. B. da Silveira, Ricardo Zelenovsky and Mylène C. Q. de Farias

Abstract— In adaptive beamforming, computational cost is a
critical factor for the beamformer performance. The newest
methods employed in robust adaptive beamforming use complex calculations to achieve the highest SINR values, but the
computational cost usually increases. So, methods to reduce this
cost maintaining relatively high SINR are desired. The idea is to
use simple beamforming methods when the SINR performance
is reasonable and a more sophisticated method when it degrades
below a certain value. Nonetheless, an algorithm that switches
between the delay-and-sum and loaded sample-matrix inversion
method is presented.
Keywords— Adaptive beamforming, uniform linear array,
sample-matrix inversion, loaded SMI, minimum variance distortionless response beamformer and loading factor γ.

These RAB methods - SMI or LSMI - are computationally
expensive when compared to the simpler methods [9], such as
the DS one, as they use complex operations, such as matrix
inversion. These algorithms are very robust and they can
achieve very high SINR values, but sometimes the DS method
is able to achieve similar SINR performance with a much
lower computational cost. Therefore, an algorithm capable of
switching between the two methods in order to take advantage
of the DS simplicity and the LSMI robustness is suggested.
This paper is divided as follows: Section II gives a synthesis
of concepts related to adaptive beamforming; Section III
proposes an adaptive beamformer based on the estimation error
of the SMI and LSMI methods; Section IV proposes a shifting
DS-LSMI beamformer; Section V presents the conclusions.

I. I NTRODUCTION
In the last decades, antenna arrays have been a relevant
research topic in various applications [1]: radar; sonar; wireless
communications; etc. They are used in beamforming solutions
and several approaches have been developed to increase their
performance in various scenarios. Methods for direction-ofarrival (DOA) estimation - delay-and-sum (DS), Capon and
MUSIC [2] - and for robust adaptive beamforming (RAB) minimum variance distortionless response (MVDR) and leastmean-square (LMS) [3], [4] - have been proposed. When the
DOA of the signal-of-interest (SOI) is known, the simplest
method to aim the array is the DS one.
When the environment variables - noise, DOA, array imperfections, etc. - are unknown, adaptive beamforming is used [5],
[6]. It consists of a versatile approach to detect and estimate
the SOI [7]. The main goal in adaptive beamforming is to
maximize the beamformer output signal-to-noise-ratio (SINR).
However, typical applications include the SOI in their training
snapshots, which can severely degrade the SINR performance
as the SOI component can be mistakenly interpreted as an
interferer by the algorithm.
In RAB, the minimum variance distortionless response
(MVDR) is one of the commonly used methods [4]. Two
typical variants of the MVDR use samples to maximize the
SINR: the sample matrix inversion (SMI); and the loaded
SMI (LSMI) [8]. The former uses the inverted interferenceplus-noise covariance matrix; the latter just loads this matrix
diagonal with a constant loading factor. This factor improves
the algorithm robustness and its value has been empirically
suggested in previous works [3].
Filipe de C. B. da Silveira, Ricardo Zelenovsky and Mylène C. Q. de Farias.
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II. BACKGROUND
In this paper, a uniform linear antenna array (ULA) with
M omni-directional antenna elements is used. The narrowband
signal received by the ULA at the time instant k is represented
by equation (1), where x (k) is the snapshot captured by the
ULA. This snapshot is composed of s (k), i (k) and n (k),
which are the signal, interference and noise M × 1 vectors
respectively and k is an index that represent the time instant
that they were captured.
x (k) = s (k) + i (k) + n (k)

(1)

The signal is assumed to be uncorrelated with the interferences and the noise; a point source - far-field consideration
- is considered so the signal and the interferers arrive at the
ULA as a plane wave. The contribution of the signal s (k) is
expressed by equation (2).
xs (k) = s (k) a (θs )

(2)

In equation (2), the a (θs ) represents the steering vector for the
signal arriving from the direction θs [2] and it can be modeled
by equation (3), where φs = 2π λd sin (θs ).

a (θs ) = 1

exp−jφs

···

exp−j(M −1)φs

T

(3)

The beamformer output at the time instant k is given by
equation (4), where w is a M × 1 complex weight vector of
H
the ULA and (·) denotes the Hermitian transpose operation.
y (k) = wH x (k)

(4)

If the weight vector w delays the various sensors outputs in
a way that the signal components are aligned to the direction
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of the target, then the beamformer uses the DS method to
estimate the output signal [7]. Therefore, the weight vector
for the DS method can be expressed by equation (5).
wDS = a (θs )

received signal sample has a complex value which will be
decided by the two possible outcomes based on the euclidean
distance. This scenario is shown on Fig. 1.

(5)

Im

Another way to calculate the weight vector w is to maximize the beamformer output SINR. This implies solving the
optimization problem described by equation (6).
min wH Ri+n w
w

s.t.

wH a (θs ) = 1

Received
Signal
Received
Signal

(6)

Reception
Error
(REr)

The solution is known as minimum variance distortionless
response (MVDR) beamformer and its weight vector will be
given by equation (7), in which α represents a scaling factor
immaterial to the SINR.
wM V DR = αR−1
i+n a (θs )

In practice, it is not possible to know the actual Ri+n as
the antenna snapshots also include the signal component. So,
this matrix is commonly replaced by a data sample covariance
matrix given by equation (8).
R̂ ,

K
1 X
x (k) xH (k)
K

(8)

k=1

The SMI beamformer is obtained by replacing the
interference-plus-noise covariance matrix Ri+n in the MVDR
beamformer from equation (7) by the sample estimate of the
data covariance matrix from equation (8) [3].
The LSMI beamformer is a robust approach to the SMI
beamformer and it is based on the diagonal loading of the
sample covariance matrix [10]. This means that the matrix R̂
is replaced by a diagonally loaded matrix R̂DL in the weight
vector expression given by equation (7), as in equation (9),
where γ is the diagonal loading factor and I is the identity
matrix with the dimensions corresponding to the size of R̂.
R̂DL = R̂ + γI

-1

(7)

(9)

Using equation (9), it is possible to define the weight vector
expression for the LSMI beamformer in equation (10).

−1
wLSM I = R̂−1
a (θs )
(10)
DL a (θs ) = R̂ + γI
It is clear that the DS method provides the simplest solution
and the LSMI method has a higher computational cost as it
needs to calculate the inverse of the autocorrelation matrix
RDL .
III. SMI AND LSMI BEAMFORMERS BASED ON
R ECEPTION E RROR
When digital modulation - such as binary phase-shift keying
(BPSK) or quadratic phase-shift keying (QPSK) - is used,
a reception error (REr) can be easily estimated. This error
is defined as the displacement between the output of the bit
detector (−1 or +1) and the received signal, which may be
corrupted by noise and interferences. For simplicity, the BPSK
modulation is chosen for the simulations. In this situation, the

Fig. 1.

Reception
Error
(REr)

Re
+1

Two examples of reception error.

Conventional adaptive algorithms recalculate the weight
vector w each time a new sample is perceived. This is rather
computationally expensive as the receiver has to recalculate the
inverse of the autocorrelation matrices for the LSMI method,
even when the difference between the old and the new matrices
and the SINR gain are minimal. Therefore, the purpose of the
new algorithm is to reduce the amount of adaptation iterations
based on the received signal quality using the following idea: if
the REr is within a certain threshold, no adaptation is needed;
otherwise, an adaptation is done.
The algorithm used can be specified as follows: (i) calculate
the output y = wH x; (ii) estimate the REr; (iii) adapt the
weight vector w if |REr| < a, else keep it.
The simulations have the following characteristics: an ULA
of M = 16 antennas with 0.5λ inter-space is used to perceive
the signals; n = 2 users, SOI and interferer, both with the same
power and coming from 30◦ and 70◦ respectively and using
BPSK modulation; and N = 2, 000 samples are captured. The
noise is modeled as additive white Gaussian noise (AWGN)
and its power will vary in order to verify how efficient the
methods are.
A. Complex Reception Error
The BPSK detector uses the euclidean norm to decide which
value was transmitted: −1 or +1. The REr is determined by
the distance between the received signal sample and the BPSK
detector output, as shown in Fig. 1. The idea is to adapt
whenever the euclidean norm of the REr is greater than the
value R as it is represented in Fig. 2; if this received value
is inside one of the circles whose radii are R, no adaptation
is needed. The value for the radius R is not critical and it
is chosen as R = 5. Therefore, it should be chosen as a
function of the computational cost and the SINR performance:
the smaller is the value for the radius R, the bigger is the
computational cost.
Table I presents the bit error rate (BER) for different noise
variances and the number of adaptations done by each method,
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TABLE II
N UMBER OF ADAPTATIONS AND ERROR PERCENTAGE WHEN VARYING THE

Im

NOISE VARIANCE USING REAL RECEIVED ERROR .

Re
-1

Fig. 2.

+1

REr estimation criterium.

2
σn
1
2
3
4
5
10
20
30
40
50

iSM I
500
541
564
583
612
731
800
832
846
845

BERSM I (%)
0.40
0.40
0.65
1.00
1.55
4.95
11.05
15.35
18.80
21.20

iLSM I
821
1597
461
31
31
31
31
31
31
31

BERLSM I (%)
0
0
0.05
0.20
0.45
2.95
10.05
14.00
17.45
19.40

TABLE I
N UMBER OF ADAPTATIONS AND ERROR PERCENTAGE WHEN VARYING THE
NOISE VARIANCE USING COMPLEX RECEIVED ERROR .
2
σn
1
2
3
4
5
10
20
30
40
50

iSM I
432
438
436
429
430
442
449
442
458
457

BERSM I (%)
0.35
0.40
0.60
0.95
1.55
5.15
11.10
15.75
18.75
21.45

iLSM I
600
1377
379
31
31
31
31
31
31
31

BERLSM I (%)
0
0
0.05
0.20
0.45
2.95
10.05
14.00
17.45
19.40

denoted by iSM I and iLSM I . Using the proposed adaptation
criteria, for example, the first row on Table I shows that: the
SMI had a total of iSM I = 432 adaptations and a BER =
0.35%; the LSMI had a total of iLSM I = 600 adaptations and
a BER = 0. The results are rather intuitive: as the noise
variance becomes greater, the errors of both beamforming
methods become greater as well. However, the rate at which
each one increases is different as the LSMI seems to be less
affected by the increase in the noise variance. Two phenomena
are important to note in the simulation: for low noise variances,
the LSMI presents a low error rate when compared to the
SMI; on the other hand, their error rates become close to
each other for high noise variances. It is worth noticing that
the computational cost was reduced with a little performance
degradation.
B. Real Reception Error
Here, the adaptation is based on the real value of the
received signal for the detection. The real part distance is
compared to both possible outcomes (−1 or +1) and the
closest one is chosen as the desired value. It is easy to
understand that, as the received signal gets closer to the
vertical axis, the probability to occur an estimation error
becomes greater, which increases the need for an adaptation.
The criterium is specified as follows: if the real value is
greater than a certain threshold, the weight vector is kept; if
it is smaller, the weight vector is recalculated.
Table II presents the simulation with R = 0.6 for different
noise variances. The results follow the same intuitive behavior
as the previous case: the error becomes greater as the noise
variance is increased.

Nevertheless, it is important to note that: for low noise
variances, the BER pratically the same for both complex and
real approaches; for high noise variances, the real approach
presents lower error rate than the complex one. Once again,
it is worth noticing that the computational cost was reduced
with a little performance degradation.
IV. S HIFTING DS-LSMI B EAMFORMER
The DS beamformer provides good SINR performance
when the DOI of the SOI does not change. Now, the LSMI
beamformer, which is a robust approach to beamforming,
is capable of achieving higher SINR performance at certain
moments, but the downside is the high computational cost
inherent to the process. Therefore, both methods have their
advantages and disadvantages depending on the scenario conditions. This way, a beamformer method, named shifting DSLSMI (S-DS-LSMI), capable of shifting between the two
methods - DS and LSMI - in order to take advantage of
the simplicity of the DS approach and the higher SINR
performance of the LSMI approach is proposed.
In order to validate the proposed beamformer, simulations in
which the SINR performance is measured when the variance
of an interferer is varied in unitary steps from 1 to 10 were
done. A hipothetical solution, named hipothetical DS-LSMI
(H-DS-LSMI), which always chooses to use the method that
gives the highest SINR, is used to evaluate the S-DS-LSMI
performance.
The proposed S-DS-LSMI beamformer uses two decision
regions to decide between the DS and the LSMI approaches.
These regions are shown in Fig. 3: if a received signal falls
within the interval [−a; +a], the beamformer uses the LSMI
algorithm; if it falls outside the region, within the intervals
[−∞; −a] ∪ [+a; +∞], it uses the DS one.
The algorithm can be summarized as follows: (i) the output
y = wH x is calculated using w = wDS ; (ii) the REr
is estimated; (iii) if |Re {REr}| < a, then the output is
recalculated using w = wLSM I , else keep w = wDS ; (iv)
the output y = wH x with the previously chosen weight vector
w is calculated; (v) the bit detection is done using wDS or
wLSM I as the weight vector w calculated using the output y.
The system configuration and the environment behavior
follows the same pattern in both situations: 1 user transmitting
the signal with unitary signal variance; 1 interferer with power
varying in steps from 1 to 10; SOI coming from 30◦ and
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TABLE III

Im

P ERFORMANCE OF S-DS-LSMI AND H-DS-LSMI VERSUS INTERFERER
POWER .

Re
-a

+a

-1

DS

LSMI

+1

DS

2
σint

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

%DS
94.80
94.80
94.85
94.70
94.65
94.25
93.80
93.75
93.40
92.95

S-DS-LSMI
%LSMI
SINR
5.20
15.0387
5.20
15.0127
5.15
14.9807
5.30
14.9412
5.35
14.8976
5.75
14.8511
6.20
14.7936
6.25
14.7352
6.60
14.6664
7.05
14.5902

%DS
92.40
91.35
90.40
88.55
85.75
83.25
80.25
76.80
73.75
69.30

H-DS-LSMI
%LSMI
SINR
7.60
15.0476
8.65
15.0360
9.60
15.0170
11.45
14.9911
14.25
14.9591
16.75
14.9216
19.75
14.8794
23.20
14.8331
26.25
14.7836
30.70
14.7320

Fig. 3. Decision regions based on the complex diagram of the received bits.

the interferer, from 70◦ ; ULA with the antennas spaced 0.5λ
between them; unitary noise variance σn2 ; 2, 000 samples; the
loading factor for the LSMI approach is 10σn2 .
In the following tables, the DS and LSMI columns contains
the usage percentage of the respective method and the SINR
values in the columns were calculated in dB.
A. ULA with 32 antennas
The results for this case are displayed in table III.
For unitary interferer variance, it is noticeable that the SDS-LSMI achieves almost the same SINR as the H-DS-LSMI.
However, as the interferer power is augmented, the frequency
that the LSMI method is used for both the S-DS-LSMI and
the H-DS-LSMI increases to maintain the SINR as high as
possible. In the S-DS-LSMI beamformer, the usage percentage
of the LSMI method does not increase much, but this does not
represent a problem as the SINR performance suffers a small
degradation - approximately 0.15 dB - when compared to the
H-DS-LSMI beamformer.
2
For extreme-cases (σint
= 10), the number of iterations
in which the LSMI method is used increases significantly
for the H-DS-LSMI, but not as much for the S-DS-LSMI.
Comparing the percentages of LSMI use, it was used: 7.05%
of the times for a SINR of 14.5902 dB in the S-DS-LSMI;
and 30.70% of the times for a SINR of 14.7320 dB in the
H-DS-LSMI. This represents a difference of 23.65% of the
times of LSMI usage for a a SINR gain of just 0.1418 dB,
which might not justify the increase in computational cost. In
situations in which computational cost is critical, using the SDS-LSMI may seem to be the best approach as the number of
iterations that use the DS method is relatively high. Therefore,
the computational cost is reduced because the DS method is
used more times and it is a simpler method compared to the
LSMI one.
B. ULA with 64 antennas
The results for this case are displayed in table IV.
A similar behavior to the ULA with 32 antennas is noticeable: when the interferer has unitary variance, the SINR
performances are practically the same; when the interferer
variance increases, the number of LSMI iterations needed to

get the best SINR value increases significantly; in the S-DSLSMI, this does not happen as the LSMI number of iterations
increase in a much lower pace.
Comparing both beamformers and considering the case in
2
which σint
= 10, the number of iterations in which the LSMI
is used increases significantly for the H-DS-LSMI and slightly
for the S-DS-LSMI. In the S-DS-LSMI, the LSMI method
was used in 1.75% of the total iterations and achieved a SINR
of 17.3148 dB; in the H-DS-LSMI, the LSMI method was
used in 44.05% of the total iterations and achieved a SINR
of 17.5264 dB. This represents a difference of 42.30% of the
times the LSMI was used for just a 0.2116 dB gain in SINR,
which might not be justified by the additional computational
cost inherent to using the LSMI method more times. Also, it
is worth noticing that the S-DS-LSMI method can achieve
similar SINR performance to the H-DS-LSMI beamformer
with less computational cost, because the DS method is used
more frequently.
TABLE IV
P ERFORMANCE OF S-DS-LSMI AND H-DS-LSMI VERSUS INTERFERER
POWER .
2
σint

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

%DS
99.10
99.20
99.15
99.20
99.10
99.05
98.80
98.65
98.55
98.25

S-DS-LSMI
%LSMI
SINR
0.90
18.0498
0.80
18.0247
0.85
17.9827
0.80
17.9281
0.90
17.8537
0.95
17.7697
1.20
17.6710
1.35
17.5620
1.45
17.4441
1.75
17.3148

%DS
99.15
95.70
90.60
85.40
81.75
74.10
69.80
65.35
58.70
55.95

H-DS-LSMI
%LSMI
SINR
0.85
18.0538
4.30
18.0303
9.40
17.9929
14.60
17.9443
18.25
17.8855
25.90
17.8201
30.20
17.7504
34.65
17.6761
41.30
17.6015
44.05
17.5264

C. S-DS-LSMI versus H-DS-LSMI adaptation
In order to evaluate the performance of the S-DS-LSMI
beamformer, the SINR was calculated as the snapshots were
received. Fig. 4 corresponds to the H-DS-LSMI beamformer,
which always chooses the method that gives the highest SINR;
Fig. 5 corresponds to the case in which the beamformer
chooses the method based on the S-DS-LSMI beamformer.
From Fig. 4, it is possible to see that, in the best scenario,
there will be a lower limit for the SINR and it will be established by the DS method performance. At certain moments,
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the expected value. For the SMI case, the number of algorithm
iterations increased slightly according to the increase in noise
power, as well as the BER. This result is rather intuitive,
because it was expected that more adaptations would be
needed if the noise power was increased. For the LSMI case,
the number of algorithm iterations decreased and it remained
constant for noise power values greater than σn2 = 4. However,
the BER kept increasing as the noise was increased. Also, this
result is intuitive for the same reason as the SMI case. The
main point here is the ability to reduce computational cost
reducing the number of adaptations.
In the second analysis, a beamformer capable of shifting between the DS and the LSMI methods was proposed. Two cases
of this beamformer were analyzed: with 32 and 64 antennas.
Also, a hypothetical solution which always chooses the method
that gives the best SINR was used for comparison. Comparing
both the S-DS-LSMI and the H-DS-LSMI, it is easy to see
that choosing the S-DS-LSMI does not provide the best SINR
possible for the system. However, the number of iterations in
which the LSMI method is used decreases significantly and
this means that the computational cost is reduced and the loss
in SINR performance is relatively minimal. This happens in
both cases of antennas configuration. Therefore, this shifting
beamformer might be a good solution when computational cost
is a critical factor.
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the SINR can achieve higher values using the LSMI method.
Taking the average SINR value out of the 2, 000 collected
samples, the values 17.5264 dB and 17.3148 dB are found
for the H-DS-LSMI and the S-DS-LSMI cases respectively.
Therefore, it can be seen that the SINR performance degrades
slightly using the S-DS-LSMI beamformer, but this degradation is relatively small compared to the computational gain
when using the DS method more frequently than the LSMI
one.
V. C ONCLUSIONS
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In this paper, several approaches to adaptive beamforming
have been proposed in order to reduce the computational cost
of the algorithms.
In the first analysis, both the SMI and the LSMI beamformers have been developed and the weight vector was adapted
or not based on the distance between the received sample and
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Análise do impacto de um caminho degradado no
desempenho da transmissão MPTCP
Mateus Alves Amorim, Conrado José Gusso Bozza e Eduardo Parente Ribeiro

Resumo— A heterogeneidade dos caminhos disponı́veis nos
dispositivos atuais, como redes WiFi, WiMAX e LTE, causa
grande impacto no atraso e na taxa de transferência quando
são empregados protocolos de múltiplos caminhos, como o
Multipath TCP. Este artigo propõe uma análise do impacto na
taxa de transferência de uma conexão MPTCP de um caminho
degradado por perda de pacotes. Estuda-se um limiar da razão
de perda de pacotes a partir do qual é melhor utilizar uma
única conexão TCP pelo melhor caminho disponı́vel. Este artigo
descreve testes em um cenário de rede heterogênea comumente
encontrado em dispositivos móveis, composto por uma conexão
WiFi e outra de rede celular, no ambiente de simulação NS-3.
Palavras-Chave— Multi-caminhos, MPTCP, Taxa de transferência, Razão de perda de pacotes, NS-3.
Abstract— The heterogeneity of available paths in the current
devices, such as Wi-Fi, WiMAX and LTE networks, has a great
impact on delay and throughput when multipath protocols, such
as Multipath TCP, are used. This paper proposes an analysis
of the impact on the transfer rate of an MPTCP connection
of a degraded path by the packet loss. A threshold of packet
loss ratio from which it is best to use a single TCP connection
with the best available path is studied. This paper describes tests
in a heterogeneous network scenario commonly seen in mobile
devices, consisting of a WiFi connection and a cellular network,
in the NS-3 simulation environment.
Keywords— Multipath, MPTCP, Throughput, Packet loss ratio,
NS-3.

I. I NTRODUÇ ÃO
A crescente facilidade de acesso à Internet por diferentes
tecnologias, como por exemplo ADSL, fibra óptica, Wi-Fi,
WiMax e redes de telefonia móvel, e o advento de dispositivos
com múltiplas possibilidades de conexão à Internet, como
por exemplo os smartphones e os notebooks, trouxeram uma
gama de possibilidades de conectividade aos usuários finais.
Essa caracterı́stica é conhecida como multihoming. A Internet
desde sua concepção vislumbrava a possibilidade de múltiplos
caminhos para o envio dos dados, porém, do ponto de vista
da camada de transporte, o modelo TCP/IP, que se tornou
referência na Internet, estabelece um único fluxo de dados
entre a origem e o destino, independente da disponibilidade
de múltiplos caminhos.
O Multipath TCP (MPTCP) é uma extensão para o protocolo TCP proposta recentemente e atualmente implementada
em muitos sistemas finais, como por exemplo os sistemas
MAC OS X e IOS da empresa Apple. O seu desenvolvimento
teve como base a compatibilidade com o TCP e com os

protocolos das camadas adjacentes. Para tanto, teve 3 (três) objetivos de compatibilidade estabelecidos [1]: 1) As aplicações
devem utilizar a API de socket já existente para o TCP na
utilização do MPTCP; 2) O protocolo deve ser compatı́vel com
a rede onde está sendo implantado, ou seja, com a Internet,
podendo atravessar middleboxes de mercado, como firewalls,
NATs e proxies; e 3) O protocolo deve manter a equidade entre
os usuários da rede, coexistindo amigavelmente com outros
fluxos TCP padrão em situações de gargalo.
Outro ponto importante dos protocolos de múltiplos caminhos, não só do MPTCP, é que a taxa de transferência agregada
deve ser melhor do que a conseguida por um único fluxo TCP
quando da utilização do melhor caminho dentre os disponı́veis.
Caso contrário, a sua utilização não apresenta benefı́cio, a não
ser a resiliência. Atualmente, esse é o maior desafio para os
protocolos de múltiplos caminhos, pois a multiplicidade de
caminhos disponı́veis aos dispositivos finais também apresenta
grande heterogeneidade nas suas caracterı́sticas [2]. Redes
heterogêneas, com diferentes valores de atraso, largura de
banda e perda de pacotes impactam significativamente nas
taxas de transferência e no atraso conseguidos pela aplicação
que utiliza serviço de transporte confiável, pois necessita
de reordenamento dos pacotes recebidos antes que sejam
entregues à aplicação.
Neste contexto, nós propomos uma análise da influência
de uma caminho degradado pela razão de perda de pacotes
(P) no desempenho da conexão MPTCP composta por dois
caminhos, o melhor caminho e o caminho degradado, através
de comparação da taxa de transferência de um fluxo TCP
padrão pelo melhor caminho em relação a taxa de transferência de uma conexão MPTCP que utiliza os dois caminhos disponı́veis. A razão de perda de pacotes do caminho
degradado será variada para permitir definir o limiar de P a
partir do qual é melhor utilizar somente o melhor caminho no
cenário analisado.

O restante do artigo está organizado como segue. A seção
II apresenta conceitos de protocolos de transporte. A seção
III apresenta os protocolos de transporte multi-caminhos
padronizados pelo IETF, apresenta o MPTCP, os principais
problemas da transferência multi-caminhos e um estudo de
alguns trabalhos relacionados. A seção IV descreve o ambiente
de simulação do NS-3 utilizado, com os seus parâmetros de
configuração, o cenário das simulações e o método utilizado
Mateus Alves Amorim, Conrado José Gusso Bozza e Eduardo Parente para a realização da análise proposta. A seção V apresenta e
Ribeiro¸ Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade Federal do
discute os resultados das simulações. E por fim, a seção VI
Paraná (UFPR), Curitiba-PR, Brasil, E-mails: mateus.amorim@gmail.com,
conrado bozza@yahoo.com.br, edu@eletrica.ufpr.br
encerra com as conclusões.
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II. P ROTOCOLOS DE TRANSPORTE
Os protocolos de transporte são responsáveis pela
comunicação fim-a-fim de processos de hospedeiros diferentes,
permitindo a comunicação inter-processos. Os principais protocolos da camada de transporte são o UDP e o TCP, definidos
pelas RFC 768 [3] e RFC 793 [4], respectivamente.
O UDP é um protocolo simples não orientado à conexão, e
por isso, não garante a entrega, a ordem ou a duplicidade dos
dados transmitidos.
O TCP é um protocolo orientado à conexão que provê
comunicação entre processos de hospedeiros diferentes com
garantia de entrega em ordem e sem duplicidade dos dados
transmitidos. Além disso, o TCP possui controle de congestionamento, o que permite que conexões TCP compartilhem
com justiça um enlace congestionado. O algoritmo de controle
de congestionamento mais tradicional e encontrado na maioria
das implementações é o New Reno, especificado na RFC 6582
[5]. Este é um algoritmo de prevenção de congestionamento
de Aumento Aditivo/Diminuição Multiplicativa (AIMD).
Considerando o comportamento da taxa de transferência da
conexão TCP por consequência do controle de congestionamento, de acordo com a RFC 3819 [6], podemos calcular a
taxa de transferência média da conexão TCP (R) em função
da razão de perda de pacotes (P), do tempo de viagem de ida
e volta (RTT), do time-out do pacote (RTO) e do tamanho
máximo de segmento (MSS). Uma simplificação adicional é
geralmente feita assumindo que RTO é aproximadamente 5 x
RTT, como apresentado na equação da RFC 3819:
R=

M SS
√
√
RT T. 1.33P +5.RT T.P.(1+32P 2 ).min(1,3. 0.75P )

(1)

Para demonstrar o impacto da razão de perda de pacotes
(P) no desempenho da taxa de transferência média de uma
conexão TCP, o gráfico da Fig. 1 apresenta o resultado da
equação quando consideramos um cenário compostos por 2
(dois) host conectados por um enlace com largura de banda
de 10 Mbps e 10 ms de atraso (RTT igual a 20ms), quando
variamos P de 0.001 até 0.1.
Pelo gráfico, quando o valor de P é de apenas 1%, o valor da
taxa de transferência média é de aproximadamente 4.4 Mbps,
o que representa apenas 44% da largura de banda disponı́vel
no enlace. Quando P é de 10%, o enlace está muito degradado,
tornando a comunicação impraticável, demonstrando o grande
impacto da razão de perda de pacotes na taxa de transferência
efetiva da conexão TCP padrão.
III. P ROTOCOLOS DE TRANSPORTE MULTI - CAMINHOS
Muito embora o protocolo TCP seja amplamente utilizado
na Internet, ele não foi projetado para ter suporte a transferências por multi-caminhos. Na verdade, o TCP estabelece
uma conexão ponto-a-ponto com somente um par de endereços
IP de origem e destino, não podendo ser associado a um
novo endereço IP sem que a conexão seja reestabelecida. Para
realizar essa tarefa é necessário um protocolo de transporte
projetado especificamente para esse fim, ou seja, não basta ter
um sistema multi-abrigado com múltiplas interfaces de acesso

Fig. 1. Taxa de transferência média da conexão TCP em função da razão
de perda de pacotes (P), segundo a equação 1

à Internet disponı́veis. Esse sistema multi-abrigado necessita
de um protocolo para transferência por multi-caminhos.
Buscando esse objetivo, muitos foram os protocolos propostos para realizar a transferência por multi-caminhos, nas
camadas de enlace, rede, transporte, aplicação ou cross layers,
como podemos verificar no levantamento do estado da arte
apresentado no artigo [2].
Porém, os únicos protocolos da camada de transporte que
até o presente momento foram padronizados pelo IETF são o
SCTP-CMT [7] e o MPTCP [8]. Os dois protocolos apresentam muitas diferenças nas suas arquiteturas, contudo enfrentam
os mesmos problemas inerentes à transferência por multicaminhos, como o reordenamento de pacotes, a justiça e outros. O SCTP surgiu muito antes do MPTCP, mas, ao contrário
do SCTP, o MPTCP já desfruta de um grande alcance. Muito
disso se deve do fato do SCTP ser originalmente um protocolo
voltado para a sinalização em redes telefônicas, não tendo por
isso preocupação em ser transparente para o usuário.
Neste artigo, utilizaremos o MPTCP como protocolo de
transporte, porém muitas das conclusões decorrentes deste
trabalho são válidas para o SCTP-CMT.
A. Multipath TCP (MPTCP)
O protocolo MPTCP foi desenvolvido com o objetivo de
ser uma extensão do protocolo TCP capaz de transferir dados
através de múltiplos caminhos. O MPTCP é o esforço de
padronização mais recente de um protocolo de transporte
multi-caminhos confiável para a Internet. Resultado do grupo
de trabalho MPTCP da IETF [9] que estuda o assunto desde
2009 e tem como responsabilidade a padronização do protocolo quanto a aspectos da arquitetura, dos modos de operação,
do controle de congestionamento e da segurança.
A arquitetura do MPTCP, que se encontra na RFC 6182 [1],
apresenta os objetivos funcionais, que definem os serviços e
recursos que uma implementação do MPTCP deve possuir,
e os objetivos de compatibilidade, que determinam como o
protocolo deve interagir com outras entidades.
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Para permitir o uso de multi-caminhos, a implementação do
MPTCP deve perseguir os seguintes objetivos funcionais: 1)
Melhorar a taxa de transferência: o MPTCP deve suportar o
uso concorrente de multi-caminhos. Para cumprir o mı́nimo
de desempenho que justifique uma implantação, uma conexão
MPTCP não deve ter menos desempenho do que uma única
conexão TCP padrão no melhor caminho disponı́vel; e 2)
Melhorar a resiliência: o MPTCP deve suportar o uso de multicaminhos intercambiáveis para fins de resiliência. Permitindo
que segmentos possam ser enviados e reenviados por qualquer
caminho disponı́vel. Isso garante que, no pior dos casos, o
protocolo não deve ser menos resiliente do que o TCP padrão
por um único caminho.
No tocante a resiliência, esse objetivo é alcançado pelas
implementações atuais. Porém, com relação à melhora da taxa
de transferência, esse objetivo nem sempre é atingido quando
em ambientes de rede heterogêneas. Isso ocorre principalmente
como consequência dos problemas descritos abaixo.
B. Principais problemas da transferência multi-caminhos
Os problemas na transferência multi-caminhos, em sua
grande maioria, ocorrem em cenários de redes heterogêneas,
causando perda de desempenho na taxa de transferência,
aumento ou variação do atraso fim-a-fim e perda de pacotes. Dentre os problemas, os principais são o bloqueio
do buffer de recebimento - HOL (Head-Of-Line), causado
pelo reordenamento de pacotes no buffer de recebimento, e
o congestionamento Bufferbloat.

Fig. 2.

Bloqueio do buffer de recebimento - HOL (Head-Of-Line)

O bloqueio HOL ocorre devido ao esgotamento do buffer de
recebimento em decorrência do recebimento de segmentos fora
de ordem, causado pela heterogeneidade dos caminhos, mais
especificamente, por diferenças no RTT ou perda de pacotes,
como podemos ver na Fig. 2. Enquanto os segmentos faltantes
não forem recebidos, não é possı́vel fazer a entrega ordenada
dos dados, e os segmentos já recebidos ficam armazenados
no buffer. Como o buffer possui um tamanho limitado, pode
ser preenchido e não permitir que o emissor encaminhe mais
segmentos até receber o segmento esperado e libere os dados
para a aplicação.
Esse é um dos motivos da RFC 6182 recomendar que
o tamanho
do buffer de recebimento seja de no mı́nimo
Pn
2 × i=1 (BWi × RT Tmax ). Sendo BWi a capacidade do
caminho i, n o número de caminhos disponı́veis e RT Tmax o
maior atraso entre os caminhos. Além disso, para compensar
a heterogeneidade dos caminhos e evitar o bloqueio HOL,
o MPTCP usa o mecanismo de Retransmissão e Penalização
[10]. Este reencaminha o segmento causador do bloqueio HOL
em um subfluxo que tenha espaço na CWND. O objetivo é

tornar mais rápida a recuperação das situações de bloqueio,
compensando a diferença entre os RTT dos caminhos.
O fenômeno Bufferbloat [11] se refere à formação de longas
filas de pacotes, congestionamentos, em equipamentos de rede
com grande capacidade de memória, que apenas descartam
os pacotes quando o buffer enche. Isto acarreta em longos
atrasos para os protocolos de transporte que utilizam um
controle de congestionamento baseado em perdas, degradando
o desempenho da transmissão. Uma vez que o controle de
congestionamento do MPTCP utiliza a perda de pacotes como
sinal para identificar o congestionamento, o bufferbloat não
percebido acaba interferindo no desempenho dos demais caminhos.

C. Demais trabalhos relacionados
Um dos objetivos funcionais da arquitetura do MPTCP
é a melhora do desempenho da conexão através da taxa
de transferência agregada dos caminhos. Porém, em redes
heterogêneas, muitas vezes esse objetivo não é atingido [12].
O principal motivo disso é o problema do reordenamento no
buffer de recebimento causo pela diferença de atraso entre os
caminhos. Isso se agrava em fluxos de curta duração, ou seja,
de poucos KB, pois nesse caso a largura de banda é menos
importante do que o atraso para a taxa de transferência. Os
trabalhos apresentados nesta subseção propõem escalonadores
com algoritmos de filtragem dos caminhos disponı́veis baseada
em suas caracterı́sticas visando retirar os caminhos que causam
degradação no desempenho da conexão do universo de caminhos disponı́veis para escalonamento.
O artigo [13] propõe o algoritmo Freeze Packet Scheduling
(FzPS), baseado na diferença de atraso dos caminhos. Se a
diferença for significativa, só escalona pacotes para o caminho
mais rápido, congelando o caminho mais lento. Essa opção
decorre do fato do MPTCP ser geralmente benéfico para fluxos
de longa duração, mas apresentar um desempenho pior que o
TCP explorando o melhor caminho para fluxos de tamanho
pequeno, apenas centenas de KB. Neste caso, os autores
observam que seria melhor usar apenas o caminho mais rápido,
uma vez que o atraso é mais importante do que a largura de
banda da rede em tão pequeno fornecimento de dados.
Em [14], os autores propõem o algoritmo escalonador
Multi-level Correlation Scheduling (MLCS) que apresenta um
modelo para calcular a taxa de transferência e a correlação dos
caminhos. O MLCS classifica os caminhos podendo remover
um subfluxo quando o desempenho do subfluxo está abaixo
dos critérios, diminuindo os efeitos de subfluxos degradados
e melhorando a taxa de transferência agregada. Além disso, o
MLCS escalona os segmentos com base nas correlações entre
os caminhos e suas capacidades de transmissão, visando a
melhor utilização dos recursos da rede.
A principal diferença deste artigo para os citados anteriormente é o foco na análise do limiar da razão de perda de
pacotes a partir da qual a taxa de transferência de um fluxo
TCP padrão pelo melhor caminho disponı́vel é superior ao da
conexão MPTCP.
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TABELA I
PAR ÂMETROS DAS SIMULAÇ ÕES

IV. M ETODOLOGIA
Para a realização do experimento utilizamos o simulador de
eventos discretos NS-3 (Network Simulator, versão 3) [15].
O MPTCP não está implementado no NS-3 em sua versão
oficial. Para a realização das simulações no NS-3 versão 3.19
utilizamos o módulo do MPTCP proposto em [16], que está
em conformidade com a RFC 6824 [8] e segue de perto o
design do kernel Linux MPTCP [17].
O controle de congestionamento do TCP padrão adotado foi
o New Reno e para o MPTCP utilizamos o Linked Increase
Algorithm (LIA), definido na RFC 6356 [18], que provê um
desempenho similar ao conseguido pelo New Reno para um
fluxo padrão TCP. O tipo de fila nos dispositivos de rede
adotado foi o Droptail com limite da fila de 50 pacotes.
O tamanho do pacote foi configurado em 1400 Bytes. E o
escalonador do MPTCP utilizado foi o padrão do módulo,
Round-Robin.
No host A foram instaladas aplicações geradoras de fluxo
de dados TCP e MPTCP do tipo bulk. No host B instalamos aplicações consumidoras de fluxo de dados, sink. Não
realizamos simulações com tráfego de dados do tipo web,
por serem fluxos de dados pequenos e de curta duração,
não indicados para análise de taxa de transferência, objetivo
principal deste artigo.

Parâmetro
Tecnologia
Largura de banda
Atraso
Limite da fila
Tipo de fila

Topologia de rede utilizada nas simulações

A Fig. 3 apresenta a topologia utilizada nas simulações.
O cenário é composto por dois hosts, conectados por dois
caminhos com caracterı́sticas diferentes. O caminho A, identificado como o melhor caminho, possui largura de banda de
10Mbps, atraso de 10ms e razão de perda de pacotes de 0.005
(0.5%). Valores próximos aos comumente encontrados em um
enlace com tecnologia WiFi/IEEE 802.11b. Já o caminho B,
identificado como o caminho degradado, possui largura de
banda de 2Mbps, atraso de 10ms e razão de perda de pacotes
variando de 0.005 (0.5%) até 0.7 (7%). Esses valores são
próximos aos encontrados em redes móveis 3G. A tabela I
resume as configurações dos caminhos usadas nas simulações.
Os valores de P para o caminho B simulados foram de 0.5%,
1% e dai por diante incrementando em 1% até alcançar 7%.
Para cada valor de P foram realizadas 10 (dez) simulações de
60s de duração, com diferentes sementes geradoras de números
aleatórios a cada repetição. Como indicador de desempenho
utilizamos o Goodput médio, tanto para o TCP padrão pelo

Caminho B
UMTS (3G)
2Mbps
10ms
50
Droptail

melhor caminho como para o MPTCP. O limiar será o valor de
P do caminho degradado (caminho B) imediatamente menor
ao do P cujo o Goodput médio da conexão MPTCP obteve
um desempenho inferior ao conseguido pelo TCP padrão pelo
melhor caminho (caminho A).
Para análise dos resultados alcançados pelo MPTCP agregado e por cada subfluxo em comparação ao desempenho
de uma única conexão TCP pelo melhor caminho disponı́vel,
simulamos um fluxo TCP pelo caminho A, com razão de perda
P = 0.5% e com os mesmos parâmetros apresentados na tabela
I para o caminho A. Foram realizadas 10 (dez) simulações de
60s de duração, com diferentes sementes geradoras de números
aleatórios a cada repetição. O valor da média foi utilizado
como linha de referência para a realização das análises.
V. R ESULTADOS

A. Cenário de simulação

Fig. 3.

Caminho A
WiFi/IEEE 802.11b
10Mbps
10ms
50
Droptail

A Fig. 4 apresenta o Goodput alcançado pela conexão
MPTCP para os diferentes valores de P. Foi traçado uma
linha de referência que corresponde ao Goodput do fluxo TCP
padrão pelo melhor caminho (caminho A) e com P=0.5%.
O objetivo da linha de referência é verificar o momento de
interseção entre as curvas, ou seja, onde o Goodput do MPTCP
cruza o limiar a partir do qual é melhor utilizar somente o
melhor caminho. Pelo gráfico percebemos que entre 5% e
6% de P ocorre a interseção, logo, o limiar para o cenário
proposto pode ser estabelecido como 5%. Qualquer valor de
P acima de 5% para o caminho degradado irá gerar perda de
desempenho na conexão MPTCP a ponto de não compensar
a sua utilização, contrariando o objetivo funcional no 1 da
arquitetura do MPTCP [1].

Fig. 4.
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No gráfico da Fig. 5 são apresentados o Throughput em
função de P dos subfluxos da conexão MPTCP pelos caminhos
A e B e a linha de referência correspondente ao Throughput do
fluxo TCP padrão utilizando o caminho A. Podemos observar
que, para todos os valores de P simulados, o desempenho
do subfluxo da conexão MPTCP pelo caminho A é pior do
que o do fluxo TCP padrão pelo mesmo caminho. Isso ocorre
devido aos problemas da conexão MPTCP em cenários de
rede heterogênea, já discutidos na seção III.B, decorrentes do
reordenamento dos pacotes no buffer de recebimento causados
pelo caminho degradado.

5%. Este resultado se refere ao cenário tı́pico estudado, outros
cenários devem ser estudados a fim de se obter um limiar para
um caso mais geral.
Os resultados obtidos confirmaram que para grandes fluxos
de dados, em ambiente de rede heterogênea onde um dos
caminhos está degradado, é melhor em relação ao Goodput
utilizar uma conexão TCP padrão com o fluxo de dados através
do melhor caminho disponı́vel.
Os trabalhos futuros incluem a proposta de um escalonador
para o MPTCP, voltado para dispositivos móveis, com um
algoritmo baseado na estimativa do throughput dos caminhos
em função da razão de perdas, que seja capaz de remover
um caminho degradado da conexão a partir de um limiar de
perdas.
R EFER ÊNCIAS

Fig. 5. Comparação do Throughput do melhor caminho (A) na conexão
MPTCP e na conexão TCP

Além disso, o desempenho do subfluxo do caminho A
aumenta no intervalo de 0 a 3% de P. No inı́cio do intervalo
citado, o desempenho do subfluxo do caminho A não sofre
com o efeito do reordenamento no buffer de recebimento
decorrente das perdas de pacotes que ocorrem no caminho
B. O escalonador do MPTCP seleciona um subfluxo para
enviar os segmentos de acordo com o critério adotado em
seu algoritmo, então envia os segmentos para a sua janela
de congestionamento (CWND). Quando a CWND enche, o
escalonador escolhe outro subfluxo entre os com CWND
disponı́vel para o envio. Com o aumento de P pelo caminho B, o controle de congestionamento reduz o tamanho da
CWND do subfluxo pelo caminho B e, como consequência,
o escalonador acaba por enviar mais segmentos pelo subfluxo
do caminho A, pelo fato deste possuir uma maior CWND,
refletindo na tendência de crescimento. Porém, quando o valor
de P passa de 3%, o subfluxo do caminho A começa a sofrer
com a perda de pacotes pelo caminho B, e o seu desempenho
tende a diminuir.
VI. C ONCLUS ÕES
Neste artigo, realizamos uma análise do impacto de um
caminho degradado no desempenho da conexão MPTCP,
através de simulações no NS-3, em um cenário comumente
encontrado em dispositivos móveis com uma interface de rede
WiFi e outra de rede móvel celular (3G).
Para o cenário proposto, o limiar de P a partir do qual é
melhor utilizar o TCP padrão pelo melhor caminho ficou em
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Disfarce de Voz em Tempo Real com Múltiplas
Modulações SSB de Tempo Discreto
D. W. de França Silva e G. Jerônimo da Silva Jr.

Resumo— Este trabalho apresenta um método de disfarce de
voz eletrônico, que tem por objetivo impedir o reconhecimento
de um locutor, utilizando múltiplas modulações SSB (singlesideband) em tempo discreto. Um estudo qualitativo do desempenho do sistema é apresentado.
Palavras-Chave— Disfarce de voz, modulação SSB, transformada de Hilbert, processamento digital de sinais.
Abstract— This work presents a design method to electronic
disguised voice, which aims to prevent the speaker recognition,
using multiple discrete time SSB (single-sideband) modulations.
A qualitative study of system performance is presented.
Keywords— Disguised voice, SSB modulation, Hilbert transform, digital signal processing.

I. I NTRODUÇ ÃO
Uma das muitas aplicações em processamento digital de voz
é o sistema de reconhecimento automático de locutor (ASR,
do inglês automatic speaker recognition), que consiste em
identificar um locutor a partir de um sinal de voz e encontra
aplicações forense e em sistemas de segurança [1], [2].
Um sistema eletrônico de disfarce de voz (EDV) muda
aspectos da voz do locutor para dificultar ou impedir seu
reconhecimento, utilizando algum processamento digital. Isso
encontra aplicações quando o locutor não quer ser reconhecido, como em casos de divulgação de depoimento de
testemunhas, popularmente conhecido como voz de pato, ou
em sistemas que dificultam a gravação de voz não autorizada por meio de escutas escondidas. Embora existam vários
aplicativos que fazem diferentes tipos de EDV, bem como o
estudo de seus efeitos em sistemas ASR, existe pouca literatura
aberta de como esses efeitos são gerados [2]-[5]. Este trabalho
propõe um sistema EDV em tempo real, por meio de múltiplas
modulações SSB em tempo discreto [6], [7].
Na Seção II é descrito o processo de modulação SSB em
tempo discreto, bem como sua implementação. O projeto do
efeito múltiplo SSB é descrito na Seção III. Os resultados dos
experimentos qualitativos são apresentados na Seção IV e a
conclusão do artigo encontra-se na Seção V.
II. P RELIMINARES
Um sistema de modulação SSB consiste em deslocar o sinal
para uma dada frequência, removendo uma das bandas laterais,
upper side band (USB) ou lower side band (LSB), diferentemente do que ocorre em uma modulação por amplitude DSB,
em que a banda de passagem dobra [6].
D. W. de França Silva e G. Jerônimo da Silva Jr¸ Grupo de Processamento
de Sinais, Departamento de Eletrônica e Sistemas, Universidade Federal
de Pernambuco, Recife-PE, Brasil, E-mails: diogeneswallis@outlook.com,
gilson.silvajr@ufpe.br.

Um componente importante nessa modulação é a transformada discreta de Hilbert, que pode ser obtida através da
convolução do sinal por um filtro com resposta em frequência
dada por Hh (ejω ) = −jsign(ω) (sign(ω) = ω/|ω|, ω 6=
0, sign(0) = 0), para |ω| < π. Calculando a transformada de
Fourier de tempo discreto (TFTD) inversa, obtêm-se o filtro
de Hilbert, dado por
1 − (−1)n
,
πn
e a transformada de Hilbert discreta do sinal x[n] é dada por
hh [n] =

x̂[n] =

∞
X
1 − (−1)m
x[n − m],
πm
m=−∞

pode ser implementada de forma aproximada através de um
filtro FIR, utilizando uma técnica conhecida como janelamento
[8]. Considerando isso, uma modulação SSB pode ser realizada pelo diagrama da Figura 1.

Fig. 1.

Modulação SSB em tempo discreto.

Seja X(ejω ) a TFTD de x[n] ∈ R, com
X(ejω ) = Xe (ejω ) + Xd (ejω ),
em que Xe (ejω ) = 0 para 0 < ω < π, essa é a parte à
esquerda da TFTD de x[n], e Xd (ejω ) = 0 para −π < ω < 0
é a parte à direita.
Utilizando a propriedade da modulação em tempo discreto
[7],
XSSB (ejω ) = Xe (ej(ω+ωc ) ) + Xd (ej(ω−ωc ) ).
Se ωc > 0, tem-se a modulação USB, que afasta o espectro
do sinal x[n] da origem, deslocando o pitch de ωc a direita
[1]. No caso em que ωc < 0, tem-se a modulação LSB, que
aproxima o espectro do sinal x[n] da origem, deslocando o
pitch de ωc a esquerda.
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As bandas laterais podem se sobrepor, causando distorções
que podem comprometer a inteligibilidade do sinal. Para
evitar esse problema, um filtro passa banda pode ser colocado
opcionalmente antes do modulador SSB.
III. P ROJETO DO EFEITO M ÚLTIPLO SSB
Considerando um disfarce de voz utilizando único modulador SSB em tempo discreto (a maioria dos sistemas EDV descritos em aplicativos ou blogs implementam o deslocamento
do pitch via uma única modulação SSB), é possı́vel recuperar
a voz original utilizando uma demodulação SSB. A ideia da
proposta é utilizar múltiplas modulações em paralelo e somálas, de forma que a sobreposição dos sons cause um efeito na
voz que não seja possı́vel de recuperar. A Figura 2 mostra um
esquema do efeito múltiplo SSB (EMSSB) proposto, utilizando
4 moduladores.

com distribuição de probabilidade uniforme, isso equivale
a frequências entre −400 < f < 400 Hz. O filtro ante
sobreposição opcional passa banda usado é um FLG (fase
linear generalizada) com 33 pontos utilizando janela retangular
com frequências de cortes 0,1π e 0,4π rad/amostras.
Utilizou-se 4 EMSSB em cascata, com 2, 3 e 4 moduladores
SSB em cada. Os experimentos foram realizados utilizando o
filtro opcional e sem o filtro opcional. A escolha adequada
de D depende da velocidade da conversa do locutor, mas foi
utilizado D = 112, que implica em td = Ts D ≈ 14 ms.
Os resultados foram avaliados de forma qualitativa com 3
nı́veis: bom, regular e fraco, avaliando a inteligibilidade e o
mascaramento (abreviado com letras). Um bom mascaramento
significa que a voz no sinal não se parece com a voz da pessoa
que originou o som. Foi utilizado um áudio com duração
de 31 s, cujo locutor é do sexo masculino e de 36 anos.
Os resultados estão na Tabela I. Não foi percebido diferença
qualitativa significativa ao utilizar o filtro opcional.
TABELA I
AVALIAÇ ÃO DA INTELIGIBILIDADE ( I ) E MASCARAMENTO ( M ) EM
FUNÇ ÃO DO N ÚMERO DE MODULADORES POR EMSSB E DO EST ÁGIO .
# mod
2 mods
3 mods
4 mods

est 1
I: bom
M: reg
I: bom
M: bom
I: bom
M: bom

est 2
I: bom
M: bom
I: bom
M: bom
I: bom
M: bom

est 3
I: bom
M: bom
I: bom
M: bom
I: reg
M: bom

est 4
I: bom
M: bom
I: reg
M: bom
I: fra
M: bom

Fig. 2. Diagrama do efeito proposto, chamado de múltiplo SSB, com 4
moduladores.

Cada bloco SSB possui frequência de portadora escolhida aleatoriamente, para que os sinais se sobreponham na
frequência. Note que as frequências podem ser positivas ou
negativas, equivalendo a modulação USB ou LSB respectivamente. Além disso, cada SSB é submetido a retardos
diferentes, espaçados de D amostras, isto é, a saı́da do (i+1)ésimo SSB está atrasado de td = Ts D da saı́da do iésimo SSB. Ao fim do processo, um ganho (ou atenuação),
g, é aplicado ao sinal para normalizar a amplitude e evitar
saturações nos alto-falantes.
Generalizando, o EMSSB possui N moduladores. Com
isso, considerando um sinal de voz amostrado, x[n], com um
pitch, o sinal de saı́da, y[n], possui N pitchs. Esse efeito
de múltiplos pitchs pode ser multiplicado cascateando vários
estágios de EMSSB. Considerando M estágios, cada um com
N
moduladores, o sinal após todo o cascateamento, y[n], terá
Qm
M
m=1 Nm pitchs e corresponde a um único EMSSB com esse
valor de moduladores. Entretanto, o projetista do sistema deve
adequar o número de pitchs, que dificulta o reconhecimento
da voz, com a inteligibilidade do sinal, que vai diminuindo
com esse número.
IV. R ESULTADOS DE EXPERIMENTOS
A simulação foi realizada na ferramenta computacional
Scilab utilizando frequência de amostragem do sinal de voz
de fs = 8 kHz. Sugere-se que as frequências de portadoras
sejam sorteadas entre −π/10 < ωc < π/10 rad/amostra,

V. C ONCLUS ÕES
Um sistema eletrônico de disfarce de voz utilizando
múltiplos moduladores SSB em tempo discreto foi proposto.
Esse sistema é simples de implementar em tempo real, pois
utiliza apenas filtros FIR e multiplicadores. A simulação
desse sistema foi realizada e os resultados apresentam as
caracterı́sticas desejadas, avaliando de forma qualitativa. Como
trabalho futuro, deseja-se avaliar o sistema utilizando técnicas
conhecidas de reconhecimento automático de locutor.
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Algoritmos QoS-aware para o Escalonamento
Downlink LTE-A em Cenários de Tráfego Misto:
Uma Comparação de Desempenho
Júnio Moreira, Éderson R. Silva e Paulo R. Guardieiro

Resumo— As aplicações de vídeo são responsáveis pela maior
parte do tráfego nas redes móveis celulares. Em vista disso,
propõe-se neste artigo um algoritmo QoS-aware para o escalonamento downlink LTE-A, denominado de "enhanced-PSS" (ePSS), desenvolvido a partir do algoritmo PSS com o objetivo de
melhor atender aos requisitos de QoS das aplicações de videoconferência. Esta proposta surgiu a partir de um estudo comparativo
de desempenho entre diversos algoritmos de escalonamento. A
avaliação de desempenho do algoritmo proposto foi realizada por
meio de modelagem e simulação. Os resultados das simulações
demonstraram que o escalonador proposto pode alcançar um melhor desempenho em termos de throughput, atraso médio, perdas
de pacotes e justiça, atendendo aos requisitos das aplicações de
videoconferência.
Palavras-Chave— QoS-aware, Escalonamento, Downlink, LTEA, Videoconferência.
Abstract— Video applications account for most of the traffic
on mobile cellular networks. In this paper, we propose a QoSaware algorithm for the LTE-A downlink scheduling, known as
"enhanced PSS" (e-PSS), developed from the PSS algorithm
with the goal of better meeting the QoS requirements of videoconference applications. This proposal arose from a comparative
performance study among several scheduling algorithms. The
performance evaluation of the proposed algorithm was performed
through modeling and simulation. The results of the simulations
demonstrated that the proposed scheduler can achieve better
performance in terms of throughput, average delay, packet
loss and fairness, meeting the requirements of videoconference
applications.
Keywords— QoS-aware, Scheduling, Downlink, LTE-A, Videoconference.

I. I NTRODUÇÃO
Atualmente, as aplicações de vídeo nas redes móveis celulares representam a maior demanda de tráfego e espera-se que as
mesmas continuem crescendo nos próximos anos. De acordo
com [1], o volume de tráfego de vídeo deverá ser 70% dos
dados móveis em 2018, aumentando a capacidade em treze
vezes, entre 2014 e 2019.
Um estudo recente apresentado em [2] indica que as
operadoras consideram a transmissão de conteúdo de vídeo
como um dos serviços do Long-Term Evolution (LTE) mais
lucrativos. Assim, as operadoras estão preocupadas em usar os
Os autores estão vinculados ao Grupo de Pesquisa em Redes de Computadores da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), Universidade Federal
de Uberlândia (UFU), Uberlândia-MG, Brasil. E-mails: {ersilva, prguardieiro}@ufu.br. Júnio Moreira é vinculado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM). E-mail: juniomoreira@iftm.edu.br

recursos de rádio de forma eficiente para alcançar um alto desempenho do sistema e garantir uma Quality of Service (QoS)
adequada para aplicações multimídia aos usuários. No entanto,
esta tarefa torna-se mais desafiadora com o crescente número
de usuários do sistema [3], e com os requisitos restritos de
aplicações, como por exemplo, de videoconferência.
Para enfrentar esses desafios, o Third Generation Partnership Project (3GPP) introduziu as especificações do LongTerm Evolution Advanced (LTE-Advanced) [4]. A rede LTEA melhora substancialmente o throughput do usuário final e
reduz a latência, além do provisionamento de recursos e Quality of Experience (QoE) aprimorados para várias aplicações
de multimídia em tempo real.
Para atender aos requisitos dessas aplicações e suportar
as limitações dos enlaces de radiofrequência, escalonadores
adequadamente desenvolvidos são requeridos. Em vista disso,
os escalonadores procuram otimizar o uso de recursos de rádio,
bem como maximizar o throughput do sistema. No padrão
LTE não é definido nenhum tipo específico de escalonador,
deixando assim espaço para inovação e diferenciação.
Diversos trabalhos apresentaram propostas de escalonadores
downlink LTE. Por exemplo, em [5], os autores apresentaram
a implementação de vários escalonadores downlink, nomeadamente, maximum throughput (MT), throughput to average
(TTAS), blind equal throughput (BET), token bank fair queue
(TBFQ) e priority set (PSS). O estudo compara os resultados
de simulação produzidos pelos escalonadores com o respectivo
desempenho teórico em alguns cenários de referência. No
presente trabalho propõe-se a extensão do algoritmo PSS,
proposto em [5], visando melhor desempenho de QoS. Já
em [6], comparou-se o desempenho de vários algoritmos de
escalonamento downlink para cenários de tráfego UDP e TCP
considerando os domínios de tempo e frequência.
Outros trabalhos propuseram diferentes abordagens para
atender aos requisitos de QoS. Em [7], os autores desenvolveram um mecanismo eficiente de gerenciamento de recursos
para suportar QoS e alocar os Resource Blocks (RB’s) downlink para os User Equipaments (UEs) para fluxos de tráfego
Guaranteed Bit Rate (GBR). Os resultados mostraram que a
proposta pode reduzir a perda de pacotes e o atraso dos fluxos
de tráfego GBR. No estudo [8], um escalonador QoS-aware
para o LTE downlink é proposto, com o objetivo de priorizar
o tráfego em tempo real.
Com base na literatura, até onde é do conhecimento dos autores deste artigo, não foram encontrados estudos comparativos
dos principais escalonadores QoS-aware no downlink LTE-A
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com foco na aplicação de videoconferência. Dessa forma, as
principais contribuições deste artigo são:
(i) Uma análise de desempenho de diferentes algoritmos de
escalonamento do estado da arte (CQAS, PFS, PSS, ePSS e TBFQS) da transmissão downlink em redes móveis
Orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA)
para tráfego misto.
(ii) Uma proposta de um escalonador QoS-aware no downlink
LTE-A em cenário de tráfego misto, chamado enhancedPSS (e-PSS), a fim de obter um melhor desempenho em
termos de índice de justiça, atraso médio, Packet Loss
Ratio (PLR) e throughput quando comparado ao PSS.
O restante deste artigo está organizado da seguinte forma.
As principais informações dos algoritmos de escalonamento
de pacotes para sistemas LTE que são usados na simulação
são apresentadas na Seção II. A proposta de melhoria do
escalonador PSS para e-PSS é descrita na Seção III. Os resultados da simulação e desempenho do escalonador proposto são
analisados na Seção IV. Conclusões e sugestões de trabalhos
futuros são apresentadas na Seção V.

enquanto que ica (j, l) leva em conta o RBG alocado para o
i-ésimo usuário, sendo calculada como:
ica,P F (j, l) =

ri (j, l)
ζi (j)

(3)

na qual ri (j, l) é a taxa de dados em que a EnodeB pode
transmitir para o usuário i no l-ésimo RBG do subframe j.
B. Proportional Fair Scheduler (PFS)
O PFS tenta encontrar um equilíbrio entre eficiência espectral e justiça, ajustando o índice de escalonamento de acordo
com a qualidade instantânea de canal [10], em relação ao seu
desempenho ao longo do tempo. A métrica de escalonamento
do PFS é, portanto, dada por:
ri (j)
.
ζi (j)

îP F S (j) = argmax
1≤i≤N

(4)

O objetivo é utilizar o throughput médio ζi (j) para atuar
como um fator de ponderação da taxa de dados ri (j), para que
os usuários em condição de qualidade baixa de canal sejam
atendidos dentro de um determinado período de tempo.

II. A LGORITMOS DE E SCALONAMENTO EM R EDES LTE
Apresenta-se, a seguir, os algoritmos de escalonamento
downlink comparados neste trabalho e a Tabela I, adaptada
de [6], resume as principais características de cada algoritmo.
A. Channel and QoS Aware Scheduler (CQAS)
O escalonador CQAS [9] utiliza parâmetros de QoS, tais
como, atraso, perda de pacotes e taxa GBR para a definição
de sua métrica. Em cada subframe j (2 RB’s), o escalonador
CQAS agrupa os usuários de acordo com a seguinte equação:


di (j)
(1)
itd (j) =
g
na qual di (j) é o atraso devido ao efeito Head of the Line
(HoL) do usuário i no subframe j, e g é uma constante. Estes
grupos de usuários são escalonados em ordem decrescente de
acordo com o itd (j).
O agrupamento é usado para selecionar o fluxo com a
maior urgência, ou seja, com o maior valor de atraso HoL e
para garantir que o mecanismo de escalonamento considere
os fluxos no domínio da frequência. Um valor baixo da
variável g reduz a diversidade dos usuários e os ganhos de
escalonamento, portanto, privilegia o di (j) dos usuários. Por
outro lado, um valor alto da variável g aumenta a diversidade
dos usuários e os ganhos de escalonamento, porém o di (j)
possui um impacto menor nas decisões de escalonamento [9].
Os UEs em cada grupo são atribuídos aos Resource Block
Group (RBGs) nesse subframe. Assim, para cada l-ésimo
RBG, os UEs são ordenados conforme uma segunda métrica,
definida como:

C. Priority Set Scheduler (PSS)
O PSS é um escalonador QoS-aware que combina operações
de escalonamento no domínio do tempo (TD) e domínio da
frequência (FD). De acordo com [11], no primeiro estágio, o
PSS extrai Nmax usuários para serem servidos no segundo
estágio, de acordo com a abordagem FD. Para cada subframe
j, o escalonador divide os usuários em dois grupos, baseado
em seu throughput médio ζi (j), se o valor for menor (grupo
1), ou se o valor for maior (grupo 2) do que o target bit rate
(TBR). Os UEs do grupo 1, tem prioridade sobre o grupo 2. Os
usuários Nmax com maior prioridade são selecionados para o
segundo estágio. Assim, os l-ésimos RBGs no subframe j são
atribuídos para o UE i com a máxima métrica do escalonador
Proportional Fair (PFS), ou seja:
îP SS (j, l) = argmax
1≤i≤N

ri (j, l)
ζsch,i (j)

(5)

na qual ζsch,i (j) considera o throughput médio do passado
para o UE i, ao contrário de ζi (j), ao qual é atualizado apenas
quando o UE é realmente escalonado.
D. Token Bank Fair Queue (TBFQS)

O TBFQS é um escalonador QoS-aware que combina operações de escalonamento no domínio do tempo (TD) e domínio
da frequência (FD). O escalonador sempre seleciona o UE
com a métrica mais alta e aloca o RBG com o maior Channel
Quality Indicator (CQI) de sub-banda até que não haja nenhum
pacote dentro do buffer Radio Link Control (RLC) do UE ou
todos os RBGs sejam alocados [12]. No TD-TBFQ, depois de
selecionar o UE com a métrica máxima, ele aloca todos os
GBRi
îf d,CQA (j, l) = di (j)
ica (j, l)
(2) RBGs para este UE usando o CQI. O TBFQS é baseado no
ζi (j)
mecanismo de leaky bucket que controla os fluxos para um
em que GBRi é a taxa de bits que a rede deve suportar para determinado perfil de tráfego. Cada fluxo k é caracterizado
o usuário i, a variável ζi (j) representa o throughput médio, pelos seguintes parâmetros:
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TABELA I: Principais Características de Diferentes Algoritmos de Escalonamento
Escalonadores
Objetivos

CQAS
Maximizar eficiência espectral
com controle de latência

Características
Parâmetros

Híbrido
Capacidade atual dos RB’s &
throughput médio dos usuários
& atrasos de pacotes HoL

PFS
Maximizar o equilíbrio entre eficiência espectral e justiça
FD ou TD
Capacidade atual dos RB’s
& throughput médio dos
usuários

λk : Taxa de chegada de pacotes
rk : Taxa de geração de token
• Pk : Tamanho do pool token
• Ek : Contador do número de tokens pelo fluxo k
A alocação é baseada na SINR máxima, que é utilizada para
selecionar o usuário:
•

•

îT BF QS (j) = argmax (γij (tj ))

(6)

1≤i≤N

na qual γij (tj) é a SINR do usuário i selecionado no subframe
j. Este é um algoritmo oportunista, o que significa que a
política Adaptive Modulation and Coding (AMC) explora
ao máximo a diversidade multiusuário em uma célula com
intervalo de tempo em que apenas um usuário é escalonado.
III. P ROPOSTA DE MELHORIA DO ALGORITMO
Q O S- AWARE (PSS): ENHANCED P RIORITY S ET
S CHEDULER ( E -PSS)

1≤i≤N

ri (j, l)
ζsch,i (j)

TBFQS
Mecanismo leaky bucket e
qualidade do canal

Híbrido
Capacidade atual dos RB’s
& throughput médio dos
usuários

Híbrido
Capacidade atual dos RB’s
& SINR

de simulação, os quais são baseados no trabalho descrito em
[15].
TABELA II: Parâmetros de Simulação
Modelo de antena da EnodeB
Potência EnodeB TX
Potência UE TX
Largura de banda
Esquema AMC
Modo RLC
Modelo perda de percurso
Modelo perda de desvanecimento

Modelo de mobilidade do usuário

Tempo simulado
Sequência de vídeo
Resolução do vídeo

Informação de vídeo

Neste trabalho, o objetivo é priorizar o tráfego de videoconferência, que é uma aplicação multimídia em tempo real com
requisitos de QoS.
Como algoritmo de escalonamento base para a proposta
apresentada no presente trabalho, escolheu-se o PSS devido
a três de suas características, que são: simplicidade, permitir
operações de escalonamento nos domínios do tempo (TD) e
da frequência (FD), e ser um algoritmo QoS-aware. Para isso,
propõ-se modificar o PSS de forma a atender aos requisitos
de QoS da aplicação de videoconferência em cenários de
tráfego misto. Como a referida aplicação é sensível ao atraso
e requer um throughput mínimo, acredita-se ser importante
priorizar usuários que estão há mais tempo esperando por uma
transmissão. Nesse sentido, a opção escolhida para melhorar
o desempenho do PSS foi alterar a sua métrica derivada
da Equação 5, visando manter suas características básicas.
Este novo algoritmo de escalonamento foi denominado de
"enhanced-PSS" (e-PSS), cuja métrica é apresentada a seguir:
îe−P SS (j, l) = argmax di (j).

PSS
Maximizar throughput com
controle de justiça

(7)

Neste caso, îe−P SS (j, l) atua diminuindo o atraso na rede de
acesso LTE, levando em conta o atraso HoL sofrido pelos
pacotes.
IV. A MBIENTE DE S IMULAÇÃO
Para avaliar o desempenho do e-PSS, um ambiente de simulação no NS-3.28 [13] foi modelado com software do projeto
LENA [14]. A Tabela II apresenta os principais parâmetros

Distribuição de tráfego
Rodadas de simulação
Intervalo de confiança

Modelo de antena isotrópico
46 dBm
23 dBm
25 RB’s (5MHz)
PiroEW2010 [16]
UM (tamanho do buffer: 10 MB)
COST 231
Pedestrian EPA model 3 km/h
Steady state random waypoint
Velocidade Min.: 0,8 m/s
Velocidade Max.: 0,83 m/s
Pausa Min.: 0s / Pausa Max.: 0,1s
Retângulo: 500m x 500m
30 segundos
akiyo (300 frames)
QCIF (176 x 144)
Taxa de Bits: 128 kbps
Taxa do Frame: 25 fps
Grupo de imagens: 30
MTU: 1460 Bytes
Encoder: ffmpeg
[Background:VoIP:Video]
[0,20:0,40:0,40]
30
95%

O modelo utilizado considera o tráfego de videoconferência
compartilhando os recursos de rede com um tráfego de background, do tipo VoIP e transferência de arquivos. Considerase um cenário de célula única, com um conjunto de UEs
conectados a uma EnodeB. Esses UEs foram distribuídos
aleatoriamente em uma área quadrada de 500 m2 ao redor da
EnodeB. A modelagem do enlace de radiofrequência segue o
COST 231 [9] para perdas de percurso e Pedestrian EPA model
3 km/h para perdas de desvanecimento. Os usuários movem-se
dentro da área de cobertura de acordo com o modelo Steady
State Random Waypoint [17].
Para a modelagem do tráfego de vídeo gerado, utilizou-se a
sequência de vídeo akiyo através do framework Evalvid [18].
Essa sequência apresenta características típicas das videoconferências e parâmetros de simulação próximos aos usados em
um sistema real. A sequência de vídeo akiyo tem duração de
12 segundos e o tempo simulado é ajustado para 30 segundos.
Os resultados de simulação são baseados em médias obtidas
a partir de 30 rodadas e intervalo de confiança de 95% foram
incluídos.
V. A PRESENTAÇÃO E A NÁLISE DE R ESULTADOS
O desempenho do algoritmo de escalonamento proposto (ePSS) foi comparado com o desempenho dos seguintes algorit638
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1

videoconferência. Ao dar maiores prioridades para o tráfego
de videoconferência, o algoritmo CQAS produz os melhores
resultados. Além disso, o algoritmo e-PSS apresenta um
melhor desempenho em comparação ao PSS, o que comprova
a eficácia da inserção da métrica HoL.
0.12

0.1

Atraso médio (s)

mos: CQAS, PFS, PSS e TBFQS. As métricas de desempenho
utilizadas para a análise foram: índice de justiça, atraso médio,
PLR e throughput.
1) Índice de Justiça: A Figura 1 apresenta o índice de
justiça em relação ao número de usuários na rede. Com
exceção do TBFQS, que possui o menor índice de justiça em
relação aos demais algoritmos, o restante dos algoritmos possuem uma leve diferenciação no nível de justiça. Para fins de
comparação, apresenta-se também a curva de desempenho do
algoritmo Round-robin Scheduling (RRS) [19]. Com relação
ao algoritmo proposto, e-PSS, nota-se um bom desempenho, o
qual se justifica por usar técnicas baseadas no algoritmo PFS.

0.06

0.04

0.8

0

CQAS
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PSS
e-PSS
TBFQS
RRS
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Figura 1: Índice de justiça para usuários no cenário de tráfego misto.

2) Taxa de Perda de Pacotes: Uma característica importante para avaliar a qualidade da transmissão de vídeo é
a PLR. Os buffers de RLC nos UEs foram configurados
para 10 MB para assegurar que as perdas sejam causadas
pelo processo de descarte e não afetadas por sobrecargas
de buffer. A Figura 2 mostra a PLR média em função do
número de usuários na rede. Ao dar maiores prioridades para
o tráfego de videoconferência, o algoritmo CQAS produz os
melhores resultados. Com relação ao algoritmo proposto, ePSS, observa-se que o desempenho apresentado é superior ao
algoritmo PSS.
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Figura 3: Atraso médio para a aplicação de videoconferência.

Número de usuários

0.18

20

Número de usuários

0.5

0.4

10

4) Throughput: A Figura 4 mostra a Cumulative Distribution Function (CDF) para o throughput por usuário para a
aplicação de videoconferência, considerando 150 usuários. O
tráfego de vídeo pertence à classe GBR e, portanto, requer uma
taxa de bits mínima. A fonte de tráfego de videoconferência
usada na simulação opera a 128 kbps. Portanto, o gráfico da
Figura 4 mostra que somente os algoritmos TBFQS, CQAS
e e-PSS atendem aos requisitos de QoS da aplicação. Além
disso, conclui-se que o algoritmo proposto e-PSS apresenta
desempenho superior ao algoritmo PSS.
1
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TBFQS
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Figura 4: CDF para o Throughput por usuário para a aplicação de
videoconferência, considerando 150 usuários.
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VI. C ONCLUSÕES

Neste artigo propõe-se uma otimização do algoritmo QoSaware PSS, para o downlink LTE-A, visando priorizar o tráFigura 2: Taxa de perda de pacotes para usuários da aplicação de fego da aplicação de videoconferência. Para isso, considerouvideoconferência.
se o valor do atraso HoL na definição da métrica do algoritmo
proposto e-PSS.
3) Atraso Médio: A Figura 3 apresenta o atraso médio em
Os resultados de simulação mostraram que o algoritmo efunção do número de usuários na rede para a aplicação de PSS apresenta um desempenho superior ao algoritmo PSS.
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Além disso, o e-PSS atende satisfatoriamente aos requisitos
de QoS da aplicação de videoconferência.
Para a continuidade deste trabalho destaca-se a necessidade
de um estudo aprofundado do algoritmo de escalonamento
proposto em um cenário de redes heterogêneas.
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Sistema MIMO-NOMA Cooperativo com Seleção
de Antena e Retransmissão DF
Joab Costa Rodrigues Lima, Jéssica de Paulo Rodrigues, Daniel Benevides da Costa, Ugo Silva Dias e Rafael
Timóteo de Sousa Jr.

Resumo— Este artigo investiga o desempenho de um sistema
cooperativo com múltiplas antenas e empregando acesso múltiplo
não-ortogonal para a transmissão da informação. Em particular,
uma estação base utiliza a técnica de codificação por superposição
para se comunicar simultaneamente com um par de usuários
através da ajuda de um relay do tipo decodifica-e-encaminha.
O esquema de seleção de antena transmissora e a técnica de
combinação por seleção são empregadas na estação base e nos
usuários, respectivamente. Expressões em forma fechada para a
probabilidade de outage são obtidas e através delas uma análise
assintótica é realizada. Exemplos numéricos representativos são
apresentados com o intuito de investigar o efeito do número
de antenas, coeficientes de alocação de potência, bem como
a distância entre os terminais, no desempenho sistêmico. Por
fim, simulações computacionais são apresentados para validar os
resultados analı́ticos.
Palavras-Chave— Acesso múltiplo não-ortogonal, cancelamento sucessivo de interferência, codificação por superposição,
diversidade cooperativa, múltiplas antenas, probabilidade de
outage.
Abstract— This paper investigates the performance of a cooperative system with multiple antennas and employing nonorthogonal multiple access for the information transmission.
In particular, a multi-antenna base station uses superposition
coding to communicate simultaneously with a pair of multiantenna users by the aid of a single-antenna decode-and-forward
relay. The transmit antenna selection scheme and the selection
combining technique are employed in the base station and users,
respectively. Closed-form expressions for the outage probability
are obtained and based on them an asymptotic analysis is
performed. Representative numerical examples are presented
with the purpose of investigating the effect of antenna number,
power allocation coefficients, as well as the distance between
the terminals, in the system performance. Finally, computational
simulations are presented to validate the analytical results.
Keywords— Non-orthogonal multiple access, successive interference cancelation, superposition coding, cooperative diversity,
multiple antennas, outage probability.
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I. I NTRODUÇ ÃO
Acesso múltiplo não-ortogonal (NOMA, do inglês NonOrthogonal Multiple Access) tem surgido como uma tecnologia promissora para atender as demandas heterogêneas
das redes sem fio da próxima geração, o que justifica a
grande atenção que tem recebido recentemente da comunidade
cientı́fica como sendo uma das técnicas a serem aplicadas
nas redes móveis de quinta geração (5G) [1], [2]. NOMA
é fundamentalmente diferente dos esquemas convencionais
de acesso múltiplo ortogonal (OMA, do inglês Orthogonal
Multiple Access). Em OMA, os recursos de comunicação,
seja tempo, frequência ou código, são aproveitados por cada
usuário de maneira ortogonal. Por sua vez, o princı́pio NOMA
tem uma definição mais ampla, onde vários esquemas de
acesso múltiplo propostos recentemente podem ser vistos
como casos especiais dessa técnica. A ideia principal por trás
de NOMA é servir múltiplos usuários no mesmo bloco de
recurso, tais como: intervalo de tempo, subportadora, código
de espalhamento, entre outros. NOMA oferece várias vantagens para suprir as demandas das redes móveis de próxima
geração, como melhor eficiência espectral, maior throughput,
baixa latência de transmissão, alta confiabilidade, conectividade massiva e maior justiça entre os usuários [3].
Neste artigo, será considerado NOMA no domı́nio da
potência, uma das variações de NOMA em que as informações
de vários usuários são sobrepostas no domı́nio da potência e
transmitidas simultaneamente. No receptor o sinal sobreposto
é separado usando cancelamento sucessivo de interferência
(SIC, do inglês Successive Interference Cancellation) através
da decodificação dos sinais um a um até encontrar o sinal
desejado. De maneira geral, em NOMA uma menor potência
de transmissão é alocada para os usuários com melhores
condições de canal ao passo em que uma maior potência de
transmissão é alocada aos usuários com piores condições de
canal, buscando o equilı́brio entre taxa de transferência do
sistema e justiça do usuário [4]. Vários trabalhos mostram que
o NOMA pode alcançar um desempenho superior ao OMA,
como relatado em [5].
Por outro lado, a retransmissão cooperativa se tornou uma
tecnologia importante para combater o desvanecimento, aumentar a cobertura dos serviços de rede e melhorar a capacidade do sistema [6]. Além disso, a implantação de múltiplas
antenas nos terminais da rede aumenta significativamente a
confiabilidade da transmissão e pode aumentar a capacidade
do sistema sem causar expansão da largura de banda. Diante
da eficiência dessa técnica na melhoria do desempenho dos
sistemas de comunicação, ao longo dos últimos anos vários
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artigos investigaram a retransmissão cooperativa em sistemas
NOMA [4], [7], [8], [9], e estes trabalhos serão brevemente
discutidos na sequência.
Em [10], um esquema cooperativo NOMA é proposto no
qual os usuários com melhores condições de canal atuam
como relays para melhorar a retransmissão dos usuários com
condições ruins de canais. Em [11], um cenário semelhante
é considerado para uma rede de retransmissão amplifica-eencaminha (AF, do inglês Amplify-and-Forward) sobre canais
de desvanecimento Nakagami-m. Utilizando relays dedicados,
o trabalho [12] estuda um cenário NOMA cooperativo com
transmissão de informações e transferência de energia simultâneos, onde usuários localizados próximos da fonte agem
como relays na colheita de energia para ajudar os usuários
NOMA. O impacto da seleção de relays em sistemas NOMA
cooperativo foi estudado em [13] e [14]. A análise de um
sistema MIMO com NOMA cooperativo foi abordada em
[15]. Em [9], um sistema MIMO baseado em NOMA AF
cooperativo, considerando o desvanecimento Nakagami-m e
aplicando um esquema de seleção de antenas transmissoras
(TAS, do inglês Transmit Antenna Selection) foi estudado.
Outros trabalhos, [16], [17] introduziram a ideia de NOMA cooperativo com múltiplas antenas utilizando colheita de energia
pelo relay de retransmissão e um esquema TAS para a seleção
da antena de transmissão. Comum a maioria desses trabalhos
é que a retransmissão acontece utilizando o protocolo AF.
Neste artigo, considera-se um sistema NOMA cooperativo
com múltiplas antenas transmissoras na estação base, uma
única antena no relay, e múltiplas antenas nos dois usuários
móveis. Canais com desvanecimento Rayleigh são assumidos.
Diferentemente de outros trabalhos, a retransmissão acontece sobre o protocolo decodifica-e-encaminha (DF, do inglês
Decode-and-Forward). Os dois usuários da rede são ordenados
de acordo com a qualidade dos canais entre o nó de retransmissão e os mesmos. Além disso, a antena transmissora que
maximiza o ganho do canal entre a estação base e nó relay é
selecionada enquanto que a combinação por seleção (SC, do
inglês Selection Combining) é aplicada aos usuários móveis.
O desempenho de outage da rede é estudado e expressões
em forma fechada para a probabilidade de outage dos dois
usuários são obtidas. Além disso, o comportamento de outage
assintótico em regiões de alta relação sinal-ruı́do (SNR, do
inglês Signal-to-Noise Ratio) é investigado, onde a ordem de
diversidade de cada usuário é determinada. Por fim, simulações
numéricas são realizadas para verificar a análise teórica.

e a distância entre os nós são denotadas como dSR , d1 e d2 ,
entre S-R, R-U1 e R-U2, respectivamente, em que d1 > d2 .
Devido a longa distância ou obstáculos significativos entre
S e os usuários móveis, nenhum link direto existe entre
eles. Os links sem fio experimentam desvanecimento Rayleigh
não seletivo em frequência e um ruı́do aditivo gaussiano
branco (AWGN, do inglês Additive White Gaussian Noise).
Considera-se também que S possui informações do estado do
canal (CSI, do inglês Channel State Information) de todos os
links. Com base nos valores do CSI, S aloca potência para
cada usuário móvel de maneira fixa. A transmissão de S para
os usuários é dividida em duas fases e seleção de antena
é empregado. Em particular, TAS é usado na primeira fase,
enquanto SC é utilizado na segunda fase.

Fig. 1.

Sistema MIMO-NOMA Cooperativo com Relay Dedicado DF.

Os coeficientes do canal correspondente ao link S-R são
m
denotados por hm
SR ∼ C N (0, βSR ), m = 1, 2, . . . , M .
Assume-se também que os coeficientes dos canais para os
links R-U1 e R-U2 são denotados por hn1 ∼ C N (0, 1) e
hn2 ∼ C N (0, 1), n = 1, 2, . . . , N , respectivamente.
Na primeira fase, S seleciona uma antena transmissora que
maximize o ganho de canal entre S e R, e usa a única antena
selecionada para transmitir o sinal sobreposto xS para U1 e U2
com o auxı́lioP
de R.√O sinal sobreposto xS pode ser expresso
2
como xS =
i=1 ai PS xi , em que ai é o coeficiente de
alocação de potência para Ui, xi é a mensagem destinada a
Ui (i = 1, 2), e PS é a potência transmitida por S. Seguindo
o princı́pio de NOMA,
P2 assume-se que |a1 | > |a2 | devido
|h1 |2 < |h2 |2 , com i=1 ai = 1.
O sinal recebido por R da m-ésima antena é dado por:
s

II. M ODELO S IST ÊMICO
Considera-se um cenário MIMO-NOMA cooperativo de
dois saltos, como mostrado na Figura 1, em que uma estação
base (S) transmite simultaneamente os sinais de dois usuários
(usuário distante - U1, usuário próximo - U2) com a ajuda
de um relay R dedicado do tipo DF. Todos os nós operam
no modo half-duplex. A estação base e os usuários são
equipados com M e N antenas transmissoras e receptoras,
respectivamente, e o relay é equipado com uma única antena
e retransmite o sinal utilizando o protocolo DF. Sem perda de
generalidade, uma topologia de rede homogênea é considerada

m
yR

=

hm
SR

2
PS X √
ai xi + ηR ,
dτSR i=1

(1)

∗
em que hm
SR é o coeficiente do canal associado a m -ésima
antena de S, ηR ∼ C N (0, N0 ) denota o ruı́do AWGN no
relay e τ é o coeficiente de perda de percurso.
O relay R recebe o sinal da fonte e implementa SIC.
Primeiro x1 é decodificado e removido do sinal recebido.
Então, x2 é decodificado do sinal remanescente. Considerando
SIC perfeito, a relação sinal-ruı́do mais interferência (SNIR,
do inglês Signal-to-Noise-plus-Interference Ratio) associada a
decodificação de x1 e a SNR associada a decodificação de x2
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III. P ROBABILIDADE DE O UTAGE

são expressas, respectivamente, por:
m
γR1
=

2
|hm
SR | a1 ρS
,
m
2
|hSR | a2 ρS + dτSR

(2)

2
|hm
SR | a2 ρS
.
τ
dSR

(3)

m
γR2
=

PS
em que ρS = N
.
0
Considerando o esquema TAS em S, a antena selecionada
m∗ é calculada como m∗ = arg1≤m≤M
max |hm
SR |. Dessa forma, a
SINR para x1 e a SNR para x2 são dadas, respectivamente por
m
m
γR1 =1≤m≤M
max {γR1
} e γR2 =1≤m≤M
max {γR2
} na primeira fase.
Na segunda fase, o relay retransmite o sinal sobreposto
detectado
P2 xR√para U1 e U2. O sinal xR pode ser escrito como
xR = i=1 PR bi x̃i , em que bi é o coeficiente de alocação
P2
de potência no relay, com
i=1 bi = 1, PR é a potência
transmitida por R e x̃i é a mensagem detectada e encaminhada
de U1 e U2.
O sinal recebido por Ui pela n-ésima antena receptora é
descrito por:

s
yin

=

hni

PR p
( bi x̃i + bj x˜j ) + ηin ,
dτi

(4)

O desempenho da rede cooperativa NOMA em estudo será
investigado em termos da probabilidade de outage. Para este
fim, expressões exatas e em forma fechada serão obtidas. Além
disso, uma análise assintótica será realizada com o intuito de
determinar a ordem de diversidade para cada usuário.
A probabilidade de outage de cada usuário pode ser definida como a probabilidade de ocorrência de um evento de
interrupção quando a taxa alcançada para cada usuário é menor
que a taxa mı́nima de desempenho aceitável. Dessa forma, a
probabilidade de outage para U1 e U2 pode ser expressa como:
i
Pout
= Pr {Ri < Rth } , i = 1, 2,

em que Pr{·} denota probabilidade e Rth representa o limiar
da taxa de desempenho mı́nima aceitável.
Como os coeficientes de canal seguem uma distribuição de
Rayleigh, a função densidade de probabilidade (PDF, do inglês
Probability Density Function) de zj = |hj |2 (j ∈ {SR, 1, 2})
− z
é dada por fzj (z) = 1/z̄j e z̄j , onde z̄j = E[zj ], com E[·]
simbolizando média estatı́stica.
Para U1, (9) pode ser reescrita alternativamente como:
1
Pout
= Pr {min(γR1 , γ1 ) < u} = 1 − Pr{γR1 > u} Pr{γ1 > u}
m
= 1 − Pr{ max {γR1
} > u} Pr{ max {γ1n } > u},
1≤m≤M

em que ηin ∼ C N (0, N0 ) é o ruı́do AWGN e hni é o
coeficiente do canal R-Ui para a n-ésima antena. U1 trata a
mensagem x˜2 como ruı́do para adquirir a mensagem x˜1 de
(4). Dessa forma, a SINR recebida em U1 é dada por:
γ1n =

|hn1 |2 b1 ρR
n
|h1 |2 b2 ρR + dτ1

,

(9)

(5)

em que ρR = PNR0 .
U2 implementa SIC para detectar x˜1 considerando sua
própria mensagem como ruı́do. A SINR pode ser escrita como:

1≤n≤N

(10)
em que u = 22Rth −1. Representando a função de distribuição
acumulada (CDF, do inglês Cumulative Distribution Function)
de uma variável aleatória arbitrária X como FX (·), segue que:
1
m
Pout
= 1 − (1 − (Pr{γR1
≤ u})M )(1 − (Pr{γ1n ≤ u})N )
M
M
m (u))
m (u))
= (FγR1
+ (Fγ1n (u))N − (FγR1
∗ (Fγ1n (u))N ,
(11)

em que:

|hm
|2 a1 ρS
SR
m (u) = Pr
≤u
FγR1
τ
2
|hm
SR | a2 ρS + dSR
 τ 
udτ
SR
udSR
− ρ vβ
m
S
SR ,
2
= F|hm
=
1
−
e
|
SR
ρS v


γ2→1 =

|hn2 |2 β1 ρR
n
|h2 |2 β2 ρR + dτ2

.

(6)

Considerando SIC perfeito, U2 extrai a mensagem detectada do sinal remanescente e finalmente detecta sua própria
mensagem com a seguinte SNR:
γ2n =

|hn2 |2 β2 ρR
.
dτ2



Fγ1n (u) = Pr

(7)

Finalmente, os usuários combinam os sinais das N antenas, empregando SC para excluir os efeitos dos links mais
fracos, de tal forma que a SINR e a SNR alcançáveis pelos
dois usuários são expressas, respectivamente, como γ1 =
max {γ1n } e γ2 =1≤n≤N
max {γ2n }.
1≤n≤N
Dessa forma, a taxa atingı́vel para as mensagens dedicadas
para os usuários U1 e U2 podem ser determinadas como:
1
Ri = log2 (1 + min(γRi , γi )), i = 1, 2.
2


|hn1 |2 b1 ρR
≤
u
|hn1 |2 b2 ρR + dτ1
 τ 
udτ
1
ud1
−
= F|hn1 |2
= 1 − e ρR wβ1 ,
ρR w

(12)

(13)

onde v = a1 − ua2 e w = b1 − ub2 .
Substituindo (12) e (13) em (11), a probabilidade de outage
para U1 é obtida.
Similarmente, para U2, (9) pode ser reescrita alternativamente como:
2
Pout
= Pr{min(γR2 , γ2 ) < u}
M
M
m (u))
m (u))
= (FγR2
+ (Fγ2n (u))N − (FγR2
∗ (Fγ2n (u))N ,
(14)

(8)
643
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em que:

V. R ESULTADOS N UM ÉRICOS E D ISCUSS ÕES

Fγ2n (u) = Pr

|hn2 |2 b2 ρR
dτ
 2τ 
ud2

= F|hn2 |2

b2 ρ R


≤u
=1−e

−b

udτ
2
n
2 ρR β2

,

(15)

e

2
|hm
SR | a2 ρS
≤
u
dτ
 SRτ 
udτ
udSR
− a ρ SR
m
2 S βSR .
2
= F|hm
(16)
=
1
−
e
|
SR
a 2 ρS
Fazendo a substituição de (15) e (16) em (14) a probabilidade de outage para U2 é obtida.


m (u) = Pr
FγR2

IV. P ROBABILIDADE DE O UTAGE A SSINT ÓTICA
Com base nos resultados precedentes, realizar-se-á agora
uma análise de outage assintótica para U1 e U2 com o intuito
1
2
de avaliar o comportamento da Pout
e Pout
, respectivamente,
para regimes de alta SNR.
Assim como em trabalhos anteriores, definimos a SNR de
transmissão como ρ = ρS = ρR . Usando o fato de que
e−a/x ≈ 1 − a/x quando x → ∞, temos que:


udτSR
udτSR
=
(17)
Fγρ→∞
(u)
=
1
−
1
−
m
m ,
R1
ρvβSR
ρvβSR


udτ1
udτ1
Fγρ→∞
(u)
=
1
−
1
−
=
.
1
ρwβ1m
ρwβ1m

(18)

1
M
m (u))
Sabendo que Pout
= (FγR1
+ (Fγ1n (u))N −
M
N
M
m
n
m (u))
(FγR1 (u))
∗ (Fγ1 (u))
e dado que (FγR1
∗
N
M
N
m (u))
(Fγ1n (u))  (FγR1
+(Fγ1n (u)) quando ρ → ∞, uma
expressão assintótica para a probabilidade de outage pode ser
determinada como:

M
m (u))

,
se M < N,
(FγR1
1
M
m (u))
Pout,ρ→∞ = (FγR1
+ (Fγ1n (u))N , se M = N,

 n
(Fγ1 (u))N ,
se M > N.
(19)

Nesta seção, resultados numéricos serão apresentados com
o intuito de investigar o desempenho de outage do sistema
considerado. Simulações de Monte Carlo foram realizadas
utilizando o software de simulação computacional MATLAB R
e uma perfeita concordância entre os resultados numéricos e
simulados será observada, o que valida a análise apresentada.
Sem perda de generalidade, assume-se uma topologia linear
em que a distância entre S e R é dada por dSR = 0.5, e
denota-se d1 e d2 como a distância entre R e U1, e R e U2,
respectivamente. Além disso, considera-se os coeficientes de
alocação de potência em S e R iguais, ou seja, a1 = b1 =
e a2 = b2 . Considerou-se também o expoente de perda de
percurso τ = 3 e assumiu-se que as SINRs para os usuários
U1 e U2 são as mesmas, isto é, u = 3 dB.
Figura 2 plota a probabilidade de outage versus SNR
de transmissão a fim de avaliar o comportamento dos
coeficientes de alocação de potência no desempenho
sistêmico dos dois usuários. Como parâmetros, considerouse M = N = 3, d1 = 1.5 e d2 = 0.5. Utilizouse os seguintes coeficientes de alocação de potência:
{a1 , a2 } P
= {0.7, 0.3}, {0.8, 0.2}, {0.9, 0.1}, respeitando a
2
restrição
i=1 ai = 1. Observe uma menor probabilidade
de outage de U2 em relação à U1, o que ocorre devido às
melhores condições de canal de U2 bem como a estratégia
alocação de potência fixa utilizada nesse trabalho. Observa-se
também que o incremento da potência alocada para o usuário
com as piores condições de canal e o decremento da potência
do usuário com melhores condições de canal provoca uma
aproximação das curvas dos dois usuários. Além disso, o
comportamento das curvas assintóticas estão coerentes com
a teoria, tangenciando as curvas analı́ticas nas regiões de alta
SNR. Por fim, uma perfeita concordância entre os resultados
analı́ticos e as simulações é atestada.
101

100

udτSR
=1− 1−
m
a2 ρβSR




udτSR
=
m ,
a2 ρβSR



udτ2
udτ2
Fγρ→∞
(u)
=
1
−
1
−
=
,
m
2
b2 ρβ2
b2 ρβ2m

2
Pout,ρ→∞


M
m (u))

,
se
(FγR2
M
N
m (u))
= (FγR2
+ (Fγ2n (u)) , se

 n
(Fγ2 (u))N ,
se

(20)

Probabilidade de Outage

Similarmente, para U2 tem-se:
Fγρ→∞
(u)
R2

U1 - a1=0.7, a2=0.3
U2 - a1=0.7, a2=0.3
U1 - a1=0.8, a2=0.2
U2 - a1=0.8, a2=0.2
U1 - a1=0.9, a2=0.1
U2 - a1=0.9, a2=0.1
Assintótica
Simulado

10-1

10-2

10-3

(21)

M < N,
M = N,
M > N.
(22)

A ordem de diversidade é definida matematicamente como
d = − limSNR→∞ log Pout,asym (SNR)/ log SNR, e representa a inclinação das curvas de desempenho em regimes de
altas SNRs. Dessa forma, de (19) e (22), pode-se concluir que
a ordem de diversidade para ambos os usuários é dada por
d = min(M, N ), ou seja, pelo valor mı́nimo do número de
antenas.
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Fig. 2. Probabilidade de outage vs SNR para M = 3 e N = 3, dsr = 0.5,
d1 = 1.5 e d2 = 0.5.

Figura 3 plota a probabilidade de outage versus SNR do
sistema para diferentes configurações de antenas transmissoras
e receptoras. Considerou-se d1 = 1.5, d2 = 0.5, a1 = b1 = 0.8
e a2 = b2 = 0.2. Observe que o aumento do número de
antenas melhora o desempenho para os dois usuários, fato
que corrobora a superioridade do uso de esquema de seleção
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de antenas. Além disso, é possı́vel aferir que a ordem de
diversidade de cada curva obedece os critérios demonstrados
ao longo da análise.
101

Probabilidade de Outage

10

U1 - M=3,N=2
U2 - M=3,N=2
U1 - M=4,N=3
U2 - M=4,N=3
Assintótica
Simulado

0

10-1

10-2

10-3

uma análise assintótica foi realizada, obtendo explicitamente o
ganho de diversidade de cada usuário. O impacto do número de
antenas, coeficientes de alocação de potência e posicionamento
dos nós no desempenho sistêmico foram examinados. Resultados de simulação foram fornecidos para validar os resultados
analı́ticos. Como trabalhos futuros, um esquema de alocação
de potência dinâmica pode ser proposto bem como o estudo
de outras técnicas de transmissão e recepção por múltiplas
antenas (diferentes esquemas MIMO). O cenário considerado
pode também ser generalizado para o caso de múltiplos
usuários, onde técnicas de agrupamento de usuários podem
ser propostas com o objetivo de diminuir a complexidade do
NOMA.
R EFER ÊNCIAS

10-4

10-5

0

5

10

15

20

SNR =

25

30

35

S

Fig. 3. Probabilidade de outage vs SNR para a1 = b1 = 0.8 e a2 = b2 =
0.2, dsr = 0.5, d1 = 1.5 e d2 = 0.5.

Figura 4 investiga o efeito da posição de U1 na probabilidade de outage do sistema. Fixou-se M = 3, N = 3 e
os coeficientes de alocação de potência em a1 = b1 = 0.8 e
a2 = b2 = 0.2. Além disso, o usuário 2 foi posicionado a uma
distância d2 = 0.5 de R, e variou-se a distância do usuário 1
com relação a R em d1 = 0.5, d1 = 1.0 e d1 = 1.5. Quando os
dois usuários estão à mesma distância, isto é, d1 = d2 = 0.5
de R, U1 tem o desempenho melhor do que U2 pois uma
maior potência está sendo alocada para ele. A medida que
U1 se afasta de R o seu desempenho piora em relação a U2,
mesmo que possua uma maior alocação de potência, devido
às condições ruins de canal.
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Fig. 4. Probabilidade de outage vs SNR para M = 3 e N = 3, a1 = b1 =
0.8 e a2 = b2 = 0.2.

VI. C ONCLUS ÕES E T RABALHOS F UTUROS
Neste artigo, investigou-se um sistema MIMO-NOMA cooperativo com um esquema de seleção de antenas e retransmissão de sinal utilizando o protocolo DF. A probabilidade
de outage para dois usuários foi estudada onde expressões
em forma fechada foram obtidas, e a partir das mesmas
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Evaluating the Impact of Congestion Reduction on
Power Consumption in IoT Networks
J.R. Emiliano Leite, Edson L. Ursini, Paulo S. Martins

Abstract— Congestion reduction is a critical element in almost
any system, and especially in those that are battery supplied and
provide critical services, such as in an uninterruptible power
supply of an emergency room in a hospital. In this work, we
analyze the impact of congestion reduction on the network
power consumption of battery-dependent devices. We built a
discrete-event simulation model of an IoT network, which was
analytically validated by Jackson networks, and quantitatively
showed through two case studies how power consumption may
be decreased in a network node by reducing congestion of the
network traffic. The model and its implementation serve as the
basis for the analysis of several scenarios that may support
the design, planning and dimensioning of future IoT networks
regarding traffic congestion. For existing networks, it may also
be used for detection or even prediction of future bottlenecks.
The analysis of the results indicates that a reduction in power
consumption in the overall network is achievable - which may
be used to extend the system’s lifetime.

The contribution of this work lies in offering an analytically
validated discrete-event IoT network simulation model, which
includes an AdHoc (Mobile AdHoc Network, MANET) and
a RFID network combined. The model can be used to reason
about energy saving as a function of traffic congestion. Furthermore, the study also provides case studies that showcase
the approach. To the best of our knowledge (and as discussed
in Section II), we have not found in the literature review work
that approaches this topic with such features.
The remainder of this paper is organized as follows: In
Section II, we review previous work. The system model is
discussed in Section III. Two case studies illustrating the
application of the model are shown in Section IV. In Section
V, the results are discussed. We summarize and present our
conclusions and future work in Section VI.

Keywords— Jackson networks, Discrete event simulation, AdHoc networks, RFID

II. RELATED WORK

I. INTRODUCTION
Traffic congestion plays a critical role in the design of
battery-dependent devices and networks, since the networks
experience retransmissions at a large rate that may increase
power consumption and thus deplete battery sources more
quickly. Within this context, it is possible to elicit important
design issues for an IoT network: 1) How much traffic congestion can the network tolerate, given a certain QoS requirement?
For such level of congestion, we may ask: 2) What is the power
consumption in an arbitrary network node (which allows us
to establish the duration of its battery/lifetime)? 3) What are
the congestion bottlenecks? 4) What is the traffic arrival rate
that eliminates such bottlenecks? and 5) What is the processor
service rate that eliminates such bottlenecks?
The methodology that seeks to answer these questions - and
that is pursued in this work - is the following:
1) Construction of the discrete event simulation (DES)
model for the complete system (Fig. 1, Table I, Section
III);
2) Validation of the DES model, e.g. using the analytical
model (Jackson network) (Section V, [1]);
3) Congested network evaluation: The identification of bottlenecks is a plus in this step (Case 1, Section IV-A);
4) Uncongested network evaluation (Case 2, Section IV-B);
5) Calculation of the variation in traffic (∆ Erlang, Section
IV);
6) Estimation of reduction in power consumption from
∆ Erlang using the equations/models (Watt/Erlang) for
several different technologies (Section V).

Mobile communications consume a significant amount of
energy. In the work by Dahal et. al [2], more than 50% of the
total energy is consumed by the radio access, and within this
fraction - 50-80% is used for the power amplifier. The results
revealed a linear relationship between the power consumption
and traffic loads, and the authors provided suggestions for
energy-efficient wireless communication.Measurements show
the existence of a direct relationship between base station
traffic load and power consumption. The paper by Lorincz
et al. [3] developed a precise linear power consumption (Watt
X Erlang) model for base stations of GSM (Global System
for Mobile Communications) and UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System).
In the work by Deruyck et al. [4], a power consumption
model based on network traffic for base stations is proposed.
This model is validated by temporal power measurements on
actual base stations. The energy efficiency of three different
wireless technologies (WiMAX, LTE, and HSPA) is compared.
Ghandi et al. [5] measured the variation of power in relation
to the corresponding variation of traffic (in Erlang) in a CDMA
network. Other parameters such as the number of lost calls,
the number access failures and the duration in minutes were
also considered. They found the variation of power to be larger
than the variation in traffic. Based on the measured data, they
estimated an analytical/empirical model. From the viewpoint
of the relation power per Erlang, they found that a network
with small cells to be the most effective.
The paper by Hinton et al. [6] presents a network-based
model of power consumption for the Internet infrastructure.
The access network dominates the Internet’s power consumption. However, as the access speed grows, the power
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consumption in the core network routers prevails over the
access network consumption. Several strategies were created
to improve the energy efficiency of the Internet.
Our work differs from previous research in that our model
is an IoT network, unlike e.g. Deruyck et al. who deal with
both macro-cell and micro-cell base stations, or Hinton et al.
who address power consumption in the Internet. Previous work
have also taken direct measurements on real physical networks,
whereas our work has employed discrete event simulation.
Much like previous research, our work also focuses on the
relationship between network traffic congestion and power
consumption. However, our focus lies in establishing the steps
to determine this relationship using discrete event simulation
(and analytical models for the purpose of validation). It
analyses both congested and uncongested network scenarios
in order to establish the level of power reduction. As such,
our method has the capability of being used as a management
tool for existing networks or as planning and dimensioning
tool for future designs.

•

•

The lower part of Fig. 1 is an AdHoc Network that generates
data traffic which is aggregated by the IoT mediator. It consists
of the following elements:
•

•
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•
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Fig. 1.

IoT Network model.

An IP packet is modeled as an entity that arrives to the
system and crosses several internal queues in a cluster before
its departure (i.e. before it is consumed by an application).
The network model is a hierarchy consisting of clusters
which contain nodes, which in turn have multiple CPUs, thus
allowing several parallel connections. Inherent to each queue
is the waiting delay before a packet can be processed by a
server. Clearly, both queueing and processing times are subject
to statistical distributions. Therefore, a network cluster may
be regarded as a set of internal queues (each one associated
with an outbound link). The network components are the
mediator, gateway and endpoints. The endpoints can be RFID
and sensors for different applications. Figure 1 shows the
network model with its inputs (packets) and outputs (packets)
for each cluster. The upper part of the model consists of the
RFID network, the Mediator, Internet and applications. Their
details are as follows:
• Mediator MD, which is a node and contains one or more
CPUs;
• Two clusters (CLR1 , CLR2 ), which perform the acquisition/input of RFID tags;
• Two RFID inputs, which receive data packets generated
by IoT RFID tags (RFID reader);

Two applications: 1) smart and green building including
the control of actuators (light, auxiliary power supply
(UPS), air conditioning), and 2) SNMP management.
Note that the path from the application to the actuators,
and the actuators themselves are not the focus of this
work;
Internet, which models the traditional Internet.

•

7 clusters (CLT1 ....CLT7 ); these are non-mobile and homogeneous for the sake of simplicity. However, the model
does not restrict the addition of heterogeneous clusters.
Each cluster consists of up to 2 cluster heads and n mobile
nodes/processors, where n is a configurable parameter.
Each cluster head is a static (non-mobile) intermediate
system, i.e. all the traffic that leaves the cluster is sent
through the cluster head;
4 gateways or Internet nodes (GW1 ....GW4 ); Both GW1
and GW2 are output gateways; GW3 is an emergency
gateway, i.e. it is used as a backup gateway for GW1 ,
e.g. when the latter overflows its internal buffers; GW4
and also GW2 are protocol converters, i.e. they are used
to integrate two subnets;
7 Inputs: model data packets generated by IoT sensors;
3 Internet outputs (via Mediator): from GW1 , GW2 and
GW3 , they model the flow of IP packets outbound;
Input variables: data arrival and service time distributions
in a node;
Control variables: probability of node connectivity in a
cluster. This probability is provided by the Random Waypoint algorithm (which depends on a range of variables
such as receiver threshold, area size, antenna type, height,
and gain, and system loss coefficient among others);
Output variables: mean queue time and mean CPU utilization on each cluster for a given position of the nodes
within the cluster.

Each cluster contains several nodes which in turn have
internally one or more CPUs. In addition, the output CPUs
in each cluster are used for its output channels/links (Table
I). These output CPUs (clusters heads) are fixed in our model
(without sacrificing the quality of the results), although it is
possible to configure them to have some limited degree of
mobility as well. Nodes share the output CPUs for relaying
outbound traffic, provided that they have connectivity, i.e. they
are within the power range of either an output CPUs or an
intermediate node.
Each node is modeled as four simulation blocks connected
in series: Enter block: the enter block simulates the arrival of
a packet in a cluster. It counts the number of packets entering
the cluster; Decide block distributes the packets across a set of
outgoing lines, where each line is associated with an outgoing
queue. An important parameter in this block is the probability
of packet loss (due to connectivity loss as given by the Random
Waypoint, RWP, model), and its value was obtained from
the case study (Section IV). The probabilities of a packet
being forwarded to an outgoing link are initially configured
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TABLE I
N ETWORK CONFIGURATION .
Function
Probability Output CPUs
GA12
1
25
GA34
1
28
GA57
1
29,33
GA8
1
19,34
AdHoc submodel
1
30
AdHoc submodel
1
31
AdHoc submodel
1
32
CLR1
1
21
CLR2
1
22
MD
1/2, 1/2
24, discard
GWI
1/3,1/3,1/3
23, 26, 27
GW1
1
5
GW2
1/3, 2/3
11,6
GW3
1
14
GW4
1
17
CLT1
1/4, 3/4
1,2,20*
CLT2
1/3, 2/3
3,4
CLT3
1/2, 1/2
7,8
CLT4
1/4, 3/4
12,15
CLT5
1/3, 2/3
16,13
CLT6
1/2, 1/2
9,10
CLT7
1
18
* output-CPU 20 is used only in an emergency
GA - application gateway

IV. CASE STUDY
The results for the two case studies are presented in Table
IV and discussed in the following subsections.
A. Case 1 - Congested Network
Fig. 2 illustrates the results for Case 1. Case 1 (Table IV)
shows the case for a congested network. It uses an arrival rate
of EXPO (0.4) (= 2.5 packets/sec). We also need the 14 x 14
matrix R, which describes the probabilities shown in Fig. 1,
since it is used to evaluate the degradation of the nodes that
are congested.
Queue Time (s)
CPU 34

3

CPU 34

2
1
0

1
1 = Congested,

2
2 = Uncongested
CPU Utilization

1
CPU 1

CPU 1

CPU 34

CPU 34
0.5

0

Fig. 2.

as shown in Fig. 1 (e.g. 1/4 from cluster 1 to cluster 2 and
3/4 from cluster 1 to cluster 3); Output queue represents the
queueing time in the outgoing line; Output cluster simulates
the output (i.e. forwarding) of packets from the cluster. It is
also responsible for counting the number of packets leaving
the cluster.
Table I shows the relation of cluster / gateways to output
CPUs. The column “Probability” is associated to the column
“Output CPUs”. Each probability is used to define the traffic
management of each node according to a given application.
These values also indicate the probability of a packet being
serviced by the indicated output CPU. For example, the
probability that cluster CLT2 sends a packet to output CPU3
is 1/3, and this probability is 2/3 for output CPU4 .
Each node receives packets at the input link and forwards
them to one of the outbound links using UDP over IP
(Datagram). Since the arrival of requests for the RFID and
AdHoc networks can be modeled as a Poisson process, the
traffic volume of each individual node can be extended to the
traffic volume of a cluster by the simple sum of the rates of
Poissonian arrivals. Thus, we sum the rates of each node to
form a cluster of ten nodes, for instance.
The model adds two representative applications that process
and consume the information leaving the mediator, SNMP
management, and Smart Green. Smart green applications receive and store information in databases. RFID information
is all based on traffic generated by RFID tags (96-bit EPCGlobal). The SNMP application receives a trap from the
mediator, and it sends a request to the same, which replies
with a response. In typical IoT, the databases can be reached by
mobile or cell phone applications through the secure HTTPS
protocol.

CPU 1

CPU 1

1
1 = Congested,

2
2 = Uncongested

CPU mean queuing time and utilization: Cases 1 and 2.

Table IV shows the total average message delay times (in
seconds). The delays depend on the path taken by the packets
in the routing scheme. The first column shows the type of
messages, which are 1) SNMP messages; 2) Sensor 1 measures
current and voltage for an air conditioning (A/C); 3) Sensor 2
indicates level of illumination; 4) Sensor 3 reads current and
voltage battery values (UPS), and 5) RFID tag.
The message delays are measured from their source inputs
(clusters) to the MD outputs. Tables II and III are related to
this case, i.e. the evaluation of traffic under congestion. The
values of γ refer to the packet generation rate in each cluster,
according to Table II. From the values of γ and Matrix R,
we may calculate the λ values that correspond to a Jackson
network [7]. Further details of this calculation are shown in
the following subsection.
In Fig. 2 we observe that some CPUs are overloaded
(i.e. high CPU utilization), and the overloading of a single
node may be propagated to other nodes to the point of
compromising the whole network (in the event of a worst case
scenario). Due to the fact that the mean queue time of CPU
6 is very high (39 s), it was not placed in Fig. 2 (congested,
top/left) in order to allow the other CPUs to be viewed.
This congestion leads to higher CPU utilization in each node
since congestion triggers the error detection and correction
as well as retransmission of lost packets. It is only in the
following case, i.e. Case 2, that we decongest the network
and the difference in the utilization is related to the reduction
in power consumption for the batteries of the mobile devices.
By figuring out this relationship, we become able to estimate
the actual gain in power consumption. Considering that the
capacity of both CPUs (except MD CPU) and links between
clusters is constant, we reduced the arrival rates to decongest
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TABLE II
C ONGESTED (C ASE 1) AND U NCONGESTED (C ASE 2) NETWORK TRAFFIC - ARRIVAL RATES ( γ AND λ) IN PACKETS / SEC

—
γ
λ

CLT1
2.5
2.5

CLT2
2.5
5.31

CLT3
2.5
4.38

CLT4
2.5
2.5

CLT5
2.5
5.31

CLT6
2.5
4.38

—
γ
λ

CLT1
1.67
1.67

CLT2
1.67
3.54

CLT3
1.67
2.92

CLT4
1.67
1.67

CLT5
1.67
3.54

CLT6
1.67
2.92

Case 1
CLT7
2.5
8.23
Case 2
CLT7
1.67
5.49

GW1
0
7.01

GW2
0
15.7

GW3
0
0

GW4
0
10.0

CLR1
1.67
1.67

CLR2
1.67
1.67

MD
5.0
25.8

GW1
0
4.68

GW2
0
10.49

GW3
0
0

GW4
0
6.67

CLR1
1.67
1.67

CLR2
1.67
1.67

MD
5.0
20

TABLE III
C ONGESTED NETWORK (C ASE 1) AND U NCONGESTED (C ASE 2) TRAFFIC (E RLANG ) P ER CPU

Case 1 (Total = 6.734 Erl)
4
5
6
7
8
9
0.267
0.71
0.587 0.219 0.219 0.219
16
17
18
19
20
21
0.267
1.00
0.823
–
–
0.167
Case 2 (Total = 4.896 Erl)
CPU ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Traffic
0.084 0.084 0.177 0.177 0.468 0.525 0.146 0.146 0.146
CPU ID
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Traffic
0.177
0
0
0.177 0.667 0.549
0
–
0.167
CPU 19 - RESERVED (for future extensions), CPU 20: Emergency, CPU 23, 25 to

CPU
Traffic (Erl)
CPU
Traffic (Erl)

1
0.125
13
0.267

2
0.125
14
0

3
0.267
15
—

the network, as shown in the next subsection. To verify that
the network was decongested, we used Jackson networks.
B. Case 2 - Uncongested Network
Case 2 (Table IV) shows the simulation results where the
arrival rate is set to an EXPO (0.6) (= 1.67 packets/s) for a
stable (non-congested) network. Three types of messages were
considered, i.e. SNMP control, RFID, and sensor messages
(light, AC and battery). Tables II and III are related to Case
2 and show the evaluation of traffic under uncongested load.
Figs 2 shows the results for Case 2.
Since the initial simulation model has both exponential
arrival and service distributions, it may be validated against
Jackson’s open queuing network model [7]. The solution is
obtained from a Markov chain. The packet arrival rate is 1/0.6
= 1.67 packets/s. The first seven arrivals, each generated by a
cluster (gateways do not generate traffic), yield 1.67 packets/s
(the remaining four are gateway inputs), therefore: γ = [1.67,
1.67, 1.67, 1.67, 1.67, 1.67, 1.67, 0, 0, 0, 0, 1.67, 1.67,5.0].
We also need the 14 x 14 matrix R, which describes the
probabilities shown in Fig. 1 . The total arrival rates in each
cluster or gateway is given by the vector: λ = γ [I − R]−1 ,
λ = [1.67, 3.54, 2.92, 1.67, 3.54, 2.92, 5.49, 4.68, 10.49,
0, 6.67, 1.67,1.67,20]. From the rates obtained from Table
II, it is possible to calculate the packet delay for each CPU
/µi
(Wi , [i=1....24]) by means of the equation Wi = µλii−λ
, which
i
gives the delay in an M/M/1 queue, where λi and µi are the
1
rates for each CPU, and µi = 0.1
= 10 packets/s. It is also
possible to calculate the traffic, in Erlangs, for each CPU

10
0.219
22
0.167

11
0.587
23
–

12
0.125
24
0.258

10
11
0.146 0.525
22
23
0.167
–
34: Application

12
0.084
24
0.20

λi
(Table III). Since all the delay values obtained from
µi
the simulation model matched the ones from the analytical
model, the simulation model may be deemed validated. This
validation is a crucial step since it allows further extensions
to this model, i.e. the inclusion of other model features such
as new types of distributions. Due to the high utilization of
the mediator (output CPU 24), its service rate was increased
5 times (i.e. from 10 to 50 packets/s).
The initial distribution adopted for the arrival and service
rate was the exponential. This distribution is suitable since
1) it allows the validation of the model with an analytical
model; 2) it is the one that stresses the network (the worstcase when there is no bursts). If the exponential distribution
does not match the reality, it is possible to combine exponential
distributions to form Erlang(k) distributions, which may better
reflect and the actual traffic model in the network. Otherwise,
if there are bursts in network, the Pareto or Hyper-exponential
distributions may be employed, depending upon the application. Once the model is validated by incremental evolution,
other types of extensions and distributions may be studied.

as

TABLE IV
M ESSAGE DELAY TIME ( SECS ) FOR CASE STUDIES .
Message
type
SNMP
sensor 1 AC
sensor 2 light
sensor 3 battery
RFID
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Case 1
congested
0.093

Case 2
uncongested
0.085

28.04

2.28

2.170

2.145

V. ANALYSIS, REMARKS AND DISCUSSION
It was possible to realize through this work that the methodology allowed us to identify the bottleneck and by increasing
its capacity, it was possible to reduce congestion in the
network.
The impact of congestion reduction on power consumption
depends on the hardware implementation. Table V shows
scenarios taken from six typical networks. For example, in the
work by Dahal et al. [2], power consumption for base stations
in ten consecutive days (including weekends), and for 864000
samples collected from a 3G system - is given by y = a + bx,
where a is given in Watt and b in Watt/Erl; the value of x is
the reduced traffic in Erlangs. Under high traffic, y = 1.274 +
1.713x, and the regression has a coefficient of determination
reasonable but not large, i.e. r2 > 0.765 (Table V, 3G - BS).
TABLE V
I MPACT OF TRAFFIC REDUCTION ON POWER CONSUMPTION .

Equipment [ ref ]

Equations (W)

3G - BS [2]
GSM900 - sector1 [3]
GSM900 - sector2 [3]
UMTS - 3 sectors [3]
WiMAX, LTE, HSPA [4]
CDMA (forwarding link) [5]

1.274 + 1.713x
581 + 11.9x
549 + 11.1x
551 + 1.14x
493.2x
0.734x

Busy Hour
Reduction (Watts)
Jackson
Simul.
4.42
4.94
602.9
606.5
569.4
572.8
553.1
553.4
906.5
1055.4
1.35
1.57

If our simulation model had a 3G implementation such as
the one by Dahal et al. [2], and considering that the values
we obtained are for high (or peak) traffic, we would estimate
a daily reduction in power consumption of 4.42 Watts for 24
CPUs (i.e. 1.274 + 1.713 (6.734-4.896) = 4.422 W). For the
simulation model, considering all 34 CPUs, the energy saving
is 1.274 + 1.713 (7.056-4.915) = 4.94 W. The difference of
10 CPUs, besides statistical fluctuations in the analytical and
simulation model may explain the small difference (i.e. 4.42
and 4.94). It is an indication of validation of the models,
although a more strict validation procedure was developed by
Leite et al. [1]. For the highest traffic load between 8-11 am to
6-8 pm, these figures would roughly translate into a monthly
savings of up to 450 Watts · h/month in the whole network,
which could - in turn - represent a substantial extension
of battery life. The calculation of the impact for the other
networks follows the same reasoning. This implies in about
100 times (5 hours per day times 20 days per month) the
values of columns 3 and 4 in Table V.
To simulate the performance of the network, the adopted
mobility model was the Random Waypoint (RWP). To evaluate each node independently, a MATLAB routine generates
random positions for the ten nodes within each cluster every
one second. Lastly, the proposed model is general and it can be
instantiated for specific applications. For example, the probabilities of transmission for outgoing links can be measured
in a real application and replaced in the model. The arrival
and service distributions considered may also be replaced by
actual measurements and/or other types distributions.

VI. SUMMARY AND CONCLUSION
In this work, we addressed the impact of reduction of
network congestion on power consumption. This was carried
out by following a methodology involving six steps as outlined
earlier. We tackled traffic congestion since it is a critical component that adds power consumption and thus reduce battery
lifetime of both devices and communication infrastructures.
To illustrate the approach, we built a discrete event simulation model that included an AdHoc network, a mediator, a
set of applications and a set of inputs (RFID, sensors) which
generate traffic input to the network. The simulation model
was then exercised through two case studies that estimated
the network traffic both with and without congestion. The
network traffic then may be translated into power consumption
via an energy consumption model that depends on the target
implementation hardware platform.
The model is capable of estimating the power consumption
both globally and at individual nodes, and both at design and
operation time. This methodology is, at design time, the only
viable alternative means to estimate power consumption on
large networks, since measurements and data from the physical
network are not available, and since analytical models cannot
capture the complexity of such networks. For an already
existing and operational network, we argue that it is also the
easiest approach to estimate future bottlenecks and predicting
power consumption due to network expansion (growth).
As future work, we consider that the reduction of power
consumption may be better explored by adding a central
entity for traffic management implemented as a fuzzy logic
controller.
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Grafos Reduzidos para Restrições Periódicas
Vilmar Silva, Daniel P. B. Chaves, Cecilio Pimentel

Resumo— Codificação conjunta permite corrigir erros e impedir a ocorrência de sequências problemáticas em sistemas
digitais de armazenamento. Estes códigos são modelados por
classes de sequências com restrições periódicas. Neste artigo
mostramos como gerar grafos com número reduzido de estados
para esta classe, um passo necessário para a construção dos
codificadores. O método proposto pode ser aplicado a outras
classes de sistemas dinâmicos simbólicos.
Palavras-Chave— Código modulador, codificação conjunta,
grafos, sequências com restrições periódicas.
Abstract— Joint coding allows to correct errors and prevents
the occurrence of problematic sequences in digital storage systems. These codes are modeled by a class of sequence with
periodic restriction. In this article we show how to generate
graphs with reduced number of states for this class, a necessary
step for the construction of the encoders. The proposed method is
general and can be applied to other classes of symbolic dynamic
without the need for modification. The proposed method can be
applied to other classes of symbolic dynamic systems.
Keywords— Modulation code, joint coding, graphs, sequences
with periodic restriction.

I. I NTRODUÇ ÃO
Sistemas digitais de armazenamento de dados empregam,
em associação a códigos corretores de erro (CCE), códigos
moduladores para evitar a ocorrência de sequências que
degradam as operações de gravação e leitura de dados [1].
Um caso conhecido de códigos moduladores é a famı́lia de
códigos binários (d, k)-RLL (run-length limited), em que o
número mı́nimo de zeros entre uns consecutivos é d e o
número máximo é k. O liminar superior tem como propósito
evitar a perda de sincronismo, enquanto o limiar inferior mitiga
interferência intersimbólica. Uma forma de caracterizar um
código (d, k)-RLL é através da lista de palavras proibidas, que
no caso (1, 4)-RLL é {11, 00000}. Por poder ser caracterizado
por um conjunto finito de palavras proibidas, a classe (d, k)RLL é um caso particular de restrições de memória finita (SFT,
Shift of Finite Type).
O avanço das técnicas digitais de armazenamento nas
últimas décadas induziu o surgimento de novos códigos
moduladores/restrição variantes no tempo. Ao contrário dos
SFTs, em que as restrições são proibidas independentemente
da posição na sequência, uma lista de palavras proibidas é
associada a cada posição na sequência. Um caso de particular
interesse prático é a famı́lia de códigos TMTR(j, j + 1)
(Time-varying Maximum Transition Run codes). Estes códigos
limitam a ocorrência de uns consecutivos a j em posições
ı́mpares e a j + 1 em posições pares [2], [3]. Estes códigos
V. Silva, Departamento de Matemática, Universidade Estadual da Paraı́ba,
Paraı́ba-PB, Brasil, E-mail: vilmarvazsilva@gmail.com. D. Chaves e C. Pimentel, Departamento de Eletrônica e Sistemas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE, Brasil, E-mails: daniel.chaves@ufpe.br, cecilio@ufpe.br.
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são empregados em sistemas de equalização de alta ordem e
resposta parcial, além de detectores de sequências de máxima
verossimilhança. Também são utilizados para incrementar a
distância de códigos, o que fazem ao eliminar padrões de bits
que ocorrem majoritariamente quando há eventos erro. Versões
generalizadas dos códigos TMTR permitem a limitação de
sequências máximas de uns em mais de duas “fases” da
sequência [4].
O emprego simultâneo de códigos moduladores e CCE requer a adoção de medidas para evitar que um deles inviabilize
o outro. Na codificação, ao dispor o CCE após o código
modulador, sequências de saı́da do transmissor poderão conter
padrões proibidos. Por outro lado, na decodificação, ao dispor
o código modulador antes do CCE, esse poderá propagar
erros introduzidos no canal, com possı́vel extrapolação da
capacidade de correção do CCE [5]. A adoção de sistemas
de codificação conjunta permitiram dirimir esses efeitos degeneradores [6]. A ideia é codificar uma sequência sem
restrição em uma com restrições finitas em que certas posições
são reservadas para o CCE. Nestas posições os bits podem
ser alterados sem violar as restrições, portanto, um código
sistemático insere nestas posições os bits de paridade. Identificada uma classe de códigos moduladores adequada para
aplicação em codificação conjunta, fez-se necessário desenvolver métodos sistemáticos de representação desses códigos
e de determinação dos codificadores. O segundo passo pode
ser realizado através de procedimentos sistemáticos baseados
na representação do código via grafos [7]. Uma técnica para
determinação destes grafos foi apresentada em [8], inspirada
em procedimentos voltados para SFTs.
Os códigos lineares abordados em [8], apesar de fidedignos
ao proposto originalmente em [6], são casos particulares
de restrições periódicas de memória finita (PFT, Periodic
Finite Type Shift Space) [9]. Os PFTs permitem a descrição
de sequências com restrições periódicas mais flexı́veis que
as tratadas em [8], permitindo a obtenção de códigos com
maior taxa. Assim como descrito acima, faz-se necessário a
determinação de grafos que representem o PFT para a posterior especificação do codificador. Neste trabalho empregamos o conceito de conjunto de restrição periódico [10] para
determinação de grafos com número reduzido de estados para
a classe de PFTs. O trabalho traz três contribuições: 1) Os
conceitos de máscara e memória de restrições apresentados em
[11] para SFTs são generalizados para PFTs; 2) A partir desses
conceitos, demonstra-se que o algoritmo apresentado em [11]
pode ser empregado para especificar os estados de um grafo
reduzido do PFT; 3) A partir do conjunto de estados, descrevese o procedimento para a geração de um grafo reduzido do PFT
e demonstra-se a consistência do processo. Esta proposta herda
as vantagens inerentes ao procedimento descrito em [11], a
saber, obtém-se um grafo com número reduzido de estados.
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A seguir, a Seção II traz os conceitos preliminares e definese notação. A Seção III define máscara e memória de restrição
para PFTs. A Seção IV demonstra como gerar os estados de
grafo reduzido para PFTs, o que é exemplificado na Seção V
com a construção do grafo. A Seção VI traz as conclusões.
II. P RELIMINARES
Esta seção aborda conceitos essenciais para o trabalho e
define a notação [10].
A. Dinâmica Simbólica
Seja AZ o conjunto de todas as sequências bi-infinitas
x = · · · x−2 x−1 x0 x1 · · · de sı́mbolos de um alfabeto finito
A. Uma sequência finita de sı́mbolos consecutivos de A é
chamada uma palavra. Dizemos que uma palavra w é um
fator de um ponto x ∈ AZ se existem inteiros i ≤ j, tais
que w = x[i,j] = xi xi+1 · · · xj . Escreve-se w ≺i x para
enfatizar que w é um fator de x iniciando no ı́ndice i. O
comprimento de w é |w| = j − i + 1. O conjunto de todas
as palavras sobre A incluindo a palavra nula ε, que satisfaz
wε = εw = w, é A∗ . A aplicação deslocamento σ : AZ →
AZ é definida por σ (x) = y com yi = xi+1 . Denota-se por
σ k (k > 0) a composição de σ por ela mesma k-vezes. Um
SS (Sistema Dinâmico Simbólico) X = XF é um subconjunto
de AZ consistindo de todos os pontos não contendo fatores
no conjunto F, por isso, denominado conjunto de palavras
proibidas.
A linguagem de X é o conjunto de todas as palavras
que ocorrem em pontos de X, incluindo a palavra vazia
ε. Emprega-se a notação L ou B(XF ) para esse conjunto,
preferencialmente a última quando é preciso enfatizar o SS.
O contexto à direita de uma palavra w, denotado por F (w),
é o conjunto de todas as palavras em L que podem seguir w,
isto é, F (w) = {u ∈ L : wu ∈ L}. Duas palavras w, u com
o mesmo contexto são ditas equivalentes, ou seja, F (w) =
F (u). Seja u ∈ A∗ , o conjunto de prefixos de u é definido
como P (u) = {v| ∃ t ∈ A∗ com vt = u}, como uma
extensão natural, se M ⊆ A∗ então P (M ) = ∪ P (u).
u∈M
Similarmente, o conjunto de sufixos de u é definido como
S (u) = {v| ∃ t ∈ A∗ com tv = u} e para um subconjunto
arbitrário M de A∗ , S (M ) = ∪ S (u). Observe que u ∈
u∈M

P (u) , S (u), pois, ε ∈ A∗ e uε = εu = u; daı́, os
conjuntos dos prefixos e sufixos próprios de u são dados,
respectivamente, por P (u) \ {u} e S (u) \ {u}. A extensão
de uma palavra w ∈ A∗ por outra palavra v ∈ A∗ é wv.
Dados dois conjuntos B1 , B2 ⊆ A∗ , define-se B1 B2−1 =
{w1 ∈ A∗ | w1 w ∈ B1 para w ∈ B2 } e B1−1 B2 = {w2 ∈
A∗ | ww2 ∈ B2 para w ∈ B1 }.
B. Grafos Rotulados
Dados V um conjunto de vértices, E um conjunto de ramos
e L : E → A uma função de rotulação, então G = (V, E, L)
é um grafo rotulado, doravante chamado grafo. As funções
i : E → V e t : E → V especificam o vértice inicial e o
vértice final de um ramo, respectivamente. Um caminho em
G é uma sequência de ramos π = e1 e2 · · · en , tal que, o vértice

terminal de ei é o vértice inicial de ei+1 . O rótulo de π é a
palavra L (π) = L (e1 ) L (e2 ) · · · L (en ). Um percurso em G
é uma sequência bi-infinita de ramos ξ = · · · e−1 e0 e1 · · · tal
que t (ei ) = i (ei+1 ) para todo i. Uma palavra w ∈ L é gerada
por um caminho π em G se w = L (π). Um sistema dinâmico
simbólico X é representada por G, ou G é uma apresentação
de X, se o rótulo de todo percurso em G é um elemento
de X, com o contrário também verdadeiro. Assim como os
fatores dos pontos em X formam uma linguagem, os rótulos
dos caminhos em G também, sendo denominada por B(G).
O conjunto de todas as palavras, de comprimento arbitrário,
geradas a partir de caminhos em G que começam em I é o
contexto de I, representado por F (I). Dois vértices I, J são
equivalentes se F (I) = F (J). Um grafo G é reduzido se para
todo I, J ∈ V, então F (I) = F (J) implica que I = J. O
grafo de contextos é um grafo rotulado onde o conjunto de
vértices é associado aos possı́veis conjuntos de contextos, ou
seja, V = {F (w) |w ∈ L}. Como demonstrado em [11], dado
o conjunto de palavras proibidas mı́nimo de um SFT, denotado
por O, o grafo de contexto pode ser determinado através de
um algoritmo de complexidade linear com a cardinalidade do
conjunto P(OA−1 ). Tal procedimento é baseado na definição
de conjunto de restrição, C(w), de uma palavra w ∈ L, que é
definido como o conjunto com menor número de palavras em
L, tal que, para todo v ∈ L, se wv ∈
/ L então existe u ∈ P(v)
com u ∈ C(w) [11]. Na próxima seção esse conceito é descrito
para a classe dos PFTs.
C. PFT
Seja T um inteiro positivo chamado perı́odo e F =
(k )
(k )
(k )
{w1 1 , w2 2 , . . . , wn n } uma coleção finita de palavras em
∗
A indexadas com inteiros ki ∈ {0, 1, . . . , T − 1} os quais
serão denominados de fases. Chamamos o conjunto F de
conjunto proibido periódico. As restrições associadas a uma
fase k são denotadas por F(k) = {w| w(n) ∈ F e n = k}.
O PFT X = XA
{F,T } é definido como o conjunto de todas
as sequências bi-infinitas x sobre o alfabeto A tal que existe
algum inteiro k ∈ {0, 1, . . . , T − 1} com a propriedade:
w ≺i σ k (x) , ∀i ∈ Z ⇒ w 6∈ F(i mod T ) .
Quando não existir confusão sobre o alfabeto utilizado,
podemos usar a notação mais simples X{F,T } para representar o PFT. É importante perceber que um PFT X{F,T }
com perı́odo T = 1 é simplesmente um SFT. Seja Lx ⊆
{0, . . . , T − 1} o conjunto de deslocamentos de um ponto
x ∈ AZ tal que ∀i ∈ Z e ℓx ∈ Lx , se v ≺i σ ℓx (x) então
v 6∈ F(i mod T ) . A linguagem associada a fase k é L(k) =
{u ≺j σ ℓx (x) | x ∈ X{F,T } , ℓx ∈ Lx e j ≡ k mod T }.
Usaremos a notação mais simples w(k) quando queremos dizer
que w ∈ L(k) . Quando w 6∈ L(k) então w(k) não está definida,
que não impede w ∈ L, uma vez que esta pode pertencer a
uma linguagem
L(j) com j 6= k. A linguagem L de um PFT
S
é L = k∈{0,...,T −1} L(k) . Dizemos que s(j) é um fator de
w(k) se s ≺t w e j ≡ k + t mod T . Se s ≺0 w então s(k)
é um prefixo de w(k) (prefixo próprio se |s| < |w|). Quando
s ≺t w e k + t + |s| ≡ k + |w| mod T então s(k+t mod T ) é
um sufixo de w(k) (sufixo próprio se t > 0).
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O conjunto mı́nimo periódico de palavras proibidas para
um PFT é Op = {w(k) , k ∈ {0, . . . , T − 1} e w =
w0 . . . wn | w 6∈ L(k) , mas, todos os fatores próprios u ≺i
w pertencendo a linguagem L(k+i mod T ) }. O contexto à
direita de
 w ∈ L associado a uma fase k é dado por
F w(k) = {s| ws ∈ L(k) }. Caso w não seja permitido
na fase k, então para todo s ∈ L, ws 6∈ L(k) . Daı́, para todo
w 6∈ L(k) , segue que F w(k) = ∅.
Estabelecido o conceito de conjunto mı́nimo periódico,
deste segue a descrição operacional para PFTs do conceito de
conjunto de restrições apresentado na Seção II-B. O conjunto
de restrições de uma palavra w(k) associadas a um conjunto
(k)
Op , denotado por
é composto por dois conjuntos:
n COp w

(k)
(0)
−1
d
= s | wsA
∈ L(k mod T ) e existe p ∈
COp w
o
(k+|w|−|p| mod T )
S (w) \ {ε} tal que ps ∈ Op
(conjunto
n

i
w(k) = u(ℓ) | ∀s ∈
de restrições dependentes) e CO
p

L tal que u ∈ S (s) \ {ε} e wsA−1 ∈ L(k) mas ws o
6∈
(k)
(j)
L , com u
∈ Op e j − k − |w| ≡ ℓ mod T
(conjunto de restrições independentes). Observe que os dois
d
conjuntos dependem da fase, contudo só CO
(w(k) ) depende
p
efetivamente de w.


Lema 1: ([10, Lema 4.2]) Se COp w(k) = COp u(j)

i
i
d
d
u(j) .
w(k) = CO
u(j) e CO
w(k) = CO
então CO
p
p
p
p
(k)
′
(j)
Teorema 1: ([10,
4.5])
 Teorema′(j)
 Seja w ∈ L e w ∈(k)L ,
(k)
então COp w
= COp w
se, e somente se, F w
=
F w′(j) .
(k)
(j)
Lema 2: ([10, Lema 4.6]) Para todo
L
 w ∈L , u∈

(k)
(j)
(k)
e a ∈ A, se
= COp u
então COp wa
=
 COp w
COp ua(j) .
O teorema seguinte estabelece que o conjunto W =
P(Op A−1 )∪{ε(0) , . . . , ε(T −1) } é a informação suficiente para
identificar o conjunto de restrições de qualquer palavra na
linguagem L de um PFT.
Teorema 2: ([10, Lema 4.7]) Seja L a linguagem

de 
um PFT. Para todo w ∈ L(k) , COp w(k)
=
k+t mod T )
k+t mod T )
(
(
, para v
o sufixo mais longo
C
v
Op

de w(k) em W.
Observação 1: Os elementos do conjunto de representantes
devem ser interpretados como a informação mı́nima por fase,
ou memória, para que as restrições de uma palavra sejam
definidas. Assim, se uma palavra não possui sufixo entre os
representantes não nulos, essa memória é a palavra nula. Portanto, faz-se necessário que o conjunto W contenha palavras
nulas para todas as fases.
Corolário 1: Seja L a linguagem de um PFT e seja w ∈
L(k) . Se v(l) é o sufixo mais
longo de w(k) em W, então

(l)
(k)
COp va
= COp wa
para a ∈ A.
Demonstração: O resultado segue da aplicação do Teorema 2 seguido da aplicação do Lema 2.

A. Máscara de restrição periódica
A máscara de restrição identifica através das marcas  e
 a informação que um sı́mbolo a ∈ A transmite sobre as
restrições de uma palavra w(k) na linguagem de um PFT.
Definição 1: Seja w(k) ∈ W, onde Op é o conjunto mı́nimo
periódico proibido de um PFT.
 Os elementos da máscara de
restrição de w(k) , M w(k) ⊂ A × {, } satisfazem as
seguintes propriedades:

(k)
(k)
• (a, ) ∈ M w
 ⇔ wa 6∈ L (k), a ∈ A;
(k)
⇔ wa ∈ L , para a ∈ A um
• (a, ) ∈ M w
d
prefixo próprio de u(0) ∈ CO
w(k) ;
p
• Se um sı́mbolo a
∈ A não satisfaz as declarações
anteriores, então não existe um par ordenado em A ×
{, } com este sı́mbolo.
Assim como no SFT, mantemos a estratégia de calcular a
máscara de restrição das palavras mais curtas para as mais
longas em W. Primeiramente, determinam-se os u(l) ∈ S(Op )
tal que wu(k) ∈
/ L(k) , observando-se que l ≡ k+|w| mod T .
Se |u| = 1, então (u, ) ∈ M(w(k) ), caso contrário (a, ) ∈
M(w(k) ), em que a ∈ A é sufixo de u. Por fim, faz-se a
inclusão dos elementos de M(v(l) ) em M(w(k) ), para v(l)
sufixo próprio mais longo de w(k) em W, para elementos em
A ainda não presentes em pares de M(w(k) ). Como único caso
relevante, não ocorrerá (a, ) ∈ M(w(k) ) e (a, ) ∈ M(v(l) ),
já que implicaria que wa(k) , um prefixo próprio em Op , possui
como sufixo próprio um elemento em Op , o que contradiz a
minimalidade deste conjunto.
B. Memória de restrição periódica
A seguir apresentamos a definição de memória de restrição
de uma palavra w ∈ L, onde L é a linguagem de um PFT.
Definição 2: Dado um PFT com linguagem L e uma
palavra w ∈L(k) , a memória de restrição de w(k) , denotada
por R w(k) , é o sufixo mais longo de w(k) em W. 
(l)
Segue do
= R w(k) então
 Teorema(l) 2 que se v
(k)
= COp v . O cálculo da memória de restrição
COp w
no caso periódico, levando em consideração a Definição 1 da
máscara de restrição, exige também os mesmos quatro casos
vistos [10], [11] para o SFT; porém, observando que para
 o
segundo caso, em que w(k) = ε(k) , tem-se que R ε(k) a =
R a(k) , para todo 0 ≤ k < T .
IV. A LGORITMO

PARA

PFT S

Nesta seção resumimos os passos do algoritmo proposto em
[11] para obter os vértices de uma apresentação reduzida para
um sistema dinâmico simbólico. O algoritmo cria sucessivas
partições de W até obter classes de palavras com o mesmo
conjunto de restrições periódico. Este é baseado nos conceitos
de máscara de restrição periódica e memória de restrição
periódica, com o primeiro estabelecendo a primeira partição,
enquanto o segundo estabelece recursivamente o refinamento
desta pela aplicação do algoritmo de Moore. Quando o critério
III. M ÁSCARA DE R ESTRIÇ ÃO E M EM ÓRIA DE R ESTRIÇ ÃO
de parada é satisfeito, as classes de palavras em W com
DE PALAVRAS POR FASE NA LINGUAGEM DE UM PFT
mesmo contexto à direita por fase são obtidas. O pseudoNesta seção os conceitos apresentados em [11] são estendi- código do algoritmo é apresentado em [11, Tabela 1]. A seguir
descrevemos os seus três passos.
dos para PFTs.
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Passo 1. Particionamento pela máscara de restrição
periódica: Os elementos da partição inicial P 1 são subconjuntos de W cujas palavras possuem a mesma máscara
de restrição periódica [11, Definition 4];
• Passo 2. Particionamento pela memória de restrição
periódica: O algoritmo de Moore é aplicado de acordo
com [11, Definition 5] para refinar as partições P k , k >
1;
• Passo 3. Critério de parada: O algoritmo termina quando
refinamentos não são possı́veis.
A Proposição 1 e o Teorema 3 estabelecem a consistência
deste algoritmo para a classe dos PFTs.
Proposição 1: Em cada partição P k , as palavras em W em
classes distintas têm contextos à direita distintos.
Demonstração: A prova segue por indução. Para
 a
partição P 1 , sejam u(j) , w(k) ∈ W tais que M u(j) 6=
M w(k) . Considere as possibilidades:


a) Existe (a, ) ∈ M u(j) tal que (a, ) 6∈ M w(k) . Segue
(j)
da Definição 1 que ua
prefixo próprio

 ∈ L para a ∈ A um
(j)
d
(0)
d
w(k) ,
. Observe agora que v(0) 6∈ CO
de v ∈ COp u
p

caso contrário, terı́amos (a, ) ∈ M w(k) , que é uma
contradição.


b) Existe (a, ) ∈ M u(j) tal que (a, ) 6∈ M w(k) .
d
Pela Definição 1, ua 6∈ L(j) e a(0) ∈ CO
u(j) . Observe
p

(0)
d
(k)
que a
6∈ COp w
, caso contrário, terı́amos (a, ) ∈

(k)
M w
, que é uma contradição.
Portanto, nas duas pos
d
(j)
d
sibilidades, temos CO
u
=
6
C
w(k) . Do Lema 1,
O
p
p



(k)
(j)
e, do Teorema 1, F u(j) 6=
COp u  6= COp w
F w(k) e o resultado é válido para a partição inicial P 1
no Passo 1.
Agora, assuma que a afirmação é verdadeira para P k , k ≥ 2.
Sejam u(j) , w(k) ∈ W palavras na mesma classe em P k ,
mas em classes distintas em P k+1 . Do
 Passo 3, isto ocorre
porque existe a ∈ A tal que R ua(j) e R wa(k) estão em
classes distintas
em P k . Pela hipótese de indução R ua(j)

(k)
e R wa
possuem contextos à direita distintos e, portanto,
u(j) e w(k) também possuem contextos à direita distintos.
Logo, a proposição é válida para P k+1 .
Teorema 3: O algoritmo proposto particiona W em classes
de palavras de contextos à direita equivalentes.
Demonstração: Empregando a Proposição 1, só precisamos demonstrar que na partição final as palavras em uma
mesma classe possuem o mesmo contexto à direta. Suponha
que P k = P k+1 (condição de parada do algoritmo) e que
existem palavras u(j) , w(k) ∈ W na mesma classe com

contextos à direita distintos. Pelo Teorema 1 COp w(k) 6=
COp u(j) . Temos as possibilidades:
a) Como o conjunto Op é finito, existe uma palavra v ∈ L,
v = v1 v2 · · · vn tal que uv ∈ L(j) , wv ∈ L(k) mas, uva 6∈
(k)
L(j) e wva ∈
para algum a ∈ A.Portanto, (a, ) 6∈
 L
(k)
M R wv
e (a, ) ∈ M R uv(j) . Daı́, as memórias
de restrição R wv(k) e R uv(j) devem pertencer a classes
distintas em P 1 .

Desde que P k e P k+1 são iguais, então R wv1 (k)
e R uv1 (j) estão na mesma
classe em  P k . Como

(k)
consequência, R wv1 v2
e R uv1 v2 (j)
estão na
k−1
mesma classe em P
. Em geral, R wv1 v2 · · · vi (k)
•


k−i+1
e R uv1 v2 · · · vi (j) estão
na mesma
.

 classe em P
(k)
(j)
Finalmente, R wv
e R uv
devem pertencer a
mesma classeem P k−n+1 e isto é uma contradição, desde
que R wv(k) e R uv(j) estão em classes distintasem P 1 .
d
d
u(j) , mas
w(k)
=
CO
b) Suponha que CO
p
p


i
i
u(j) . Assim, entre todos os elementos
w(k) 6= CO
CO
p
p


i
i
u(j) , existe
w(k) △CO
na diferença simétrica CO
p
p
um v(l) tal que n = l + |v| é mı́nimo. Sem
 perda de
(k)
i
w
. Portanto,
generalidade, suponha que v(l) ∈ CO
p
−1
existe s = s1 s2 . . . sn tal que v ≺l s, wsA
∈ L(k) e

(k)
(j)
ws ∈
/ L . Conclui-se que s ∈ F u
, pois s não é
(j)
d
u
,
já
que
este é igual a
excluı́do por elementos em CO
p

(k)
(l′ )
′
d
w
,
e
isso
implicaria
que
v
∈
O
,
l
−
k − |w| ≡ l
CO
p
p
mod T , é fator próprio de um outro elemento de Op
ou que wsA(−1) ∈
/ L(k) , ambos são absurdos. Portanto,
R ws1 . . . sn−1 (k) e R us1 . . . sn−1 (j) estão em classes
distintas em P 1 , aplicando o raciocı́nio do item a), w(k) e
u(j) também devem estar em classes distintas na partição
final.
Logo, se w(k) e u(j) estão na mesma classe em P k , deve
i
i
d
d
u(j) .
w(k) = CO
u(j) e CO
w(k) = CO
mos ter CO
p
p
p
p


Pelo Lema 1 temos COp w(k) = COp u(j) e pelo Teorema
1 o resultado segue.
V. C ONSTRUÇ ÃO

DE UMA APRESENTAÇ ÃO REDUZIDA
PARA

PFT S

Nesta seção usamos o algoritmo apresentado na Seção IV
para obter um grafo G = (V, E, L) que é uma apresentação
reduzida de um PFT.
Iniciamos definindo o conjunto V, cujos elementos são as
classes obtidas com o algoritmo apresentado na Seção IV. O
conjunto de ramos do grafo, com os respectivos rótulos, é
determinado a partir de V como descrito a seguir.
Definição 3: Sejam Pi ∈ V e w(k) ∈ Pi . A relação δ :
V × A → V é definida como:

n

δ (Pi , a) = Pj | R wa(k) ∈ Pj para a ∈ A com
o
(a, ) 6∈ M (Pi ) ,

em que M (Pi ) = M w(k) para w(k) ∈ Pi . Observe que
esta extensão do conceito de máscara está bem definida, já que
pelo Passo 1 do algoritmo todas as palavras em uma mesma
classe possuem a mesma máscara. Segue da Definição 3
e do Teorema 3 que o grafo G é determinı́stico, ou seja,
dados ramos distintos ei , ej ∈ E, se i(ei ) = i(ej ) então
L(ei ) 6= L(ej ). Portanto, quaisquer caminhos distintos em G
que partem de um mesmo vértice possuem rótulos distintos.
Observe que palavras de mesmo contexto à direita quando
estendidas por uma letra em A geram palavras de mesmo
contexto à direta. Disso, decorre do Teorema 2 e do Teorema 3
que a memória destas pertencem a mesma classe de W, do que
segue o determinismo de G.
Teorema 4: Seja X = X{Op ,T } um PFT. O grafo G é uma
apresentação reduzida de X.
Demonstração: Mostraremos inicialmente que G é
uma apresentação
de X{Op ,T } . Seja v = a1 a2 . . . an ∈

B X{Op ,T } , logo v pertence ao conjunto de contextos à
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0

TABELA I

0

M ÁSCARA DE R ESTRIÇÃO PARA W DO TMTR DO E XEMPLO 1
w(k) ∈ W

M w(k)

ε(0)
ε(1)
ε(2)
1(0)
11(0)

∅
∅
∅
{(1, )}
{(1, )}

P2′′



direita para alguma palavra em L. Segue  do Teorema 2
que há w(k) ∈ W tal que v ∈ F w(k) . Supunha que

w(k) ∈ Pi , como wa1 ∈ L(k) , então (a1 , ) 6∈ M w(k) ,
portanto,
há
 um ramo rotulado por a1 de Pi para Pj em que

(k)
∈ Pj . De forma similar, wa1 a2 ∈ L(k) , acarR wa1

 
(k)
e, consequentemente,
retando em (a2 , ) 6∈ M R wa1
na existência
de
um
ramo
rotulado
por
a2 de Pj para Pl ,
 
 
(k)
em que R R wa1 a2 ∈ Pl . Seguindo esse processo,
determina-se uma trajetória
π em G tal que L (π) = v.

Conclui-se que F w(k) ⊆ F (Pi ) e como, empregando o
Teorema 2, a união dos conjuntos de contextos à direita das
palavras em W formam L, temos que B X{Op ,T } ⊂ B (XG ).
Por outro lado, seja v = b1 b2 · · · bm ∈ B (XG ), com
v iniciando em um vértice Pi com w(k) ∈ Pi . Vamos
usar indução sobre m para provar que v ∈ F w(k) .Pela
Definição 3 segue que (b1 , ) 6∈ M (Pi ) = M w(k) , ou
seja, wb1 ∈ L(k) e o resultado é válido para m = 1.
Suponha que o resultado é válido para todo t ≤ m − 1. Como
wb1 · · · bm−1 ∈ L(k) e G é determinı́stico, existe único estado
Pj terminal de wb1 · · · bm−1 . Se wb1 · · · bm 6∈ L(k) , então
(bm , ) ∈ M (R (wb1 · · · bm−1 )) = M (Pj ) e, pela Definição
3 v 6∈ B (XG ) que é uma contradição. Logo, v ∈ F w(k)
e B (XG ) ⊂ B X{Op ,T } . Portanto, G é uma apresentação
do PFT caracterizada por F (Pi ) = F w(k) , Pi ∈ V e
w(k) ∈ Pi . Por fim, o fato de G ser uma apresentação reduzida
segue diretamente da Proposição 1 e do Teorema 3.
Exemplo 1: Seja XOp o PFT tal que Op = {111(0) } e T =
3. Temos que Op A−1 = {w(k) ∈ L : wa(k) ∈ Op para a ∈
A} = {11(0) }. Daı́, P(Op A−1 ) = {ε(0) , 1(0) , 11(0) } e W =
P(Op A−1 ) ∪ {ε(0) , ε(1) , ε(2) } = {ε(0) , ε(1) , ε(2) , 1(0) , 11(0) }.
Vamos utilizar o Passo 1 do algoritmo
e determinar
a partição



inicial P 1 . Observe que M ε(0) = M ε(1) = M ε(2) =
∅. Pela Descrição
de restrições periódicas, obte do conjunto
d
(0)
(0)
mos CO
1
=
11
.
Como
1 é prefixo próprio de 11(0) ,
p

pelo item 2) da Definição 1, (1, ) ∈ M 1(0) . Como o
(0)
(1)
máximo sufixo próprio
 de 1 em W é ε cuja máscara(0)é
(0)
vazia então, M 1
= {(1, )}. Por outro lado, 111 6∈ L
e pelo item 1 da Definição 1, (1, ) ∈ M 11(0) . Como o
máximo sufixo próprio de 11(0) em W é ε(2) cuja máscara é
vazia então, M 11(0) = {(1, )}. As respectivas máscaras
de restrição estão listadas na Tabela I.
Observando a Tabela I, segue que P 1 = {P1 =
(0) (1) (2)
(0)
(0)
{ε , ε , ε }, P2 =
 {1 (0)}, P3 = {11 }}. Para o Passo
 2,
(0)
observe que R ε 1 = 1 ∈ P2 enquanto que R ε(1) 1 =
ε(2) , R ε(2) 1 = ε(0) ∈ P1 . Daı́, P1 deve ser particionado e
temos a partição P 2 = {P1′ = {ε(0) }, P2′ = {ε(1) , ε(2) }, P3′ =

1
P1′′
1
0

Fig. 1.

P4′′

1
0

P3′′

1

P5′′

0

Grafo reduzido do PFT apresentado no Exemplo 1.


{1(0) }, P4′ = {11(0) }}. Por fim, R ε(1) 1 = ε(2) ∈ P2′ e
R ε(2) 1 = ε(0) ∈ P1′ . Portanto, P2′ deve ser particionado e
temos a partição P 3 = {P1′′ = {ε(0) }, P2′′ = {ε(1) }, P3′′ =
{ε(2) }, P4′′ = {1(0) }, P5′′ = {11(0) }}. Observe agora que
refinamentos não são mais possı́veis, o critério de parada no
passo 3 é atingido, P 3 é a partição mais fina e o grafo reduzido
possui 5 estados. Por fim, utilizando a Definição 3 é possı́vel
reproduzir a apresentação dada na Fig. 1.
VI. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho foi demonstrado que o algoritmo apresentado
em [11] para a classe de SFTs pode ser aplicado a classe
mais ampla de PFTs sem modificação, expandindo seu escopo
de aplicação. Para tanto, foram introduzidos os conceitos de
máscara e memória de restrições para PFTs e demonstrados
uma serie de resultados de corretude e consistência. Por fim,
foi exemplificado o procedimento para a determinação de um
grafo com número reduzido de estados para um PFT.
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Controle de congestionamento do protocolo
TCP em predição de perda de Pacotes
Taila de França Santos, Henrique Alves Dinarte da Silva, Ricardo Ataíde de Lima e Edison
de Queiroz Albuquerque

Resumo— O controle de congestionamento tem sido foco de
muitas pesquisas há décadas e diversas versões do protocolo TCP
fizeram abordagem desta problemática em suas implementações.
O objetivo principal deste artigo é implementar o mecanismo de
aceleração da taxa de transmissão dos pacotes, no protocolo TCP
POLI [1], em redes com riscos de congestionamento. Para tanto,
comportamento da rede foi analisado na ferramenta de
simulação NS2, onde foi criado um cenário de rede em que
diversas versões do protocolo TCP compartilham do mesmo
canal em diferentes áreas de abrangência (LAN, MAN e WAN).
Os resultados obtidos mostraram que é possível melhorar o
desempenho da rede em relação às versões atuais do protocolo
TCP com apenas algumas alterações na base dos algoritmos das
versões existentes. Principalmente em relação a parâmetros
como: latência, vazão e perda de pacotes.
Palavras-Chave—Controle de Congestionamento, Protocolo
TCP, Otimização.
Abstract— The Congestion control has been a focus of
researches for decades and a diversity of version of the TCP
protocol has done its approach in their implementations. This
article’s main focus has been to implement the acceleration of the
packages transmission rate, on the TCP POLI protocol, in
networks without traffic risk. So, network behavior has been
analyzed on the simulator NS2, where a network scenario has
been created, in which a diversity of versions of TCP protocol
share the same channel in different coverage areas (LAN, MAN
and WAN). The result showed that it is possible to improve the
network performance comparing to the current versions of the
TCP protocol with little alterations on the algoritms basis of
existing versions. Especially relating to parameters such as:
latency, void and package lost.
Keywords— Congestion Control, TCP Protocol, Optimization.

I.

INTRODUÇÃO

A internet tornou-se para a população um dos maiores
meios de comunicação. Diante desta realidade, é necessário
aprimorá-la cada vez mais para que sejam atendidas as
necessidades dos usuários de forma eficiente. Entretanto, as
redes, na maioria dos casos, apresentam uma quantidade
restrita de recursos, como, limitação de largura de banda e do
comprimento das filas em que os pacotes são armazenados na
espera da transmissão [2].
O controle de congestionamento do protocolo TCP
(Transmission Control Protocol) possui um papel fundamental
para o bom desempenho deste cenário [3]. O mesmo, limita a
taxa de transmissão dos pacotes quando a rede for considerada

congestionada [1]. Diante disso, diversas versões do protocolo
TCP fizeram abordagem desta problemática em suas
implementações. Inicialmente foi criado o TCP versão Tahoe,
por Jacobson, que utiliza da técnica de partida lenta (Slow
Start) [4]. Quando um pacote na rede é perdido, sua taxa de
retransmissão é reduzida, acarretando na baixa utilização do
canal.
No intuito de melhorar o TCP Tahoe, surgiu a versão TCP
Reno. A principal diferença entre as versões do protocolo é que
o TCP Reno trabalha com o Fast Recovery que ao detectar a
perda retransmite o pacote perdido [5]. Quando um segmento é
perdido, o mesmo será retransmitido, e sua confirmação
reconhecerá todos os segmentes pertencentes à janela [6].
Porém, quando múltiplos pacotes são perdidos na mesma
janela, a confirmação do segmento retransmitido reconhece
todos os pacotes transmitidos até a próxima perda [3].
O TCP New Reno surgiu como uma atualização do TCP
Reno. Nesta nova versão, a Fast Recovery tem a capacidade de
recuperar os dados perdidos sem a necessidade de aguardar o
timeout expirar, retransmitindo um segmento a cada rtt (Round
Trip Time) [7].
Dentre as diferentes técnicas explanadas percebe-se uma
característica em comum, todas utilizam a perda de pacote
como indicador de congestionamento [8]. Nesse contexto surge
o TCP Vegas que detecta o congestionamento nos roteadores
antes de ocorrer uma perda, ajustando a janela de
congestionamento de acordo com o rtt do pacote [9]. Caso o rtt
aumente, a rede pode estar congestionando, em consequência a
janela de congestionamento é reduzida, de forma a diminuir a
transmissão de pacotes antes que haja a perda. Apesar das
grandes melhorias, o TCP Vegas apresenta algumas limitações
em redes que apresentam constantes congestionamentos,
muitas alterações no roteamento, dificuldade em trabalhar com
outras versões do TCP [9].
Diante do cenário apresentado foi criada a versão TCP Poli
com soluções eficientes para a problemática do
congestionamento. Uma das ferramentas matemáticas
utilizadas na nova versão foi a média móvel ponderada que
permitiu a mensuração do valor limite inicial da perda de
pacote e baseado nessa informação a janela de
congestionamento é desacelerada [3]. Porém, assim como as
outras versões o TCP Poli tem suas limitações. A vazão da
rede, por exemplo, não apresentou resultados satisfatórios
quando comparada às versões anteriores. Baseado nessas
limitações, este artigo se propõe a otimizar o controle de
congestionamento no protocolo TCP, realizando ajustes no
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TCP Poli. Pretende-se criar um mecanismo de aceleração da
janela de congestionamento quando a rede for considerada com
baixos níveis de congestionamento, assim, parâmetros como a
vazão da rede podem ter resultados mais eficientes.
II.

TCP POLI

A ideia principal do TCP POLI é classificar os níveis de
congestionamento da rede e a partir desta analise desacelerar
ou acelerar a taxa de transmissão (janela de congestionamento)
para que a perda de pacotes não ocorra. O parâmetro utilizado
como referência na classificação é a variável rel que relaciona
a média móvel ponderada dos rtts mais recentes (prtt) com o rtt
anterior (prtt-1), como pode ser observado na Equação 1.

ambiente com um tráfego de dados elevado e alta concorrência,
a largura de banda entre os roteadores utilizada representa
apenas 70% da banda necessária para o tráfego [1]. A versão
do protocolo em análise (proposta) foi implementada entre o
Host0 e o Host14. Nas demais conexões, utilizadas como
Background, foram configuradas outras versões do protocolo
TCP, vide Tabela 1. Assim, realizou-se uma análise
comparativa entre o comportamento da configuração C4 com
outras versões do protocolo TCP, identificando quais os
ambientes em que a atualização do protocolo TCP Poli
apresenta melhores resultados em relação a performance da
rede.
TABELA I.

Segundo estudos realizados por Silva [1], a variável rel é
considerada, no TCP Poli, um indicativo do nível de
congestionamento da rede. No caso do primeiro segmento
recebido a média móvel atual é igual ao primeiro rtt e a média
móvel anterior não existe. Diante disso, o algoritmo TCP Poli
faz este valor ser igual ao primeiro rtt, resultando em um valor
de rel igual a 1, que seria o indicativo de uma rede com o nível
de congestionamento constante, valores acima de 1 indicariam
uma rede com aumento de congestionamento e valores abaixo,
uma rede com redução de congestionamento.
A partir desta análise preditiva serão feitos os ajustes
necessários na janela de congestionamento. Se a indicação for
rede em congestionamento, a taxa de transmissão é reduzida.
Caso contrário, a rede é considerada disponível, não sendo
necessária a redução da janela de congestionamento.
(1)
III.

CENÁRIO E AMBIENTE DE SIMULAÇÃO

A. Cenário
O cenário selecionado para realização dos testes foi criado
no NS-2 (um simulador de eventos discretos, amplamente
utilizado e reconhecido na comunidade acadêmica, capaz de
suportar a simulação de tecnologias de rede baseadas no
protocolo TCP/IP) [10], sendo caracterizado por apresentar alta
concorrência em suas conexões. Nele, foram inseridos 12
transmissores que enviam pacotes a outros 12 receptores
compartilhando do mesmo link de rede (caminho e roteadores),
como pode ser visto na Figura 1.

CONEXÕES DE BACKGROUND

Conexões
Host 1 e Host 15
Host 2 e Host 16
Host 3 e Host 17
Host 4 e Host 18
Host 5 e Host 19
Host 6 e Host 20
Host 7 e Host 21
Host 8 e Host 22
Host 9 e Host 23
Host 10 e Host 24
Host 11 e Host 25

Versão do Protocolo TCP
TCP Vegas
TCP Reno
TCP Reno
TCP Reno
TCP Reno
TCP Reno
TCP New Reno
TCP New Reno
TCP New Reno
TCP New Reno
TCP New Reno

B. Ambiente
As redes de computadores podem ser dispostas de acordo
com a sua área de abrangência. Uma rede LAN (Local Area
Network), por exemplo, apresenta uma cobertura limitada, ou
seja a distância entre os hosts e os roteadores chega em média a
100m [11]. A medida que essa distância entre os dispositivos
de rede vai aumentando, uma nova classificação é feita. No
intuito de realizar uma análise em diversos ambientes de rede
foram testados os cenários LAN, MAN (Metropolitan Area
Network), WAN (Wide Area Network) [12].
O produto entre o atraso de propagação e a velocidade de
transmissão dos sinais resulta no alcance da rede. A velocidade
de transmissão é conhecida e tem o seu valor próximo ao da
velocidade da luz. Assim o atraso de propagação é o parâmetro
que ao ser ajustado determina as diferentes distâncias entre os
dispositivos da rede [3].
LAN - d = (3.108).(0.003.103) = 300m
MAN - d = (3.108).(1.103) = 300Km
WAN - d = (3.108).(50.103) = 15000Km
IV.

Fig. 1.

Cenário de Simulação.

Os computadores conectados ao roteador 1 (Router 1)
realizam uma transferência de arquivo (FTP – File Transfer
Protocol) para os hosts do roteador 2 (Router 2) com uma
duração média de 60 segundos. No intuito de criar um

(2)

PROPOSTA

A implementação da aceleração da janela de
congestionamento foi realizada para valores com rel < 1. Assim
como no TCP Poli, os ajustes corretivos respeitaram o limite
de 30%. Pois, quando trata-se de análise de performance em
redes de computadores, valores acima de 30% podem causar
degradação da comunicação[13]. Com isso, aumentamos o
valor da janela de congestionamento de acordo com três
intervalos de valores da variável rel: 0.85< rel< 1; 0.7 < rel <
0.85; e rel <0.7, os quais indicam, respectivamente, os níveis
de congestionamento como: pouco baixo, baixo e muito baixo.
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TABELA II.

CRESCIMENTO DA JANELA DE CONGESTIONAMENTO

C. Ambiente WAN

0.85 < rel < 1

0.7 < rel < 0.85

C1

cwnd = cwnd * 1.05

cwnd = cwnd * 1.1

cwnd = cwnd * 1.2

C2

cwnd = cwnd * 1.05

cwnd = cwnd * 1.1

cwnd = cwnd * 1.15

C3

cwnd = cwnd * 1.1

cwnd = cwnd * 1.2

cwnd = cwnd * 1.3

Limiar de crescimento da janela

rel < 0.7

C4

cwnd = cwnd * 1.1

cwnd = cwnd * 1.3

cwnd = cwnd * 1.5

C5

cwnd = cwnd * 1.1

cwnd = cwnd * 1.6

cwnd = cwnd * 1.7

C6

cwnd = cwnd * 1.5

cwnd = cwnd * 1.7

cwnd = cwnd * 1.9

Após detectar os intervalos, o valor ideal para o
crescimento da janela de congestionamento é determinado a
partir de testes com variados limiares de crescimento
percentual da janela, como pode ser visto na Tabela 2. Após
analisar parâmetros como vazão, perda de pacote e latência,
verificou-se que o limiar representado pela configuração C4
obteve um melhor desempenho em relação aos demais.
V.

RESULTADOS

A seguir serão mostrados os resultados da análise
comparativa das diferentes versões do protocolo nos ambientes
de rede citados anteriormente.

TABELA V.

Indicador

Tahoe

Reno

New Reno

Vegas

Poli

C4

Melhor

Vazão Média(kbps)

578

613,56

456,04

498,36

549,34

690,09

C4

Latłncia Média(ms)

7

6,19

8,21

3,69

8,42

7,33

Vegas

Pacotes Enviados

485

533

386

415

446

569

C4

Pacotes Perdidos

31

32

29

18

13

19

Poli

Perda Percentual (%)

6,39

6

7,51

4,33

2,91

3,34

Poli

A análise da Tabela 5 demonstra que a configuração C4
apresentou melhores resultados de Vazão em relação demais
versões. Em termos de perda percentual, o desempenho obtido
foi ligeiramente próximo ao TCP Poli que se apresenta melhor
do que os demais.
Nesse ambiente, também foi possível verificar um resultado
não tão satisfatório para a latência da rede que apesar de
apresentar melhores resultados em relação ao TCP Poli e o
New Reno, obteve resultados mais elevados em relação as
demais versões testadas.
VI.

A. Ambiente LAN
TABELA III.
Indicador

Tahoe

Reno

New Reno

Vegas

Poli

C4

Melhor

Vazão Média(kbps)

636,19

912,93

672,81

581

521

897

C4

Latência Média(ms)

2,92

2,41

2,81

2,97

8,91

2,24

C4

Pacotes Enviados

542

759

566

511

418

730

New Reno

Pacotes Perdidos

40

41

33

33

9

26

Poli

7,38

5,4

5,83

6,45

2,15

3,56

Poli

Os resultados mostram, na Tabela 3, que a configuração C4
adquiriu valores de Latência e Vazão melhores do que as
demais versões, sendo a diferença da vazão bastante
considerável em relação aos outros algoritmos. Em termos de
perda percentual, o desempenho obtido foi ligeiramente
próximo ao TCP Poli que se apresenta melhor do que os
demais neste parâmetro.

Portanto, investir em pesquisas que tratem do
congestionamento de redes é essencial, para que junto aos
conceitos do cenário de redes atual seja definido qual melhor se
adequa ao seu cenário redes, ou de que forma uma versão do
protocolo pode ser complemento da outra. Também foi
percebido que o desempenho das versões do TCP depende
diretamente do ambiente em que a rede está inserida.
Diante disso, trabalhos futuros podem visar as limitações
presentes nas versões atuais do protocolo TCP. Outra proposta
seria modificar a função preditiva utilizada no TCP Poli (média
móvel ponderada). Duas opções podem ser sugeridas: as redes
neurais e cadeias de Markov.
REFERÊNCIAS

B. Ambiente MAN
TABELA IV.
Indicador

[1]

AMBIENTE MAN

Tahoe

Reno

Vegas

Poli

C4

Vazão Média(kbps)

854

768

491

856

711

906

C4

Latência Média(ms)

2,11

2,34

3,44

2,02

2,62

2,41

Vegas

Pacotes Enviados

700

670

428

718

590

755

C4

Pacotes Perdidos

New Reno

Melhor

29

64

40

26

30

28

Vegas

4,12

9,55

9,34

3,62

5,08

3,71

Vegas

[2]
[3]

[4]
Perda Percentual (%)

CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Com todas as simulacões realizadas, foi possível concluir
que a possibilidade de melhoria no desempenho das redes de
computadores, a partir de novas configurações e propostas de
controle de congestionamento, é possível com algumas
modificações no algoritmo base dos protocolos existentes.

AMBIENTE LAN

Perda Percentual (%)

AMBIENTE WAN

[5]

Os resultados mostrados na Tabela 4 demonstram que a
configuração C4 obteve um desempenho de Vazão melhor do
que as demais versões, sendo a diferença considerável em
relação aos demais algoritmos. Em termos de perda percentual
e latência, o desempenho obtido foi ligeiramente próximo ao
TCP Vegas que se apresenta melhor do que as demais versões
do protocolo.
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Full-duplex para comunicação entre máquinas
L. Terças e C. H. M. de Lima

Resumo— Nesse trabalho, estudou-se o desempenho de dispositivos Full e Half-Duplex em uma rede de transmissão entre
máquinas analisando o enlace de rádio entre o par transmissor e
receptor de interesse. O método de Monte Carlo é utilizado nas
simulações computacionais para obter as curvas de desempenho
dos dispositivos nos cenários em estudo. Nas simulações a rede
sofre efeitos degradantes de perda de percurso, sombreamento e
interferência. Em dispositivos FD o efeito de auto interferência
é levado em consideração. Os resultados numéricos mostram
que dispositivos FD apresentam a mesma eficiência espectral
de dispositivos HD, se um método de cancelamento da auto
interferência for levado em consideração.
Palavras-Chave— M2M, IoT, Full-Duplex, auto-interferência,
Half-Duplex, eficiência espectral.

I. I NTRODUÇ ÃO
Nos dias atuais a comunicação entre máquinas (M2M, do
inglês machine-to-machine) está cada vez mais presente no
cotidiano do homem, pela facilidade e pelo grande benefı́cio
de poder estar conectado aos mais variados tipos de serviços
em um dispositivo na palma da mão. Com o grande avanço na
tecnologia de comunicações sem fio, vem sendo desenvolvido
vários métodos para beneficiar ainda mais a sociedade, como
a internet das coisas (IoT, do inglês Internet of Things), com
a proposta de conectar além de pessoas, máquinas.
Neste ano em La Jolla, nos Estados Unidos, durante uma
assembleia entre várias empresas do grupo de padronização
de tecnologia móvel 3GPP chegou-se à um estágio oficial
de finalização das especificações do 5G com a aprovação do
release 15 [1]. Segundo o presidente da Qualcomm, Cristiano
Amon, a fundação do 5G NR (New Radio) inicia-se em
2019, entretanto somente em 2020 teremos o uso comercial
em alguns paı́ses da nova tecnologia considerada uma peça
fundamental para a consolidação da IoT.
A proposta da implementação dos sistemas 5G é muito
promissora, “ter a sociedade totalmente conectada”, uma tecnologia que possibilitará a conexão de tudo o que usamos,
desde eletrodomésticos até nossas casas e carros. Entretanto
para esta realidade se consolidar alguns pontos ainda devem
ser superados, principalmente na questão de capacidade de
tráfego de informação e conexão contı́nua na rede.
Uma das tecnologias que vêm sendo desenvolvidas para
atender a está demanda é a Ultra Reliable Communication
(URC), ou seja, as Comunicações Ultra Confiáveis, sua proposta é uma conexão sem fio robusta em qualquer lugar e a
qualquer momento [2]. Em conexões M2M um dos principais
desafios é conciliar a baixa potência de transmissão, visando
L. Terças e C. H. M. de Lima, Universidade Estadual Paulista
(UNESP), Câmpus de São João da Boa Vista-SP, Brasil, E-mails:
leonardo tercas@hotmail.com, carlos.lima@unesp.br. Este trabalho foi financiado pelo CNPq (432925/2016-3).

prolongar a vida útil da bateria, com o alcance de comunicação
do dispositivo.
Algumas tecnologias, como a transmissão Full-Duplex
(FD), estão sendo estudadas para viabilizar este tipo de transmissão e veem ganhando cada vez mais atenção da academia
e da indústria. Esta tecnologia permite transmitir e receber
simultaneamente um sinal, o que agrega uma maior eficiência
espectral [3]. Entretanto, dispositivos FD por receberem e
transmitirem ao mesmo tempo sofrem um efeito denominado
auto-interferência, que degrada o sinal. Por este fato, o cancelamento deste efeito vem ganhando cada vez mais espaço na
academia [4] [5] [6].
Este trabalho avalia o uso da nova tecnologia FD, em redes
do tipo M2M com tecnologia segura e confiável, observando
através de simulações meios para contornar os efeitos de
interferência e os efeitos degradantes do canal rádio móvel,
como perda de percurso e sombreamento, que agem sobre um
sinal desejado.
II. M ODELO DE SISTEMA
Para a análise da potência de um sinal que chega a um
receptor, os efeitos de atenuação considerados neste trabalho
serão a perda de percurso e o sombreamento, onde a potência
recebida, PR , em dBm, é dada por

PR = PT + K − 10αlog10


d
+ ϕ,
d0

(1)

onde PT a potência transmitida em dBm, K uma constante
que depende das caracterı́sticas da antena e atenuação do canal,
d é a distância entre receptor e transmissor, d0 é a distância
de referência do campo distante do antena, α é o expoente de
perda de percurso e ϕ é uma variável aleatória Gaussiana com
média 0 e desvio padrão σϕ [7] [8].
Além dos efeitos de atenuação, existe um outro efeito que
degrada a potência recebida de um sinal, denominado interferência. Isto ocorre pois um receptor além de receber o sinal
desejado ele recebe outros sinais provindos de transmissores
não desejados.
Neste trabalho serão considerados cenários, um de referência onde todos os transmissores operam no modo HD
e um outro onde os transmissores operam no modo FD.
Sendo assim a interferência no cenário de referência será
dada por
Z0HD =

X

PRi0 .

(2)

(ϕi ,di )∈ΦHD

Já o cenário hı́brido onde os transmissores operam tanto em
HD como FD a equação da interferência será dada por
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Fig. 1.
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Representação de um snapshot do modelo de rede utilizado.

Z0F D = δp00 +

X
(ϕi ,di )∈ΦHD

PRi0 +

X

PRj0 .

Fig. 2.

(3)

(ϕj ,dj )∈ΦF D

onde δp00 representa a atenuação da auto interferência do
dispositivo FD [5].
Para implantação da rede os dispositivos são distribuı́dos
através de uma distribuição de Poisson, a Fig.1 mostra uma
realização (snapshot) do modelo de rede simulado, nele
podemos observar o receptor e transmissor de interesse, os
transmissores de interferência e os dispositivos FD.
III. AVALIAÇ ÃO DE D ESEMPENHO
Para analisar a potência recebida no dispositivo de interesse
considerou-se uma potência de transmissão de 30 dBm em
cada transmissor, coeficiente de perda de percurso α = 4,
desvio padrão do efeito de sombreamento igual a 8 dB, número
de transmissores com média de 50 dispositivos distribuı́dos
aleatoriamente na área de cobertura da rede, sendo 25% destes
dispositivos operando como FD.
Com as potências indesejadas e a potência de interesse
conhecida, a Fig. 2 foi gerada. Cada curva possui 10.000 snapshots para trazer um resultado representativo estatisticamente.
A Fig. 2 mostra a função de distribuição cumulativa (CDF)
da razão sinal-interferência (SIR), experimentada pelo receptor
quando o transmissor desejado encontra-se a uma distância de
25 m e os interferentes são distribuı́dos aleatoriamente sobre
a área de cobertura da rede. O desempenho no receptor de
interesse não é degradado apenas pelos efeitos de perda de
percurso, sombreamento e interferência, mas principalmente
pelo seu próprio componente de auto interferência. Observase que comparado ao desempenho de um cenário com dispositivos HD existe uma diferença significativa por conta deste
efeito, entretanto o desempenho do cenário com dispositivos
FD equipara-se ao do HD, se o mesmo tiver o cancelamento de
80 dB da auto interferência. Nessa configuração, a eficiência
espectral do modo FD é superior.

−120 −100 −80 −60 −40 −20
SIR (dB)

0

20

40

CDF da potência no receptor.

IV. C ONCLUS ÕES E P ERSPECTIVAS
Neste trabalho, discutiu-se estratégias para análise de
potência recebida de um sinal e a eficiência de dispositivos
FD para que a potência de recepção ideal de um sinal seja
alcançada. Observou-se que a utilização de dispositivos FD
junto do cancelamento do efeito de auto interferência, tornase uma estratégia eficiente para alcançar melhores nı́veis de
potência, equiparando-se aos dispositivos HD. Sabendo que
a implantação de uma comunicação maciça entre máquinas
requer, além de alta eficiência espectral, baixa latência, novos
estudos serão feitos para o mesmo cenário analisando a capacidade e tempo de transmissão de pacotes com dispositivos HD
e FD, afim de comparar sua eficiência e ver se esta estratégia
é viável em termos de latência.
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Abstract—Large-scale antenna systems have attracted much
research efforts due to its application to modern mobile communications systems. Designing such arrays, however, can be challenging due to the computational efforts of classical signal processing methods. To tackle this issue, we investigate Kroneckerseparable adaptive filtering methods. Simulation results suggest
that this approach exhibits better convergence properties in some
scenarios compared to the classical adaptive filtering benchmark.
Index Terms—Beamforming, Adaptive Filtering, Tensor Product

I. I NTRODUCTION
Large-scale (massive) sensor arrays systems have become
popular among different applications such as wireless communications [1] and biomedical signal processing [2], for
example. Such large arrays bring desirable features such as
increased spatial resolution, large array gain, deep attenuation
outside passband, among others. Nevertheless, a price must be
paid to benefit from these attractive properties. Massive array
systems are usually expensive in many senses: signal processing becomes involved, more efficient hardware implementations are necessary to achieve the promised gains, and higher
energy consumption is observed in some applications [3]. In
the present contribution, we are interested in addressing the
large computational cost of beamforming in massive antenna
arrays. To this end, we exploit the separability property of
uniform rectangular arrays (URA) and we put forward the
design of separable adaptive beamforming filters.
Separable filters have been investigated as a relatively
inexpensive implementation of large filters. In [4], we have
introduced a separable beamformer that exploits the multidimensionality of volumetric arrays. Simulation results show
that the proposed filter, which is based on an alternating minimization strategy, exhibits modest computational complexity
reduction compared to the classical Wiener beamformer [5].
In the follow-up work [6], we obtain analytical expressions for
the separable filter of [4], which is based on sample estimates,
and conduct an asymptotic performance analysis. In [7], the
authors propose a separable least mean squares (LMS) algorithm to identify a second-order separable system, i.e., a linear
and time-invariant system whose impulse response h can be
well approximated as a Kronecker product h ≈ a ⊗ b. In [8],

we study the identification of third-order separable systems
by comparing the LMS strategy of [7] to that of [4]. We
observe that our approach yields better system identification
accuracy. Other classical signal processing algorithms such as
the generalized sidelobe canceler and the minimum variance
distortionless beamformers have been implemented by separable filters in [9] and [10], respectively. The works previously
mentioned reveal that separable filters can drastically reduce
the computational costs with small performance degradation
at massive filtering problems.
This present work is a follow-up of our contributions [4],
[6] and should be regarded as a proof-of-concept paper, in
which we sketch the potential of separable adaptive filters to
the large-scale array beamforming problem. In [4], [6], we
have employed deterministic gradients in the calculation of the
separable beamformers. We now adopt the stochastic gradient
technique, which leads to the LMS solution. More specifically,
we investigate the performance of the tensor LMS (TLMS)
algorithm of [7] and we propose a different implementation named alternating tensor LMS (ATLMS). Simulation
results show that the separable beamformers enjoy from faster
convergence compared to the conventional (non-separable)
normalized LMS (NLMS) benchmark. Our simulation results
also reveal some properties of the proposed ATLMS method.
We introduce our system model in Section II, present the
separable beamforming methods in Section III, show and
discuss the numerical results in Section IV and conclude the
work in Section V.
A. Notation
The transposed and the conjugated transposed (Hermitian)
of X are denoted by XT and XH , respectively. The (M ×M )dimensional identity matrix is represented by IM . The absolute
value, the `2 norm, and the expected value operator are
respectively represented by |·|, k·k2 , and E [·]. The Kronecker
product is denoted by ⊗, O(·) represents the Big-O notation,
and b·c the floor operator.
II. S YSTEM M ODEL

Let us consider a receiver system equipped with a URA of
N omni-directional antennas, with Nh columns and Nv rows
along the yz plane, as depicted in Figure 1. The antenna
This work is supported by the National Council for Scientific
and Technological Development CNPq, CAPES/PROBRAL Proc. no.662array is tuned to operate at wavelength λ, and the inter-element
88887.144009/2017-00, and FUNCAP.
spacing in both horizontal and vertical directions is λ/2.

XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBRT’18, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB 2

h
iT
(v)
(v)
av (qr ) = a1 (qr ), . . . , aNv (qr ) , the steering vectors can
finally be factorized as a(pr , qr ) = av (qr ) ⊗ ah (pr ). In the
next section, we present adaptive beamforming filters that
exploit this algebraic structure to enhance its performance.

wavefront

vertical sub-array

III. B EAMFORMING M ETHODS
In this work, we are interested in recovering a desired
source, hereafter referred to as sd [k], from the interfering ones
by employing a large antenna array. To this end, we make use
of a spatial filter (beamformer) and optimize it according to
the the minimum mean square error (MMSE) criterion, i.e.,
we seek the beamforming filter w ∈ CN which minimizes the
mean square error (MSE) function


JMSE (w) = E |sd [k] − wH x[k]|2
(4)

horizontal sub-array

Fig. 1. Uniform rectangular array (URA) with N = 3 × 3 elements.

We assume that R independent narrow-band signals in farfield propagation illuminate the URA. The sampled complexenvelope of the r-th signal is denoted as sr [k] and it impinges
on the array from the azimuth φr and polar θr angles. The
signals are assumed to be mutually uncorrelated with zero
mean and unit variance, i.e.,
(


1, i = j
∗
E si [k]sj [k] =
.
0, i 6= j
Let xn [k] represent received signal at antenna n and instant
k, pr = sin φr sin θr and qr = cos θr the horizontal and
vertical direction cosines [5], respectively, then the received
signal vector x[k] = [x1 [k], . . . , xN [k]]T can be written as
x[k] =

R
X

a(pr , qr )sr [k] + b[k] = As[k] + b[k],

(1)

r=1

where a(pr , qr ) = [a1 (pr , qr ), . . . , aN (pr , qr )]T denotes the
array steering vector, A = [a(p1 , q1 ), . . . , a(pR , qR )] ∈ CN ×R
the array manifold matrix, s[k] = [s1 [k], . . . , sR [k]]T the
impinging
signals
vector with autocorrelation matrix Rss =


E s[k]sH [k] = INs , and b[k] ∈ CN the complex additive
white Gaussian noise vector with zero mean and variance σb2 .
From our URA assumptions, it follows that
an (φr , θr ) = ejπ[(nh −1)pr +(nv −1)qr ] ,

H
H
= σs2 − pH
xs w − w pxs + w Rxx w,


where Rxx = E x[k]xH [k] = AAH + σn2 IN denotes the
received signal autocorrelation matrix, pxs = E [x[k]s∗d [k]] =
Aed denotes the cross-covariance vector, and er ∈ CR the
r-th canonical vector in the R-dimensional space. It is well
understood that the Wiener filter wopt = R−1
xx pxs yields
the global minimum of (4). Its calculation, however, requires
knowledge on the array manifold matrix A, which may
be expensive to acquire in practice. Adaptive filtering is a
classical and computationally inexpensive alternative to the
Wiener filter. The LMS algorithm and its normalized flavor
are the workhorse solutions for minimizing (4). Nevertheless,
they face slow convergence as the filter length grows [11].
To address the computational complexity issue and to exploit the URA separability, we have put forward separable
extensions of the classical Wiener filter in [6]. Specifically,
we proposed optimizing a separable beamforming filter w =
wv ⊗ wh , with wh ∈ CNh and wv ∈ CNv by calculating
deterministic gradients of (4). Here, by contrast, we present
two adaptive solutions which employ the stochastic gradient
technique to optimize the separable filter. The first solution,
referred to as TLMS, was first introduced in [7], [12] by
Rupp and Schwarz to tackle the slow convergence issue of
the NLMS algorithm. The second solution, hereafter called
ATLMS consists of a different implementation of the TLMS
algorithm inspired by the alternating minimization strategy of
[4], [6], [8]. In the remainder of this section, we present the
TLMS and ATLMS algorithms and briefly comment on their
stability, convergence and computational complexity properties.

(2)

with n = nh + (nv − 1)Nh , nh ∈ {1, . . . , Nh }, and nv ∈
{1, . . . , Nv }.
It is well-known that URA array steering vectors can be
Kronecker-separated into a horizontal and a vertical factors as
a result of array bi-dimensionality [5]. One can factorize (2)
as
(v)
(3)
an (pr , qr ) = a(h)
nh (pr )anv (qr ),

A. Tensor LMS Algorithm
We begin by noting that the output signal y[k] = wH x[k]
of the separable filter w = wv ⊗ wh can be written in two
equivalent manners [4], [7]:
y[k] = whH X[k]wv∗ = whH uh [k],
=

wvH XT [k]wh∗

=

wvH uv [k],

(5)
(6)

where X[k] is a (Nh × Nv )-dimensional matrix obtained by
(h)
(v)
where anh (pr ) = ejπ(nh −1)pr and anv (qr ) = ejπ(nv −1)qr . reshaping x[k], and u [k] and u [k] are referred to as the
h
iT 663
h
v
(h)
(h)
From (3) and defining ah (pr ) = a1 (pr ), . . . , aNh (pr ) , horizontal and vertical sub-array received signals [4], [6].
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The NLMS algorithm can be derived with respect to the
horizontal and vertical sub-arrays. At instant (iteration) k, we
have:
e[k] = sd [k] − (wv [k] ⊗ wh [k])H x[k],

(7)

∗

(8)

∗

(9)

wh [k + 1] = wh [k] + µ̃[k]uh [k]e [k],
wv [k + 1] = wv [k] + µ̃[k]uv [k]e [k],
where the step size µ̃[k] is normalized as [7]
µ
µ̃[k] =
2
2.
kuh [k]k2 + kuv [k]k2

(10)

In the original TLMS paper [7], (i) uh [k] and uv [k] are
computed, (ii) the instantaneous error (7) is calculated, then
(iii) the sub-filters are updated following (8) and (9). An
extra step can be considered to check convergence. TLMS
is summarized in Algorithm 1 considering a standard filter
initialization and K available samples.
Algorithm 1 Tensor LMS algorithm
Require: Step parameter µ, sample size K
1: k ← 1
2: Initialize wh [k] and wv [k] as [1, 0, . . . , 0]T
3: for k = 1 : K do
. Note we use MATLAB’s notation
4:
uh [k] ← X[k]wv∗ [k]
5:
uv [k] ← X[k]T wh∗ [k]
6:
e[k] ← sd [k] − (wv [k] ⊗ wh [k])H x[k]
µ
7:
µ̃[k] ← ku [k]k2 +ku
2
v [k]k2
h
2
8:
wh [k + 1] ← wh [k] + µ̃[k]uh [k]e∗ [k]
9:
wv [k + 1] ← wv [k] + µ̃[k]uv [k]e∗ [k]
10:
Check convergence
11: end for
12: return wv [k + 1] ⊗ wh [k + 1]

B. Alternating Tensor LMS Algorithm
Note, however, that one can update wh [k] and wv [k] in
different forms. In the ATLMS algorithm, wh [k] and wv [k] are
computed in the alternating fashion of [6]. More specifically,
for a fixed wv [k], we (i) compute uh [k], (ii) the instantaneous error (7), then (iii) the horizontal sub-filter is updated
following (8). Steps (i)-(iii) are repeated over Kh iterations.
Next, for a now fixed wh [k], we (iv) compute uv [k], (v)
the instantaneous error (7), then (vi) the vertical sub-filter
is updated as in (9). Steps (iv)-(vi) are repeated over Kv
iterations. Since each sub-filter is updated according to the
classical NLMS fashion, the step size parameters set as
µ
µ
µ̃h [k] =
µ̃v [k] =
(11)
2,
2.
kuh [k]k2
kuv [k]k2

a block coordinate descent [13]. Although these algorithms
are algebraically similar, it is unclear if they yield the same
performance in terms of convergence rate and source recovery.
The simulations results presented in Section IV shed a light
on this question.
Algorithm 2 Alternating Tensor LMS algorithm
Require: Step parameter µ, sample parameters K, Kh , Kv
1: k ← 1
2: Kb ← b K K
c
h +Kv
3: Initialize wh [k] and wv [k] as [1, 0, . . . , 0]T
4: for k = 1 : Kh + Kv : Kb (Kh + Kv ) do
5:
for kh = k : k + Kh − 1 do
6:
uh [kh ] ← X[kh ]wv∗ [kh ]
7:
e[kh ] ← sd [kh ] − (wv [kh ] ⊗ wh [kh ])H x[kh ]
µ
8:
µ̃h [kh ] ← ku [k
2
h h ]k2
9:
wh [kh + 1] ← wh [kh ] + µ̃h [kh ]uh [kh ]e∗ [kh ]
10:
end for
11:
for kv = k + Kh : k + Kh + Kv − 1 do
12:
uv [kv ] ← X[kv ]T wh [kv ]∗
13:
e[kv ] ← sd [kv ] − (wv [kv ] ⊗ wh [kh + 1])H x[kv ]
µ
14:
µ̃v [kv ] ← ku [k
2
v v ]k2
15:
wv [kv + 1] ← wv [kv ] + µ̃v [kv ]uv [kv ]e∗ [kv ]
16:
end for
17:
Check convergence
18: end for
19: return wv [kv + 1] ⊗ wh [kh + 1]

C. Convergence and Computational Complexity
As already mentioned in [7], the theoretical analysis of
separable adaptive filters is challenging due to their cascaded
nature. It can be shown that TLMS converges in the MSE as
long as [7]
2
0<µ<
2
2.
kuh [k]k2 + kuv [k]k2
Since each ATLMS block-descent consists of a standard and
independent NLMS algorithm, we choose the step size factors
to satisfy 0 < µ < ku 2[k]k2 and 0 < µ < ku 2[k]k2 . In our
v
h
2
2
experiments, we consider that the adaptive algorithm has
2
converged when kw[k + 1] − w[k]k2 ≤ , where  > 0 is
a small tolerance.
Regarding computational complexity, TLMS, and ATLMS
perform O(Nh +Nv ) multiplications while NLMS O(N ). The
convergence rate is the most important aspect in this sense,
since both strategies are linear with the filter length. In the
next section, we plot the learning curve of these algorithms to
investigate their convergence properties.

ATLMS is summarized in Algorithm 2 considering a standard
IV. S IMULATION R ESULTS
filter initialization and K available samples, which are divided
K
In this section, we present simulation results to investigate
in blocks of Kb = b Kh +Kv c samples.
The comparison of Algorithms 1 and 2 gives some insight the performance of the separable beamformers using NLMS as
on their behavior and differences. In the former, both sub- benchmark. We set as figure of merit the sample MSE, defined
filters are updated at each iteration, whereas, in the latter, as
K−1
1 X
2
the solution iterates through the horizontal and vertical di-664
sd [k] − wH x[k] ,
MSE(w) =
K
rections in an alternate fashion. This strategy is essentially
k=0
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and calculated over K = 104 samples. We consider a URA
of N = Nh × Nv = 8 × 8 antennas, which is a reasonable
setup for a 5G base-station [14], and R = 4 QPSK-modulated
impinging signals. The results are obtained by means of Monte
Carlo simulations with 104 independent experiments, wherein
the directional cosines pr and qr are uniformly selected from
the interval [−0.9, 0.9] and the convergence tolerance is set to
 = 10−9 . As the QPSK signals have unit power, we define
the signal to noise ratio (SNR) as SNR = 1/σb2 . Since massive
MIMO systems will likely operate in the low SNR regime, we
set SNR = 0 dB in our simulations.
We first study the learning curve of ATLMS for different
iteration intervals Kh and Kv and step size factors in Figures 2
and 3. In the former figure, the learning curves are obtained
for µ = 0.5. In this scenario, we observe that Kh = Kv = 100
yields the fastest convergence. In the latter figure, where
the learning curves were calculated for µ = 0.1, we note Fig. 2. ATLMS learning curves for different iteration intervals Kh and Kv .
that Kh = Kv = 10 presents the best convergence rate. µ = 0.5.
Interestingly, ATLMS converges to the same MSE for all
Kh and Kv tuples, approximately −15 dB for µ = 0.5 and
−16.5 dB for µ = 0.1. Therefore, we conclude that the
iteration intervals Kh and Kv affect mostly the algorithm
convergence rate. If the these parameters are chosen too large,
then the convergence rate only worsens. If they are relatively
small (up to 100 iterations), then they can be optimized
for a given step size parameter. However, Figures 2 and 3
show that the convergence performance difference between
Kh = Kv = 1, 10, and 100 is not much significant. In
the following simulations, we choose Kh = Kv = 10, as
it provides the fastest convergence for µ = 0.1.
Now we investigate the convergence rate of the adaptive
beamformers for different step size µ. In Figure 4, we observe the well-known behavior of the NLMS algorithm: its
convergence rate sharply decreases as µ increases. Note that
it becomes especially slow for µ = 0.1 and 0.05. In a practical
setup, the system designer typically seeks a step size that
Fig. 3. ATLMS learning curves for different iteration intervals Kh and Kv .
strikes a good compromise between convergence rate and µ = 0.1.
MSE. Figure 4 reveals that µ = 0.5 achieves this trade-off for
the given parameters. The separable beamformers, by contrast,
converge much faster for all considered step sizes, as one improvement over TLMS, there are practical scenarios where
can see in Figures 5 and 6. We observe a striking result for this alternating strategy seems promising as it gives more
µ = 0.05: the separable beamformers achieve convergence flexibility in the filter optimization, e.g., the filter designer can
in about 5000 iterations, while NLMS converge in more choose to favor a sub-array over the other by manipulating Kh
than 10000 iterations. These results suggest that the separable and Kv , which is impossible with TLMS.
beamformers are more efficient in computational terms, as they
converge faster and each filter update requires a number of
multiplications still linear with the array size.
V. C ONCLUSION
Although TLMS and ATLMS seem to yield the same
Simulations results have shown that the separable beamperformance, one can find some differences. For the given
parameters, we see by comparing Figure 5 to 6 that ATLMS formers converge faster than the traditional NLMS beamhas, at convergence, a larger misadjustment and attains a former. For the considered scenarios and parameters set,
slightly worse MSE level. Moreover, the convergence rate of ATLMS does not present any significant improvement comATLMS is slightly poorer. Simply put, TLMS performs better pared to TLMS. Nonetheless, ATLMS offers more design
than ATLMS for the considered scenario. A natural question flexibility, which can be useful to some practical applications
rises: is this true in general? Simulations considering different in wireless communications systems. Future work include
scenarios would be necessary to answer, and, such extensive theoretical performance analysis and application to realistic
analysis is out of the scope of this paper. It is important to665mobile communication scenarios with massive multi-antenna
mention that although ATLMS does not exhibit any significant systems.
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Separação de modo de polarização em DP-MIMO
com equalizador Butterfly apoiado por beamforming
César Druczkoski, Cynthia Junqueira, Adilson Chinatto e Rafael Ferrari

Resumo— Este artigo propõe o uso de conformadores de feixe
LCMV e CMA como apoio para a separação de modo de
polarização em sistemas Massive MIMO. Os conformadores de
feixe são sucedidos por filtros do tipo Butterfly baseados em CMA,
permitindo a recuperação de um sinal DP-QPSK com dispersão
de modo de polarização. Estas configurações de filtragem se
apresentam como uma modificação da utilização padrão de
sistemas Massive MIMO, reduzindo a estrutura do equalizador e
podendo ser estendida para outras geometrias de rede de antenas.
Palavras-Chave— Smart Antenas, Massive MIMO, Conformador de feixe, Frost, CMA, Butterfly
Abstract— This study proposes the use of LCMV and CMA
beamformers as a support for the polarization mode separation
in Massive MIMO systems. The beamformers are followed by
CMA based Butterfly filters, allowing for the recovery of a
DP-QPSK signal with polarization mode dispersion. These filter
configurations are shown as a modification of the usual Massive
MIMO, simplifying the equalizer architecture and extending this
approach to other antenna array’s geometries.
Keywords— Smart Antenas, Massive MIMO, Beamformer,
Frost, CMA, Butterfly

I. I NTRODUÇ ÃO
Nos anos 80, a introdução da primeira geração da tecnologia móvel iniciou a modificação do modo de pensamento
da sociedade em relação à comunicação. Nos anos 90, o
lançamento do Global System for Mobile Communications
(GSM) aliou serviços de comunicação via mensagens curtas
(SMS) e de multimı́dia (MMS). A evolução do GSM permitiu
a introdução do General Packet Radio Service (GPRS) que
levou a terceira geração (3G), trazendo um aumento significativo da taxa de dados. A comunicação móvel 3G gerou os
padrões para serviços de telecomunicação em sistemas móveis,
o chamado International Mobile Telecommunications (IMT2000) incluindo wide area wireless voice telephone, acesso
internet móvel, chamadas em vı́deo e televisão móvel.
A quarta geração (4G) iniciou-se com o padrão IMTAdvanced, e levada ao público com serviços de Long Term
Evolution (LTE), inicialmente em Estocolmo, via os sistemas
de rede das empresas Ericsson, Nokia e Siemens e em Oslo,
via o sistema da Huawei no final de 2009. A quinta geração
(5G) com pesquisas iniciadas em 2011 e introdução esperada
em 2020 permitirá o aumento de 1000 vezes em largura de
César Druczkoski, Cynthia Junqueira, Adilson Chinatto e Rafael
Ferrari, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Universidade
Estadual de Campinas, Campinas-SP, Brasil e César Druczkoski, Cynthia
Junqueira e Adilson Chinatto, Espectro Ltda., Campinas-SP, Brasil, E-mails:
cesar.druczkoski@espectro-eng.com.br,
cynthiaj@decom.fee.unicamp.br,
chinatto@espectro-eng.com.br, rferrari@dca.fee.unicamp.br

banda e 100 vezes em taxa de dados [1] e estará apta a cobrir
grande variedade de aplicações das estações móveis futuras.
A 5G trará muitos desenvolvimentos e inovações e entre
as tendências impactantes para seu avanço está o arranjo de
antenas, a aplicação de sistemas em ondas milimétricas e
os sistemas de Massive MIMO [2]. O conceito básico do
sistema Massive MIMO é a aplicação de um conjunto de
grande número de antenas na estação base para servir simultaneamente muitos terminais autônomos. É referenciado como
a tecnologia mais competitiva para a aplicação na camada
fı́sica sub-6GHz nos futuros acessos sem fio pois tem atrativas
propriedades de propagação aliadas à maturidade de hardware
na tecnologia para acesso de rádio. O Massive MIMO, ainda,
traz benefı́cios relacionados à eficiência espectral juntamente
com eficiência energética pela redução de potência radiada
referenciada ao ganho do arranjo de antenas [3] [4].
Com esta motivação, neste artigo algoritmos adaptativos são
aplicados em um arranjo de antenas linear uniforme, uniform
linear array (ULA) formada por antenas de dupla polarização
(vertical/horizontal) dispostas em um mesmo eixo e uniformemente espaçadas por d = λ0 /2, em que λ0 é o comprimento
de onda do sinal desejado. Um sinal desejado com modulação
DP-QPSK bem como outros sinais indesejados incidem nesta
rede e são filtrados por conformadores de feixe (beamformers)
adaptativos. Após este estagio, os sinais das duas polarizações
são equalizados por um equalizador MIMO para compensar a
mistura dos sinais por efeito PMD.
Esta aplicação difere da utilização usual de um sistema
Massive MIMO com M entradas e N saı́das usando uma
filtragem em dois estágios. Primeiramente, os conformadores
feixe focam a rede nos sinais desejados e em seguida um
equalizador MIMO separa estes sinais. Assim, simplificando
o equalizador de um sistema M × N para um N × N .
Na seção II são descritos os algoritmos utilizados para a
conformação dos feixes. Na seção III é definido o sistema
MIMO e sua utilização com diversidade de polarização. Na
seção IV é descrito o algoritmo de equalização utilizado. Na
seção V serão apresentados os resultados das simulações bem
como as configurações de cada algoritmo utilizado. Por fim,
na seção VI serão apresentadas a conclusões e estudos futuros.
II. R EDES DE A NTENAS A DAPTATIVAS (S MART
A DAPTATIVE A NTENNAS )
Smart Adaptative Antennas são redes multifeixe ou de antenas adaptativas que rastreiam o ambiente wireless. Melhoram
de forma significativa a performance de sistemas sem-fio
aumentando o ganho do sistema em um fator equivalente ao
667
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número de antenas na rede, M , e permitem a supressão de um
número M − 1 de sinais interferentes [5].
Redes de antenas adaptativas são formadas por grupos de
antenas aliados a algoritmos de filtragem adaptativa, de forma
a combinar os sinais recebidos por cada antena. Dado um arranjo de antenas, muitos tipos diferentes de algoritmos podem
ser elencados para adaptar um conjunto de coeficientes deste
arranjo [6]. A proposição supervisionada, como por exemplo
o algoritmo de Wiener e outras técnicas não supervisionadas,
como os algoritmo de Godard ou soluções que empregam
restrições lineares podem, teoricamente, ser aplicadas.

funções custo que, embora multimodais, apresentam mı́nimos
correspondentes às soluções em que o sinal é recuperado. São
conhecidos na literatura como Algoritmos de Bussgang [6].
1) Algoritmo de Godard: O algoritmo de Godard [9] é um
caso particular dos algoritmos de Bussgang. Visa minimizar a
função custo do desvio do sinal de entrada em relação ao
módulo do sinal desejado, otimizando os pesos do filtro a
cada iteração e mantendo a propriedade de módulo constante
da constelação dos dados transmitidos. É conhecido também
com o nome de Constant Modulus Algorithm (CMA) [10]. A
adaptação dos parâmetros deste filtro se dá pela equação
w(n + 1)

A. Algoritmos com restrições lineares (LCMV)
Estes algoritmos ajustam os pesos do filtro que combina
linearmente os sinais recebidos através da minimização da
variância do sinal de saı́da do arranjo mediante a restrições
lineares. Estas são relacionadas aos ângulos de chegada dos
sinais incidentes e definidas de modo a preservarem somente
os sinais desejados. Tal abordagem, comumente conhecida
como Linear Constrained Minimum Variance (LCMV) [7],
pode ser expressa por
C H w = f,

(1)

onde C[K, L] é a matriz de restrições para uma rede de antenas
de K elementos e L restrições, w[K, 1] é o vetor de pesos
do filtro espacial, f [L, 1] é o vetor de resposta das restrições
lineares e H é o operador adjunto (conjugado hermitiano).
Assim, a solução ótima é calculada como
−1
−1
Wopt = Rxx
C(C H Rxx
C)−1 f,

(2)

com Rxx sendo a matriz de autocorrelação do sinal de entrada.
1) Constrained Least Mean Square (CLMS): O CLMS
funciona de maneira iterativa movendo os valores do vetor
de peso na direção oposta ao gradiente da função custo,
acrescida da função restrição pelo método dos multiplicadores
de Lagrange [7]. É baseado no algoritmo Least Mean Square
(LMS), estendendo a problemática do critério LCMV para
sinais em que a solução ótima, wopt , não pode ser calculada
diretamente. O CLMS é também conhecido como algoritmo
de Frost e baseia-se no seguinte conjunto de equações [8]
w(0)
w(n + 1)

= F
=

P (w(n) − µy(n)x(n)H ) + F

P

= I − C(C H C)−1 C H

F

= C(C H C)−1 f,

(3)

em que x[KJ, 1] é o vetor do sinal de entrada, w[KJ, 1] o
vetor de pesos do filtro, f [L, 1] o vetor de restrições lineares,
µ o passo de adaptação, I a matriz identidade, C[KJ, L] a
matriz de restrições e K, J e L o número de elementos da
rede, atrasos e sinais, respectivamente.

rp

w(n) − µx(n)(|y(n)|2 − rp )y(n)H


E |s(n)2p |

,
=
E |s(n)p |

=

(4)

em que w(n) é o vetor de pesos do filtro para uma rede de K
elementos e com J atrasos, x(n) o vetor do sinal de entrada
do filtro, y(n) o vetor do sinal de saı́da do filtro, µ o passo de
adaptação e s(n) depende da modulação do sinal transmitido.
III. S ISTEMA MIMO E P OLARIZAÇ ÃO
Sistemas Multiple-Input and Multiple-Output (MIMO)
utilizam-se de múltiplos transmissores e receptores. Este sistema alia técnicas de multiplexação espacial e diversidade,
tais como diversidade de combinação, seleção de antena e
conformador de feixe, aumentando a capacidade do canal [11].
As pesquisas que culminaram na tecnologia MIMO
iniciaram-se na década de 1980. In 1984, J. H. Winters, do
Laboratório Bell, escreveu uma patente sobre comunicação
sem fio e múltiplas antenas. Publicou também um estudo sobre
limites de taxas de dados para sistemas de múltiplas antenas
num ambiente de fading do tipo Rayleigh [12]. Em 1993,
Paulraj e Kailath propuseram o conceito de multiplexação
espacial usando MIMO. No perı́odo entre 1986 e 1995
muitos artigos foram publicados com foco no conceito MIMO.
O primeiro sistema MIMO comercial foi desenvolvido em
2001 pela empresa Iospan Wireless. Desde 2006 empresas
como Broadcom e Intel têm concebido novas técnicas de
comunicação baseadas na tecnologia MIMO para melhoria de
eficiência de sistemas do tipo Wireless Local Area Network
(WLAN). O padrão de wireless LAN IEEE 802.1n-2009 foi
criado atraindo muita atenção para este tipo de sistema, sendo
a tecnologia candidata quando da criação da quarta geração
dos sistemas de comunicação sem fio.
O sistema MIMO pode ser descrito via um modelo
matemático simplificado onde considera-se NT antenas transmissoras e NR antenas receptoras [13]. Sendo a relação de
entrada e saı́da do sistema é definida por
y = Hx + b,

(5)

onde HNR ,NT é a matriz complexa do canal da forma H =
[h1 , ..., hNT ], sendo hk = [h1 k, ..., HNR k]T e p = 1, ..., NT o
B. Algoritmos não supervisionados
vetor complexo do canal que liga as NT antenas de transAlgoritmos não supervisionados recuperam o sinal dese- missão as NR antenas de recepção, x = [x1 , ..., xNT ]T o
jado sem a necessidade de sequências de treinamento ou vetor complexo do sinal transmitido, y = [y1 , ..., yNR ]T o
restrições explı́citas. Estes algoritmos geralmente possuem vetor complexo do sinal recebido e b = [b1 , ..., bNR ]T o vetor
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complexo do ruı́do aditivo. E assim, na antena receptora Rxq ,
o sinal recebido é expresso segundo
yq =

NT
X

hpq xp + bq ;

q = 1, ..., NR .

(6)

p=1

O sistema MIMO é encontrado na literatura em versões
simplificadas com as seguintes definições:
• SIMO: Single-Input and Multiple-Output, onde o sistema
de transmissão é composto de apenas 1 antena;
• MISO: Multiple-Input and Single-Output, onde o sistema
de recepção é composto de apenas 1 antena;
• SISO: Single-Input and Single-Output, onde os sistemas
de recepção e de transmissão têm apenas 1 antena.
Vale ressaltar que os sistemas MIMO têm sido muito
investigados na literatura em relação a propriedades básicas,
eficiência e vantagens em relação aos modelos simplificados.
Em [14] é descrita a melhoria de ganho de taxa de transferência (throughput) em relação à sistemas do tipo SIMO.
Em sistemas de comunicação, com o objetivo de maior
robustez em relação às variações do canal, técnicas de diversidade são comumente empregadas. Estas técnicas exploram as
variações naturais do canal e buscam mitigar desvanecimentos
(fading) e interferências presentes. Por exemplo, técnicas de
diversidade combinadas podem ser utilizadas num receptor
para explorar as caracterı́sticas de multipropagação de um
canal. Resumidamente, o termo diversidade pode ser categorizado como diversidade temporal, em frequência, de multiusuário, espacial e de polarização. A diversidade espacial,
destinada a criar caminhos de propagação não correlacionados
para um sinal, é construı́da pelo uso de múltiplas antenas
num sistema de transmissão ou de recepção. Sistemas do tipo
MIMO costumam usar esta técnica, mas ela não é a única que
pode trazer melhor desempenho ao sistema.
Antenas transmitem sinais de acordo com sua polarização e
o melhor desempenho de recepção acontece quando os sinais
coincidem em polarização com o sinal transmitido. Os efeitos
de polarização podem ser observados dos dois lados do enlace.
É sabido que diversidade de polarização pode ser explorada
para o aumento de desempenho de canais MIMO outdoorindoor e capacidade de canal de sistemas MIMO indoor [15].
Neste trabalho o foco será dado a técnicas de diversidade
de polarização, comumente usados para mitigação de descasamentos de polarização das antenas de transmissão ou recepção.
Neste esquema, múltiplas cópias do mesmo sinal são transmitidas e recebidas pelas antenas em diferentes polarizações.
No receptor os sinais que estão alinhados com a respectiva
polarização da antena são recebidos e os desalinhados, são
atenuados [16]. Porém como o meio de transmissão não é
ideal, os sinais sofrem dispersão do modo de polarização, conhecida como Polarization Mode Dispersion (PMD). Assim, os
sinais recebidos tornam-se combinação dos sinais transmitidos.
Este inconveniente, porém, pode ser minimizado utilizando um
equalizador baseado em técnica adaptativa desenvolvida para
a compensação do efeito de PMD [17].
IV. E QUALIZADOR B UTTERFLY
Um equalizador Butterfly consiste em um grupo de filtros
adaptativos que operam em conjunto e concorrentemente com

a função de compensar efeitos de mistura entre polarizações
devidas à PMD. Como é um filtro adaptativo, baseia-se em
um determinado critério para a atualização dos coeficientes.
Neste trabalho, utiliza-se o critério do módulo constante
(constant modulus algorithm – CMA) [18]. O algoritmo CMA
funciona satisfatoriamente com sinais quadrature-phase-shiftkeying (QPSK) e apresenta bom desempenho mesmo para
constelações de ordens superiores, como 16-QAM. Sua estrutura é formada por 4 sub-equalizadores, sendo que cada
sub-equalizador corresponde a um filtro FIR, Figura 1.
x0 (n)

x(n)
Hxx
Hyx
Hxy
Hyy
y(n)

Fig. 1.

y 0 (n)

Estrutura do equalizador Butterfly.

A estrutura é atualizada conjuntamente segundo
Hxx (n + 1)

=

Hxx (n) + µεx (n)x(n)H

Hyx (n + 1)

=

Hyx (n) + µεx (n)y(n)H

Hxy (n + 1)

=

Hxy (n) + µεy (n)x(n)H

Hyy (n + 1)

=

Hyy (n) + µεy (n)y(n)H ,

(7)

em que Hxx , Hyx , Hxy e Hyy são os vetores que contêm
os coeficientes de cada um dos quatro filtros, µ é o passo de
adaptação do algoritmo, e εx e εy são os erros dos sinais de
entrada atualizados segundo o CMA, que seguem
x0 (n)

= Hxx (n + 1)x(n) + Hyx (n + 1)y(n)

y 0 (n)

= Hxy (n + 1)x(n) + Hyy (n + 1)y(n)

εx (n + 1)

=

(rp − |x(n)0 |2 )x0 (n)

εy (n + 1)

=

(rp − |y(n)0 |2 )y 0 (n),

(8)

com rp sendo o raio calculado a partir da equação (4) e x0 (n)
e y 0 (n) as saı́das do equalizador.
V. E XPERIMENTOS E R ESULTADOS
Para a aplicação experimental dos algoritmos estudados foi
considerada uma rede de configuração ULA com 16 antenas,
cada antena com dupla polarização, vertical/horizontal. O
sinal desejado foi considerado um sinal DP-QPSK (p =
2, |s(n)| = 2, r2 = 4) com metade dos sı́mbolos transmitidos
em polarização vertical e metade em polarização horizontal.
Na recepção, os sinais foram misturados segundo
 0 
 
v
9 1 v
=
,
(9)
h0
2 8 h
representando uma simplificação do efeito de PMD (sem
memória), e corrompidos por ruı́do branco aditivo (σv2 =
0, 1129 e σh2 = 0, 1127), resultando em uma relação sinalinterferente (signal to interference ratio – SIR), calculado
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segundo Eq. 10, de 19 dB e 12 dB. Este sinal incide perpendicularmente à rede de antenas (DOAd = 0◦ ). Simultaneamente,
outros 4 sinais indesejados sem modulação, gerados a partir da
distribuição normal padrão (µ = 0 e σ 2 = 1) com um ganho
escalar inferior a 1, incidem sobre o arranjo de antenas, com
DOAi = [−60◦ , −33◦ , 27◦ , 45◦ ].
SIRv = 20 log10

σdesejado v
.
σv0 − σdesejado v

(10)

Esta configuração segue o esquema apresentado na Figura
2, utilizando conformadores de feixe, LCMV e CMA, e um
equalizador Butterfly 2×2 com os seguintes parâmetros:
• Conformador de feixe LCMV com 1 coeficiente por
antena, µ = 10−5 e inicialização dada pela Eq. 3;
• Conformador de feixe CMA com 1 coeficiente por antena,
µ = 10−4 e inicialização w(1, 1) = 10−2 ;
−4
• Equalizador Butterfly com 3 coeficientes, µ = 10
e
inicialização Hvv = Hhh = 1 e Hhv = Hvh = 0.
Equalizador Butterfly

Sinais Beamformer
v 0 (n)

..

Rx1

Hhv

..

Rx16

aproxima do DOAd . Para tanto o sinal indesejado originalmente em 27◦ foi aproximado do sinal desejado variando 1◦
a cada iteração da simulação. Esta influência na eficiência de
filtragem dos algoritmos utilizados é apresentada pela variação
do SIN R (Signal-to-interference-plus-noise ratio) dos sinais
de saı́da dos conformadores de feixe e do equalizador Butterfly
em função da proximidade de um sinal indesejado ao sinal
desejado. Estes resultados são apresentados nas Figuras 5 e 6.

Hvh

S5

Fig. 2.

v(n)
Hvv

S1

Fig. 4. Fatores de rede dos conformadores de feixe CMA horizontal e vertical.

h0 (n)

Hhh
h(n)

Estrutura de filtragem utilizada.

Ambos algoritmos têm bom desempenho, como vemos nas
Figuras 3 e 4, posicionando o lóbulo principal na direção do
sinal desejado e nulos na direção dos sinais interferentes.

Fig. 5. Variação SIN R dos sinais de saı́da dos conformadores de feixe
LCMV e do equalizador Butterfly em função da proximidade de um sinal
indesejado ao sinal desejado.

Fig. 3. Fatores de rede dos conformadores de feixe LCMV horizontal e
vertical.

Um segundo conjunto de simulações foi realizado para
avaliar o desempenho dos algoritmos utilizados quando o
angulo de incidência de algum dos sinais interferentes se

A proximidade de um sinal interferente ao sinal desejado
diminui o desempenho dos conformadores de feixe utilizados.
Percebemos uma queda considerável nos valores de SIN R
dos sinais de saı́da, em especial para valores abaixo de 5◦ .
Este efeito se propaga para o equalizador, diminuindo sua
eficiência, como vemos na Figura 5.
Como o algoritmo LCMV foca o feixe em uma direção
escolhida, a proximidade do sinal interferente ao sinal desejado
causa uma dominância dos sinais interferentes em relação ao
efeito de PDM na formação do sinal de saı́da do beamformer
LCMV. Isto resulta em um sinal sem módulo constante, que
não atende o critério de filtragem utilizado para a equalização.
Em contrapartida, como o beamformer CMA não foca na
direção do sinal de interesse e sim em um critério de módulo
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[4]

[5]

[6]
[7]

[8]
Fig. 6. Variação SIN R dos sinais de saı́da dos conformadores de feixe CMA
e do equalizador Butterfly em função da proximidade de um sinal indesejado
ao sinal desejado.

[9]
constante, sofre uma menor perda de desempenho com a
aproximação do sinal indesejado, como vemos na Figura 6.
VI. C ONCLUS ÃO
Apesar do sistema apresentado, uma rede ULA com 16 antenas e somente 2 sinais desejados, ser muito mais simples que
os arranjos usualmente utilizados em sistemas Massive MIMO
fica claro o benefı́cio da adição dos algoritmos conformadores
de feixe. Esta estratégia reduz o estágio de equalização de
um sistema com 32 entradas (16 verticais e 16 horizontais) e
2 saı́das, 32×2, para um sistema 2×2, que foca somente na
compensação do efeito de PMD.
Obviamente o esquema de filtragem proposto possui
limitações. O beamformer LCMV depende completamente no
conhecimento do DOA do sinal desejado. Assim é necessário
o uso de algoritmos DOA ou outras estratégias que forneçam
esta informação. O beamformer CMA por sua vez apresenta
um baixo desempenho para cenários de alta mobilidade. Outra
limitação deste algoritmo é quando os sinais interferentes
possuem mesma modulação do sinal desejado. Isto implica
no uso de algoritmos de model matching para separar todos os
sinal de mesma modulação e assim encontrar o sinal desejado.
Estudos futuros incluem a extensão desta aplicação a geometrias mais complexa de grupos de antenas bem como o
aumento do número de sinais e antenas. Isto permitiria uma
aproximação maior de aplicações reais de Massive MIMO e
assim uma comparação detalhada com sistemas full-MIMO.
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Análise de Filtro Passa Banda Hairpin Impresso em
Substrato Têxtil Composto por Fibras Acrílicas
Wisla Milena Morais de Oliveira, Mychael Jales Duarte, Valdemir Praxedes da Silva Neto e Adaildo Gomes
D’Assunção
Resumo— Este trabalho apresenta uma análise sobre a
aplicabilidade de materiais flexíveis como substrato de filtro
planar de microfita. Projetou-se um filtro passa-banda usando
ressoador Hairpin construído sobre substrato de tecido composto
por fibras acrílicas. O filtro foi projetado para aplicações em
sistemas wireless operando em 2,45 GHz. As análises foram
realizadas utilizando o software Ansoft HFSS. Um protótipo do
filtro foi construído para fins de caracterização experimental. Os
resultados teóricos e medidos foram satisfatórios, sendo possível
alcançar uma resposta em frequência desejada, mesmo, com a
alta tangente de perdas que o tecido possui.
Palavras-Chave—
Substrato Têxtil.

Filtros

Planares,

Materiais

Flexíveis,

Abstract— This work presents an analysis on the applicability
of flexible materials as a microfite planar filter substrate. A
bandpass filter was designed using Hairpin resonator built on a
textile substrate composed of acrylic fibers. The filter is designed
for applications in wireless systems operating at 2.45 GHz. The
analyzes were performed using Ansoft HFSS software. A prototype
of the filter was constructed for experimental characterization
purposes. The theoretical and measured results were satisfactory,
being possible to achieve a desired frequency response, even with
the high tangent of losses that the tissue has.

Estudos recentes tem se concentrado na utilização de
materiais flexíveis, tais como tecidos, empregados como
substrato na fabricação dos circuitos planares de micro-ondas
[4]. Tecidos como Jeans, brim santista, algodão e poliamida
são utilizados na literatura para desenvolvimento de circuitos
planares.
A utilização de substratos têxteis permite aplicações
diversas, como a possibilidade de integrar circuitos de
microfita em vestimentas militares, de modo, a aperfeiçoar a
comunicação, sem, contudo, comprometer o conforto do
usuário. Assim como, realizar aplicações em superfícies
irregulares, onde os materiais rígidos que frequentemente são
utilizados como substratos não podem ser empregados.
Este trabalho apresenta o estudo de um filtro passa-banda
de microfita, para aplicações em sistemas de comunicações
sem fio. O filtro foi projetado em um substrato têxtil, utilizando
a topologia Hairpin [1]. As simulações foram realizadas
através do método dos elementos finitos, por meio do software
comercial Ansoft HFSSTM. Um protótipo do filtro foi
construído para fins de caracterização experimental. Foi
verificada uma boa concordância entre os resultados medidos e
simulados.

Keywords— Planar Filters, Flexible Materials, Textile
Substrate.Template.

I.

INTRODUÇÃO

A busca pelo aperfeiçoamento nos dispositivos que
integram os sistemas de comunicações sem fio é constante. Nos
últimos anos, o interesse das pesquisas tem se direcionado para
o desenvolvimento de dispositivos leves, miniaturizados e com
custo reduzido. Nesse contexto, as estruturas planares tem se
mostrado uma boa solução [2].
Em componentes empregados nos sistemas de comunicação
atual, a utilização dos filtros é de suma importância. Os filtros
são componentes importantes em diversas áreas da engenharia,
para as telecomunicações sua importância está relacionada à o
advento dos sistemas de comunicações sem fio, dado que, a
seletividade de frequência passou a ser uma exigência [3]. Em
razão de sua funcionalidade os filtros são uma parte essencial e
frequentemente utilizada no projeto dos sistemas modernos de
comunicação.
A seletividade do sinal é um dos parâmetros fundamentais
para o bom desempenho do sistema, por isso pesquisas para o
desenvolvimento de novos filtros é sempre um atrativo para os
pesquisadores. Um entendimento amplo de muitos sistemas de
comunicação só é possível com uma compreensão do
funcionamento dos filtros [3].

II.

PROJETO DO FILTRO

O filtro passa-banda proposto é filtro Hairpin, conforme
ilustrado na Fig. 1(a). Os filtros Hairpin recebem esse nome
pelo formato de ‘U’, estes são amplamente utilizados, em
decorrência de sua característica passa-banda. Foi utilizada
síntese descrita em [1] para determinar as dimensões físicas do
filtro.
Para determinar as dimensões físicas apresentadas em
Fig.1(b), foi realizada uma análise paramétrica da resposta em
frequência do filtro em função de seus parâmetros físicos. Para
cada conjunto de valores para h1 e h2; a frequência de
ressonância (fc), frequência lateral inferior (f1) e frequência
lateral superior (f2) para a banda de transmissão eram
observadas. Assim, foi possível montar um banco de dados
para utilizar um ambiente computacional de otimização por
meio de uma rede neural, para uma reposta com frequência
central em 2,45 GHz. Os valores de saída da rede neural para
os parâmetros físicos do filtro podem ser vistos na Fig.1(b). Em
[5] é realizado um projeto de superfícies seletivas de frequência
utilizando uma rede neural artificial.

Wisla Milena Morais de Oliveira. Departamento de Engenharias, UFERSA,
Caraúbas-RN, Brasil, E-mail: wisla2011@hotmail.com. Mycahel Jales Duarte,
Valdemir Praxedes da Silva Neto e Adaildo Gomes D’Assunção, Departamento de
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características desejadas. Em seguida os fios são entrelaçados
formando a estrutura têxtil [4].
Existe um grande interesse no estudo de novos materiais
tais como cerâmicas, blendas, compósitos, polímeros, tecidos,
dentre outros. A utilização de substratos têxteis possibilitará
aplicações que antes eram impossíveis em virtude da rigidez
dos substratos que geralmente são utilizados[6].
(a)

(b)
Fig. 1.
Filtro Hairpin proposto: (a) Protótipo; (b) Dimensões físicas do
filtro construído neste trabalho.

A fibra têxtil utilizada neste trabalho para a análise da
construção dos filtros planares em substrato têxtil foi a fibra
sintética de acrílico (PAC). As fibras acrílicas são produzidas a
partir do polímero poliacrilonitrilo e para ser considerada uma
fibra acrílica o polímero deve conter mais de 85 % de
acrilonitrilo (cianeto de vinila), sendo este obtido do amoníaco,
oxigênio e propilenos.
Foi empregado o método das linhas de transmissão para
caracterizar o tecido utilizado como substrato do filtro
desenvolvido neste trabalho. Para tanto, foi utilizado um
analisador de rede vetorial R&S ZVB14, um guia de ondas
retangular, feeder WR90 e com auxílio de software específico
foi possível determinar as características dielétricas do
material. Este método encontra-se descrito em [6]. A Fig.3
ilustra o esquema de medição utilizado para caracterizar o
substrato.

O filtro foi projetado em um substrato de tecido composto
por fibras acrílicas, a utilização desse tecido deve-se a sua
disponibilidade para a pesquisa. Para isso, foi realizada a
caracterização experimental do tecido, para determinar os
parâmetros físicos do material. A Fig 2 ilustra o filtro
construído neste trabalho.

Fig. 3.
Fig. 2.

Protótipo do filtro construído.

O material condutor escolhido para a confecção do
protótipo, foi uma folha metálica de cobre. A folha de cobre
possui uma espessura de 0,05 mm e condutividade σ = 5,8x107
(S.m-1). A Fig.2 apresenta o protótipo do filtro construído. As
linhas de alimentação do filtro são quarto de onda, para a
frequência de 2,45GHz e apresentam impedância característica
Z0=50Ω.
III.

Esquema ilustrativo do setup de caracterização do material.

A Tabela I apresenta os resultados das principais
características do material, tais como permissividade elétrica
relativa, espessura do substrato e tangente de perdas.
TABELA I.

PARÂMETROS FÍSICOS DO SUBSTRATO DE TECIDO DE FIBRAS
ACRÍLICAS

Parâmetro
Partel real da Permissividade Elétrica Relativa
(ε’)
Parte imaginária da Permissividade Elétrica
Relativa (ε’’)
Permissividade Elétrica Relativa (εr)
Tangente de Perdas (tgδ=0,2859)
Espessura do Substrato (h)

SUBSTRATOS TÊXTEIS

Um tecido é material constituído a partir de fios de fibras
naturais, sintéticas ou artificiais, que compostos de diversas
maneiras formam roupas e outros tipos de vestimentas. A
confecção de uma estrutura têxtil ocorre inicialmente com a
obtenção das fibras, posteriormente estas são submetidas ao
processo de fiação, onde os fios são fabricados com as
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Valor
1,4718
0,4208
1,538
0,2859
1,4mm
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IV.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

REFERÊNCIAS

A Fig.3 apresenta os resultados da resposta em frequência
para o filtro desenvolvido. A resposta em frequência simulada
indica que, a ressonância do filtro ocorreu na frequência de
2,45 GHz, com uma perda de retorno de 20,53 dB. A
ondulação na banda passante foi de 2,5 dB, a faixa de
transmissão localiza-se entre 2,25 GHz a 2,5 GHz. De acordo
com as curvas, o filtro apresentou uma frequência central
medida de 2,44 GHz com uma perda de retorno de 25,8 dB,
para a frequência de ressonância. A largura de banda foi de
aproximadamente 320MHz, com uma perda por inserção
máxima de 1dB, aproximadamente. Percebe-se uma forte
rejeição nas frequências de 1,5GHz e 2,97GHz.

[1]

[2]
[3]
[4]

[5]

[6]

Fig. 4.

Resposta em frequência do filtro.

TABELA II. Comparação entre os resultados medidos e simulados para o
Filtro Passa-Banda.

Parâmetro
Frequência de Ressonância
Banda Passante (MHz)
S21 (fr)
S11 (fr)
Frequência Lateral Inferior
Frequência Lateral Superior

HFSS
2,45 GHz
250 MHz
2,5 dB
- 20,53 dB
1,01 GHz
2,9 GHz

Medição
2,44 GHz
320 MHz
1 dB
- 25,8 dB
1,5 GHz
2,93 GHz

Diante dos resultados apresentados na Tabela II, observa-se
uma excelente concordância entre os valores simulados e
medidos, validando-se assim a
proposição teórica e
metodologia apresentadas neste trabalho.
V.

CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou uma análise sobre a utilização de
tecido constituído por fibras de acrílico como substrato de um
filtro planar. O filtro passa-banda foi projetado analiticamente
para aplicações em banda ISM com o auxílio de ferramenta de
otimização. Os parâmetros de transmissão e rejeição do filtro
foram analisados, sendo possível verificar que, mesmo o tecido
apresentando alta tangente de perdas, pode ser empregado para
o desenvolvimento de filtros planares. A caracterização
experimental do protótipo de filtro desenvolvido neste trabalho
foi realizada para fins de comparação. Diante dos resultados
obtidos, pode-se afirmar que uma boa concordância entre
simulações e experimentos foi verificada.
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Criptoanálise Linear do Sistema AES Simplificado
Modificado por Sequências Caóticas
José A. P. Artiles, Daniel P. B. Chaves, Cecilio Pimentel

Resumo— Este artigo descreve a criptoanálise linear para
o esquema Advanced Encryption Standard (AES) simplificado
com a introdução de uma técnica de randomização desta cifra
empregando mapas caóticos. Mostra-se que com a utilização
de mapas caóticos o adversário precisa de uma quantidade
substancialmente maior de pares de texto claro e texto cifrado
para descobrir bits de chave com certa confiabilidade. Com este
resultado é possı́vel entender o impacto dos bits caóticos no
algoritmo AES original.
Palavras-Chave— Cifra de bloco, criptoanálise linear, mapas
caóticos, padrão avançado de criptografia simplificado.
Abstract— This paper describes the linear cryptanalysis of
the simplified Advanced Encryption Standard (AES) with the
introduction of a randomization technique employing chaotic
maps. It is shown that with the use of chaotic maps the adversary
needs a larger number of pairs of plaintext and ciphertexts to
discover key bits with a certain reliability. Given these results,
it is possible to understand the impact of the chaotic bits in the
original AES algorithm.
Keywords— Block chipher, linear cryptanalysis, chaotic maps,
simplified advanced encryption standard.

I. I NTRODUÇ ÃO
O Advanced Encryption Standard (AES) é o algoritmo
padrão adotado pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST, National Institute of Standards and Technology)
para substituir o Data Encryption Standard (DES) para a
proteção de informações sigilosa. Trata-se do Rijndael com
comprimento do bloco de dados fixo em 128 bits [1], podendo,
em sua versão original, operar também com blocos de 192
e 256 bits. O NIST detalha este padrão em seu FIPS PUB
197 (Federal Information Processing Standards Publications
197), um documento aberto para consulta geral [2]. Em [3] foi
apresentado um algoritmo AES modificado (a saı́da de cada SBox é somada com bits gerados por um mapa caótico) com a
finalidade da redução da complexidade e número de operações
realizadas no algoritmo original. O algoritmo modificado é
denominado de AES1 e uma versão simplificada (denominada
de AES2) também foi proposta em [3]. Estes algoritmos
foram analisados por diferentes quantificadores comumente
usados para avaliar tanto a aleatoriedade do texto cifrado
como a capacidade de resistência à ataques estatı́sticos [3].
Outras análises também devem ser realizadas em algoritmos
criptográficos, como por exemplo a sua robustez contra a
criptoanálise linear (CL). Um trabalho precursor da CL foi
introduzido por Matsui [4] em 1992. Em 1993, esta técnica
foi usada como um ataque ao DES [5].
Departamento de Eletrônica e Sistemas, Universidade Federal de
Pernambuco, Recife-PE, Brasil, E-mails: joseantonio.artiles@ufpe.br,
daniel.chaves@ufpe.br, cecilio@ufpe.br. Este trabalho foi parcialmente
financiado pelo CNPq e FACEPE.

O esforço computacional para avaliar a eficácia do CL
no Rijndael pode ser proibitivo, como solução, empregase uma versão mais simples deste algoritmo. Em [6] foi
proposto o algoritmo AES simplificado (SAES) que apresenta
o comprimento do bloco de dados menor que o AES, sem
contudo perder a essência do algoritmo original. Isso significa
que, ao entender o algoritmo SAES e expandir seus conceitos,
pode-se entender o comportamento da criptoanálise do AES
de forma mais simples. O objetivo deste trabalho é propor
algoritmos SAES modificados por sequências caóticas que
seguem os mesmos princı́pios do AES1 e AES2 (denominados
de SAES1 e SAES2) e estudar a CL para estes sistemas.
Verifica-se que estes são consideravelmente mais robustos
contra a CL que o SAES. Uma nova versão simplificada
(SAES3), que estabelece um compromisso entre complexidade
computacional e segurança entre o SAES1 e SAES2 também
é proposta neste trabalho.
O restante deste artigo está organizado em quatro seções. A
Seção II descreve o algoritmo SAES. A CL para o sistema
SAES é analisada na Seção III e esta análise é estendida
para os sistemas SAES1, SAES2, SAES3 na Seção IV. Uma
comparação da robustez destes sistemas contra CL é realizada
nesta seção. As conclusões deste trabalho são resumidas na
Seção V.
II. P RELIMINARES
A. Algoritmo AES simplificado
No SAES [6], cada bloco de entrada (texto claro) tem 16
bits {x0 , · · · , x15 } e a chave original também tem 16 bits
{k0 , · · · , k15 }. Considera-se duas iterações, sendo necessário
expandir os 16 bits da chave criando a primeira sub-chave
{k16 , · · · , k31 } e a segunda sub-chave {k32 , · · · , k47 }, totalizando 48 bits.
Na primeira iteração, a chave original é somada bit a bit
(módulo 2) com o texto claro e realiza-se as mesmas etapas
do algoritmo AES original (substituição realizada por S-Boxes,
deslocamento de linhas e mistura de colunas). Na segunda
iteração só realiza-se a etapa de substituição e somas de subchaves, como ilustra a Fig. 1. A saı́da do SAES é o texto
cifrado {y0 , · · · , y15 }. O conjunto de operações realizadas em
cada iteração é descrito a seguir.
1) Substituição: Os bits de entrada da etapa de substituição
são dados por ai = xi ⊕ ki , para {i = 0, 1, · · · , 15}. Esta
etapa compreende 4 S-Boxes idênticas que operam de forma
paralela, tendo cada S-box 4 bits (nybble) de entrada e 4 bits
de saı́da. Os bits de saı́da são obtidos por um mapeamento
não linear e reversı́vel através de operações definidas em
GF (24 ), geradas pelo polinômio primitivo P (x) = x4 +x+1.
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{x0 , x1 , · · · , x15 }
{k0 , k1 , · · · , k15 }
{a0 , a1 , · · · , a15 }

S

S

S

S
{b0 , b1 , · · · , b15 }

sendo (l0 , · · · l15 ) as saı́das das S-Boxes. Observase em (3) a existência 16 bits de chave {i =
24, 25, · · · , 31, 40, 41, · · · , 47} que são combinação linear de
outros bits de chaves, sendo preciso encontrar os outros 32
bits.

Deslocamento de linhas

III. C RIPTOAN ÁLISE L INEAR
Mistura de colunas
{c0 , c1 , · · · , c15 }
{k16 , k17 , · · · , k31 }
{a′0 , a′1 , · · · , a′15 }

S

S

S

S
{b′0 , b′1 , · · · , b′15 }

{k32 , k33 , · · · , k47 }

{y0 , y1 , · · · , y15 }

Fig. 1.

Diagrama de blocos do algoritmo SAES com duas iteraç ões.

Seja a0 , a1 , a2 , a3 a entrada de uma S-Box. Inicialmente, esta
sequência é invertida em GF (24 ) (0000 não é invertı́vel, então,
nesta etapa, sua saı́da é 0000). A sequência de entrada invertida
− − −
a−
0 , a1 , a2 , a3 é utilizada para obter a saı́da da S-box da
seguinte forma:
   
  
1
b0
1 0 1 1 a−
0
b1  1 1 0 1 a−  0
1
  +  .
 =
(1)
 0
b2  1 1 1 0 a−
2
1
b3
0 1 1 1 a−
3

2) Deslocamento das linhas: Neste bloco a sequência
{b0 , · · · , b3 , b4 , · · · , b7 , b8 , · · · , b11 , b12 , · · · , b15 } é mapeada
em {b0 , · · · , b3 , b12 , · · · , b15 , b8 , · · · , b11 , b4 , · · · , b7 }, sendo
bi os bits da saı́da da etapa de substituição.
3) Mistura de colunas: A etapa de mistura de colunas
realiza uma mistura nos bits de saı́da da etapa de deslocamento
de linhas, com a finalidade de misturar saı́das de S-box
distintas. Este mapeamento é detalhado em [6].
4) Adição de sub-chave: Nesta etapa soma-se bit a bit
(módulo 2) os 16 bits de saı́da do bloco mistura de colunas com os bits da sub-chave {k16 , · · · , k31 }, finalizando a
primeira iteração. Os bits resultantes desta soma são a entrada
do bloco de substituição da segunda iteração. Os bits de saı́da
deste bloco {b′1 , b′2 , · · · , b′15 } são somados com os bits da subchave {k32 , · · · , k47 } para gerar o texto cifrado:
De forma
k16
ki

=
=

ki
k34

=
=

k35
ki

=
=

A CL explora relações lineares dos bits de entrada e de saı́da
das S-boxes que apresentam alta probabilidade, uma vez que
as S-boxes, geralmente, são os únicos elementos não lineares
em uma cifra de bloco. A CL é um ataque de texto claro
conhecido, isto é, o adversário conhece em um conjunto de
pares de texto claro e texto cifrado obtidos com a mesma
chave. A ideia da CL é encontrar equações da forma:
!
X
X
X
yl =
xk ⊕
(4)
km ⊕ t
k∈S1

l∈S2

m∈S3

que apresente probabilidade maior que 0, 5, sendo t um bit
com valor 0 ou 1, xk denota o k-ésimo bit de texto claro, yl
denota o l-ésimo bit de texto cifrado, km representa o m-ésimo
bit da chave e cada Si é um subconjunto de {0, 1, · · · , 15}.
Para cada equação, o adversário avalia o lado esquerdo de
(4) para cada par de texto claro e texto cifrado e estima
a probabilidade do lado direito está correto. Define-se a
probabilidade que a ℓ-ésima equação esteja correta por pℓ ,
em que o bit t é escolhido para o qual 0, 5 ≤ pℓ ≤ 1. Se
um algoritmo de cifragem mostra uma tendência que (4) seja
satisfeita com probabilidade 1/2, isto é uma evidência de um
algoritmo criptográfico robusto para esta criptoanálise. Quanto
mais afastada a probabilidade pℓ é de 1/2, mais eficaz é a CL.
A. Criptoanálise Linear do SAES

Esta seção analisa a CL do esquema SAES introduzido na
Seção II-A. A ideia central consiste em encontrar equações
lineares correspondentes aos bits de entrada e de saı́da das Sboxes que possuem probabilidade maior que 0, 5. Existem para
cada S-box, 256 equações para todas as possı́veis combinações
de entrada e de saı́da, sendo possı́vel extrair 12 equações com
probabilidade 0, 75 entre as entradas e saı́das de cada S-box,
como por exemplo, a0 ⊕ b2 = 0, a2 ⊕ a3 ⊕ b3 = 1. Dada
a existência de 4 S-boxes por iteração, na saı́da da primeira
etapa de substituição obtém-se 48 equações que dependem
dos bits de texto claro, dos bits da chave e os bits de saı́da
da primeira etapa de substituição {b0 , b1 , · · · , b15 }, como por
′
yi = bi + ki+32
(2) exemplo, temos b5 ⊕ x5 = k5 e b8 ⊕ b11 ⊕ x9 = k9 , cada
equação com probabilidade 0, 75.
geral podemos definir os bits da chave como:
Como o adversário tem conhecimento de pares de texto
claro {x0 , · · · , x15 } e de texto cifrado {y0 , · · · , y15 } é prek0 ⊕ l0 ⊕ 1
(3)
ciso realizar o mesmo procedimento na segunda etapa de
ki−16 ⊕ li−16 , {i = 17, 18, · · · , 23}
substituição. Dado que entre a saı́da da primeira etapa de
ki−16 ⊕ li−24 , {i = 32, 33, 36, · · · , 39}
substituição (primeira iteração) e a entrada da segunda etapa de
substituição todas as operações são lineares, pode-se escrever
k18 ⊕ l10 ⊕ 1
{a′1 , · · · , a′15 } em função dos bits {b0 , · · · , b15 }, bem como
k19 ⊕ l11 ⊕ 1
{b′0 , · · · , b′15 } em função de {y0 , · · · , y15 }, obtendo assim
ki−8 ⊕ ki−16 , {i = 24, 25, · · · , 31, 40, 41, · · · , 47} equações da forma b5 ⊕b8 ⊕b11 ⊕y12 ⊕y15 = k29 ⊕k44 ⊕k47 ⊕1
na segunda etapa de substituição. Para obter equações da forma
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mostrada em (4) deve ser realizada uma combinação (soma
módulo 2) de equações de cada etapa, como por exemplo:
b5 ⊕ x5 = k5
b8 ⊕ b11 ⊕ x9 = k9
b5 ⊕ b8 ⊕ b11 ⊕ y12 ⊕ y15 = k29 ⊕ k44 ⊕ k47 ⊕ 1
x5 ⊕ x9 ⊕ y12 ⊕ y15 = k5 ⊕ k9 ⊕ k29 ⊕ k44 ⊕ k47 ⊕ 1

(5)

Como cada equação tem uma probabilidade de ser satisfeita, a
probabilidade da equação resultante será discutida na seguinte
subseção.
1) Combinação de equações: Como é apresentado em [7],
expressões obtidas na primeira e segunda iteração da etapa de
substituição são consideradas uma variável aleatória binária.
Seja X uma variável aleatória referente a uma expressão da
primeira iteração e similarmente Y uma variável aleatória
referente a segunda iteração, de tal forma que P (X = 1) = p1
e P (Y = 0) = p2 , sendo 0, 5 < p1 , p2 < 1. Considera-se que
X e Y são variáveis aleatórias independentes. Então:
P (X ⊕ Y = 1) = P (X = 1, Y = 0) + P (X = 0, Y = 1)
= P (X = 1)P (Y = 0) + P (X = 0)P (Y = 1)
= p1 p2 + (1 − p1 )(1 − p2 ).

(6)

Quando p1 = p2 = p, obtém-se q , P (X ⊕ Y = 1) =
2p2 − 2p+ 1. É importante frisar que 0, 5 ≤ q ≤ p no intervalo
0, 5 ≤ p ≤ 1, uma vez que
q − p = 2p2 − 3p + 1 = (2p − 1)(p − 1).

(7)

Para o intervalo válido para p, o termo (p − 1) tem valores
negativos e o termo (2p − 1) valores positivos, obtendo q −
p ≤ 0. Seguindo um raciocı́nio análogo, pode ser mostrado
que a combinação de equações com probabilidades distintas é
limitado superiormente por:
q

=

p1 p2 + (1 − p1 )(1 − p2 ) ≤ min(p1 , p2 ).

(8)

No intervalo válido de p1 e p2 , existem duas regiões de
mı́nimos para q, em p1 = 0, 5 ou p2 = 0, 5, e um valor
de máximo quando p1 = p2 = 1. Portanto, a probabilidade
de combinação de equações com probabilidades distintas é
limitada pela menor delas atingindo o menor valor igual a
0, 5 quando umas das probabilidades é 0,5.
Realizando uma combinação entre as equações obtidas na
primeira e segunda iteração da etapa de substituição obtemos
equações da forma (4). A soma de b5 ⊕ x5 = k5 e b8 ⊕ b11 ⊕
x9 = k9 , resulta em uma equação com probabilidade:
q

= 2p2 − 2p + 1

(9)

tem influencia direta de S-box). A questão principal é, quantos
pares de texto claro e texto cifrado n são necessários para
o adversário quebrar a cifra (com uma certa confiabilidade)
usando as 32 equações. Define-se que o adversário quer uma
confiabilidade de 95% que os bits da chave obtidos sejam
corretos.
Seja W uma variável aleatória definida como o número de
pares de texto claro e texto cifrado para o qual o lado direito de
cada equação obtida da forma (5) é o valor correto (0 ou 1) do
lado esquerdo dividido por n, para uma dada chave. Cada par
de texto claro e texto cifrado é uma realização do experimento
e a probabilidade do lado direito da equação seja correto é
q1 . Cada realização é independente e podemos descrever este
processo como uma distribuição binomial normalizada pela
quantidade de pares texto claro texto cifrado n. Então, a média
de W é q e sua variância é σ 2 = q(1 − q)/n.
Para a CL é desejado que P (W ≥ 0, 5). Usando
a
√
confiabilidade estabelecida, então P (W ≥ 0, 5) = 32 0, 95 =
0, 9984. Para um valor suficientemente grande de n, W tende
a uma variável aleatória normal. Definindo uma variável
aleatória normal Z = (W − q)/σ de média zero e variância
unitária, temos que:


0, 5 − q
P (W ≥ 0, 5) = P Z ≥
(11)
σ
!
√
n(q − 0, 5)
p
= 1−Q
= 0, 9984
q(1 − q)
em que a função Q(x) é a área da cauda de uma normal
de média zero e variância unitária. Para o caso em que q =
0, 5625, obtém-se:
√
Q(0, 126 n) = 0, 0016.
(12)
O argumento da função
Q(x) que satisfaz (12) é 2,94, então
√
a partir de 0, 126 n = 2, 94, obtém-se n = 544, 55. Desta
forma, necessita-se 545 pares de texto claro e texto cifrado
para achar os bits de chave com uma confiabilidade de 95 %.
Na próxima seção, uma análise similar será feita para o sistema
SAES modificado por uma sequência caótica.
IV. C RIPTOAN ÁLISE L INEAR DO SAES M ODIFICADO
S EQU ÊNCIA C A ÓTICA

COM

Nesta seção analisa-se a CL para três algoritmos baseados
no SAES com as S-Boxes modificadas por uma sequência
caótica. Estes são denominados de SAES1, SAES2, SAES3.

2

= 2(0, 75) − 2(0, 75) + 1 = 0, 625
que somada com b5 ⊕b8 ⊕b11 ⊕y12 ⊕y15 = 1⊕k29 ⊕k44 ⊕k47
obtém-se uma equação com probabilidade:

A. SAES1

Neste algoritmo, os 4 bits de saı́da de cada S-Box são
somados (XOR) bit a bit com uma sequência h gerada a
partir de um mapa caótico. Para cada S-box no caminho de
dados, utiliza-se dois bits caóticos (z0 , z1 ), com representação
= 0, 5625.
polinomial dada por c(x) = z0 x + z1 . Como as operações
Realizando este processo em todas as equações obtidas nas de cada S-box são definidas em GF(24 ), multiplica-se c(x)
duas etapas de substituição, obtemos 32 equações linearmente por um polinômio primitivo p(x) = x3 + x + 1 em GF(23 ),
independentes (quantidade de bits no algoritmo de chaves que obtendo assim o polinômio h(x) = c(x)p(x) mod P (x).
677
q1

=
=

p1 p2 + (1 − p1 )(1 − p2 )
(10)
(0, 75)(0, 625) + (1 − 0, 75)(1 − 0, 625)
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Os coeficientes deste polinômio formam uma sequência h =
(h0 , h1 , h2 , h3 ). Este mapeamento é dado por:
(z0 , z1 ) ◮ (h0 , h1 , h2 , h3 )

(13)

(0, 0) ◮ (0, 0, 0, 0)
(0, 1) ◮ (1, 0, 1, 1)
(1, 0) ◮ (0, 1, 0, 1)
(1, 1) ◮ (1, 1, 1, 0)

permitem obter este número de equações. Por exemplo, a soma
módulo 2 de equações dos grupos z0 com z1 ⊕ z2 , obtém-se
48 equações com probabilidade q1 = 2q 2 − 2q + 1 = 0, 5078,
e somando estas equações com as do grupo z0 ⊕ z1 ⊕ z2 ,
obtém-se equações linearmente independentes suficientes que
não dependem dos bits caóticos, cada uma com probabilidade:
q2

=
=

(0, 5625)(0, 5078) + (1 − 0, 5625)(1 − 0, 5078)
0, 5009.

(15)

Dois bits caóticos (z2 , z3 ) são usados na obtenção das subchaves de forma similar, totalizando quatro bits caóticos para
cifrar um bloco de 16 bits de texto claro. Para simplificar a
análise, na segunda iteração utiliza-se a mesma sequência h
usada na iteração anterior. Observa-se em (13) que h0 e h2
são iguais a z1 , h1 é igual a z0 , e h3 é igual a z0 ⊕ z1 . No
caminho de dados, os bits de saı́da das S-boxes na primeira
iteração do SAES1 se relacionam com os bits de saı́da do
SAES da seguinte forma:

Para o caso em que a probabilidade é 0, 5009 o adversário
precisa de n = 2.667.777 pares de texto claro e texto cifrado
(para achar este valor de n deve-se substituir q = 0, 5009
em (11) e proceder de forma análoga ao parágrafo após
(12)). Outras combinações de equações também podem ser
realizadas, mas a probabilidade das mesmas é mais próxima
de 0, 5, o que aumenta o valor de n.

[b̂i , b̂i+1 , b̂i+2 , b̂i+3 ] = [bi , bi+1 , bi+2 , bi+3 ]⊕[z1 , z0 , z1 , z0 ⊕z1 ],
(14)
sendo i = {0, 4, 8, 12}. De forma similar são obtidos os bits
na saı́da da segunda iteração (b̂′0 , · · · , b̂′15 ).
A utilização dos bits caóticos tem um impacto direito
nos bits de saı́da da etapa de substituição. Na saı́da
da primeira etapa de substituição são modificados pela
presença dos bits caóticos, obtendo [b̂i , b̂i+1 , b̂i+2 , b̂i+3 ] =
[bi , bi+1 , bi+2 , bi+3 ]⊕[z1 , z0 , z1 , z0 ⊕z1 ], para i = {0, 4, 8, 12}.
De forma similar no algoritmo de obtenção de sub
chaves, os bits serão modificados [k̂i , k̂i+1 , k̂i+2 , k̂i+3 ] =
[ki , ki+1 , ki+2 , ki+3 ] ⊕ [z3 , z2 , z3 , z2 ⊕ z3 ],
para
i = {16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44}. Na saı́da da segunda
iteração os bits caóticos tem um impacto direto nos
bits de texto cifrado, sendo este [ŷi , ŷi+1 , ŷi+2 , ŷi+3 ] =
[yi , yi+1 , yi+2 , yi+3 ] ⊕ [z1 , z0 , z1 , z0 ⊕ z1 ],
com
i = {0, 4, 8, 12}. O algoritmo SAES1 tem a mesma
estrutura que o SAES, portanto as equações obtidas no
algoritmo SAES1 são similares, bastando substituir bi , yi e
ki por b̂i , ŷi e k̂i , respectivamente. Por exemplo, a equação
b5 ⊕ b8 ⊕ b11 ⊕ y12 ⊕ y15 = 1 ⊕ k29 ⊕ k44 ⊕ k47 do algoritmo
SAES, torna-se:

O algoritmo SAES2 é uma versão simplificada do SAES1
em que o bloco de mistura de colunas é eliminado. Devido
à eliminação deste blobo, as equações obtidas na etapa de
substituição da segunda iteração são modificadas devido à não
existência de mistura entre S-box diferentes. Na segunda etapa
de iteração obtemos 48 equações, como por exemplo b̂5 ⊕
ŷ12 ⊕ ŷ15 = k̂29 ⊕ k̂44 ⊕ k̂47 , e conhecendo que b̂5 ⊕ x5 = k5 ,
podemos combinar ambas equações para obter uma equação da
forma (4). Um procedimento similar é realizado para obter 48
equações da forma (4) com probabilidade 0, 625. A presença
dos bits caóticos vai dividir as 48 equações em 4 grupos, como
mostra a Tabela II.
Uma combinação (soma módulo 2) dos grupos {z0 ⊕ z2 } e
{z1 ⊕ z3 } conduz a 96 equações do grupo z0 ⊕ z1 ⊕ z2 ⊕ z3
com probabilidade 0, 53125, que ao serem combinadas com
equações do grupo z0 ⊕ z1 ⊕ z2 ⊕ z3 , obtém-se equações que
não dependem dos bits caóticos, com probabilidade 0, 5078,
precisando o adversário de n = 35.518 pares de texto claro e
texto cifrado.

b̂5 ⊕ b̂8 ⊕ b̂11 ⊕ ŷ12 ⊕ ŷ15 = k̂29 ⊕ k̂44 ⊕ k̂47 ⊕ 1
ou
b5 ⊕ z0 ⊕ b8 ⊕ z1 ⊕ b11 ⊕ z0 ⊕ z1 ⊕ y12 ⊕ z0 ⊕ y15 ⊕ z0 ⊕ z1 =
k28 ⊕ z3 ⊕ k44 ⊕ z2 ⊕ k47 ⊕ z2 ⊕ z3 ⊕ 1

B. SAES2

C. SAES3
A retirada do bloco mistura de colunas no SAES2 acarreta
em uma perda da difusão de bits de S-boxes distintas. Um
novo algoritmo, o SAES3, visa compensar esse efeito. Neste
os blocos deslocamento de linhas e mistura de colunas são
substituı́dos por um bloco mistura aleatória. Um deslocamento
cı́clico à direita aleatório é realizado nos bits de saı́da das
4 S-boxes (b0 , · · · b15 ) do caminho de dados dependendo

ou
b5 ⊕ b8 ⊕ b11 ⊕ y12 ⊕ y15 = k29 ⊕ k44 ⊕ k47 ⊕ z1 ⊕ 1.

TABELA I
G RUPOS DE EQUAÇÕES DEPENDENDO DOS BITS CA ÓTICOS PARA O SAES1

Realizando os mesmos procedimentos que no algoritmo SAES,
obtém-se 40 equações (com probabilidade q = 0, 5625) que
são divididas em 7 grupos, dependendo da combinação de bits
caóticos em cada uma delas. O número de equações em cada
grupo é mostrado na Tabela I. Cada grupo individualmente não
apresenta 32 equações linearmente independentes, no entanto
existem combinações de equações de grupos distintos que

Bits caóticos
z0
z3
z1 ⊕ z2
z1 ⊕ z3
z2 ⊕ z3
z0 ⊕ z1 ⊕ z2
z0 ⊕ z2 ⊕ z3
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Quantidade de equações
12
4
4
8
4
4
4
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TABELA IV

TABELA II
R ESULTADOS DA CL

G RUPOS DE EQUAÇ ÕES DEPENDENDO DOS BITS CA ÓTICOS PARA O SAES2
Bits caóticos
Não
z0 ⊕ z2
z1 ⊕ z3
z0 ⊕ z1 ⊕ z2 ⊕ z3

Algoritmo
SAES
SAES1
SEAS2
SAES3

Quantidade de equações
20
12
8
8

PARA OS ALGORITMOS PROPOSTOS

Probabilidade
0,5625
0,5009
0,5078
0,5026

Pares
545
2.667.777
35.518
319.660

TABELA III
E QUAÇÕES DEPENDENDO DOS BITS CA ÓTICOS SAES-3
Deslocamento

01

10

11

Bits caóticos
z0
z1
z2
z0 ⊕ z1
z1 ⊕ z2
z1 ⊕ z3
z2 ⊕ z3
z1 ⊕ z2 ⊕ z3
z0 ⊕ z2 ⊕ z3
z0 ⊕ z1 ⊕ z3
z1
z3
z0 ⊕ z2
z0 ⊕ z3
z1 ⊕ z2
z0 ⊕ z1 ⊕ z2
z0 ⊕ z1 ⊕ z2 ⊕ z3
z0
z2
z0 ⊕ z1
z2 ⊕ z3
z0 ⊕ z3
z0 ⊕ z1 ⊕ z3
z0 ⊕ z2 ⊕ z3
z1 ⊕ z2 ⊕ z3

No. Equações
4
4
4
8
4
4
4
4
4
8
8
8
4
8
8
8
4
8
8
4
4
4
8
4
8

Probabilidade
0,5625
0,5625
0,5625
0,5625
0,5625
0,625
0,5625
0,625
0,625
0,5625
0,625
0,625
0,5625
0,5625
0,5625
0,625
0,5625
0,5625
0,5625
0,5625
0,5625
0,5625
0,5625
0,5625
0,625

dos bits caóticos z0 z1 . Pode-se realizar quatro deslocamentos
possı́veis, z0 z1 = 00 sem deslocamento, z0 z1 = 01 deslocamento de um bit, z0 z1 = 10 deslocamento de dois bits
e z0 z1 = 11 deslocamento de três bits. Cada deslocamento
ocorre com a mesma probabilidade, 1/4, e para cada um
deles existem 48 equações possı́veis. A Tabela III mostra
a quantidade de equações que dependem dos bits caóticos
para cada deslocamento, em que equações têm probabilidades
0, 625 ou 0, 5625. Para z0 z1 = 00 tem-se o algoritmo SAES2.
Como foi realizado anteriormente para o SAES1 e SAES2,
pela combinação de equações pode-se obter 32 equações linearmente independentes que não dependem dos bits caóticos.
Por exemplo, a combinação dos grupos de z0 com z1 na
Tabela III, com deslocamento 01 resulta em 16 equações que
dependem de z1 ⊕ z0 com probabilidade 0, 5078. Combinando
estas 16 equações com as 8 equações que dependem de
z0 ⊕ z1 (para o mesmo deslocamento) obtém-se 128 equações,
sendo possı́vel extrair a partir destas 32 equações linearmente
independentes com probabilidade 0, 5009.
Este procedimento também pode ser realizado para os
outros deslocamentos com a determinação de 32 equações
linearmente independentes com probabilidade 0, 5009 que não
dependem dos bits caóticos. Os procedimentos realizados na
Tabela II são similares aos realizados no algoritmo SAES2,
sendo que as 32 equações apresentam uma probabilidade
0, 5078. A probabilidade de obter 32 equações linearmente

independentes é:
1
3
(0, 5078) + (0, 5009) = 0, 5026.
(16)
4
4
Desta forma o adversário precisa de n = 319.660 pares de
texto claro e texto cifrado. Outras combinações podem ser
realizadas, mas as probabilidades das equações encontradas
apresentam um valor menor que 0, 5026.
A Tabela IV apresenta uma comparação dos valores da
probabilidade de equações linearmente independentes que são
satisfeitas corretamente e do número de pares texto claro e
texto cifrado que é necessário para que a CL seja bem sucedida
com uma confiabilidade de 95 %. A introdução de bits caóticos
leva a um aumento considerável na quantidade de pares de
texto claro e texto cifrado necessários em comparação com
o algoritmo SAES. O algoritmo SAES1 apresenta o melhor
desempenho para este análise, mas também é o algoritmo mais
complexo, realizando um maior número de operações. O algoritmo SAES3 apresenta robustez contra a CL significantemente
melhor que o SAES2 com uma complexidade similar (a única
diferença entre estes é que o deslocamento para o SAES3
depende dos bits caóticos).
q

=

V. C ONCLUS ÕES
Os algoritmos apresentados em [3] foram modificados com
estrutura similar para um análise mais simples da CL. Estes
algoritmos de cifra de bloco modificados (com a introdução de
bits caóticos na etapa de substituição de bytes e na geração de
sub-chaves) aumentam o valor de pares de texto claro e texto
cifrado necessários para achar de bits de chaves com certa
confiabilidade. Como trabalhos futuros, pode-se realizar uma
análise similar para outras técnicas de criptoanálise, como a
cripotanálise diferencial, amplamente utilizada na literatura.
R EFER ÊNCIAS
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Delimitação e identificação de corpos hídricos em
imagens multiespectrais obtidas do satélite Landsat 8
Matheus Ferreira da Silva e Luciana Ribeiro Veloso

algébricas envolvendo diferentes
eletromagnético [3, 4, 5].

Resumo—Imagens de satélite podem ajudar a monitorar e
melhorar o gerenciamento de recursos hídricos em regiões onde
eles são escassos. Neste trabalho foram utilizadas imagens do
satélite Landsat 8 com o objetivo de estimar a área de superfície
do reservatório Epitácio Pessoa, localizado no estado da Paraíba,
Brasil. Por meio da limiarização de imagens, foram definidas duas
classes de regiões nas imagens. Em seguida, com base em índices
espectrais, foram identificadas as regiões contendo água. Os
resultados alcançados apresentaram erro médio de 5,4% dos
valores obtidos a partir de dados gráficos disponibilizados pelos
órgãos que administram o reservatório.

Spectral

Indexes,

espectro

II.

DADOS UTILIZADOS E REGIÃO DE ESTUDO

Para o desenvolvimento e testes dos algoritmos
desenvolvidos/implementados nesse trabalho foram utilizadas
imagens multiespectrais captadas pelo satélite Landsat 8
OLI/TIRS e disponibilizadas gratuitamente na internet pelo
Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) por meio do
portal Earth Explorer. Os dados multiespectrais utilizados são
compostos por sete imagens bidimensionais em escalas de cinza,
cada uma numa faixa específica do espectro eletromagnético.

Abstract—Satellite imagery can help monitor and improve the
management of water resources in regions where they are scarce.
In this work, images of the Landsat-8 satellite were used to
estimate the surface area of the Epitácio Pessoa reservoir, located
in the state of Paraíba, Brazil. By means of image thresholding,
two region classes were defined in the images. Then, based on
spectral indexes, the water regions were identified. The results
obtained presented an average error of 5,4% of the values
obtained from graphical data provided by the organs that
administer the reservoir.
imagery,

do

Tendo a situação acima descrita, este trabalho destina-se a
analisar a viabilidade e a eficiência de utilizar dados
multiespectrais e técnicas de processamento de imagens para
realizar a delimitação e a identificação de mananciais e corpos
hídricos em imagens de satélite.

Palavras-Chave—Imagens de satélite, Índices Espectrais,
Limiarização de Imagens.

Keywords—Satellite
Thresholding.

bandas

Foi adotada como região de estudo uma área que engloba o
açude público Epitácio Pessoa, o qual está localizado na região
central do estado da Paraíba. O interesse por este reservatório
em particular se deu em razão do fato de ele ser utilizado para o
abastecimento da cidade de Campina Grande e de suas cidades
circunvizinhas.

Image

III.
I.
INTRODUÇÃO
O sensoriamento remoto de ambientes permite realizar o
monitoramento da exploração de recursos naturais a distância e,
assim, nortear o gerenciamento desses recursos. Também sendo
possível fazer o acompanhamento dos impactos causados por
sua exploração. Esse tipo de monitoramento é de suma
importância quando as áreas monitoradas são muito extensas ou
de difícil acesso [1].

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA

As imagens disponibilizadas no portal anteriormente citado
passaram por um processo de correção atmosférica com o
objetivo de compensar o efeito provocado pela interferência da
atmosfera terrestre no processo de aquisição da imagem. Nesse
trabalho, foi utilizado o módulo FLAASH (Fast Line-of-sight
Atmospheric Analysis of Hypercubes) do software ENVI 5.3
para tratar as imagens. Essa ferramenta permite corrigir a
interferência associada a atmosfera terrestre por meio da
eliminação da parcela de radiância devida à refração ocasionada
pelos gases da atmosfera. Dessa maneira, com base nos
parâmetros fornecidos (altitude, padrão da atmosfera local, data
e hora da aquisição e informações sobre o satélite) é estimada e
corrigida a interferência provocada pela atmosfera.

O avanço das pesquisas relacionadas ao monitoramento
remoto de recursos naturais tem sido alavancado pela
proliferação de imagens de satélite em conjunto com os avanços
nas áreas de Processamento Digital de Imagens (PDI) e de Visão
Computacional. Dessa maneira, é possível que grandes
quantidades de imagens sejam processadas via software e que
informações relevantes sejam extraídas e analisadas
automaticamente [1, 2].

A banda SWIR1 (banda 6 Landsat-8), após a correção
atmosférica, foi escolhida como referência, pois esta possibilita
a obtenção de contornos bem definidos das regiões de interesse.
Dessa maneira, realizando-se a limiarização da banda de
referência foi possível obter uma delimitação preliminar dos
corpos d’água presentes nas cenas analisadas. A limiarização em
questão foi realizada por meio da saturação dos valores maiores
que um limiar de 0.2, o qual foi determinado empiricamente.
Esse processo resulta em duas classes de regiões, uma composta

Em se tratando da delimitação de corpos hídricos a partir de
imagens de satélite, uma das abordagens mais comumente
utilizadas consiste em fazer uso dos chamados Índices de Água
(WI – Water Index). De modo geral, esse tipo de método visa
identificar regiões de água mediante a realização de operações

Matheus Ferreira da Silva e Luciana Ribeiro Veloso¸ Centro de Engenharia Elétrica e
Informática, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Grande PB, Brasil, E-mails: matheus.silva@ee.ufcg.edu.br, luciana.veloso@dee.ufcg.edu.br.
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por áreas com baixa probabilidade de corresponder a corpos
hídricos (acima do limiar) e outra que contempla regiões com
elevada probabilidade de apresentarem uma cobertura de água
(abaixo do limiar). A análise das regiões de corpos d’água foi
realizada apenas nas regiões com alta probabilidade de
possuírem água na superfície. Sendo assim, os esforços
seguintes se concentram em classificar quais partes do conjunto
selecionado eram realmente de água. Essa classificação foi
realizada através da eliminação de componentes que não
correspondem, de fato, a regiões de água. Isso foi feito mediante
a análise dos índices de diferença normalizada de vegetação e
água. O índice de diferença normalizada de vegetação (NDVI Normalized Difference Vegetation Index) quantifica a vegetação
medindo a diferença entre o infravermelho próximo (que a
vegetação reflete) e a luz vermelha (que a vegetação absorve) de
acordo com a Equação 1. O índice de diferença normalizada de
água (NDWI - Normalized Difference Water Index) faz uso da
radiação infravermelha refletida e da luz verde visível para
identificar corpos hídricos, atenuando a presença das
características de solo e vegetação terrestre em imagens de
satélite, segundo a Equação 2 [4, 5].
(𝑁𝐼𝑅−𝑅𝑒𝑑)

𝑁𝐷𝑉𝐼 = (𝑁𝐼𝑅+𝑅𝑒𝑑)
𝑁𝐷𝑊𝐼 =

(𝑁𝐼𝑅−𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛)
(𝑁𝐼𝑅+𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛)

(1)
(2)

percentuais maiores quando relacionada com áreas menores.
Contudo, os resultados indicam que é necessária uma maior
precisão para os casos de áreas menores. Isto é, o método
empregado se mostrou bastante sensível à extensão do alvo
adotado.
TABELA I.
Data
02/12/2016
15/08/2017
14/11/2015

IV.

Referência
(x 10^4 m²)
300,1949
431,1036
658,2101

Erro (%)
10,18
4,22
1,74

CONCLUSÕES

Um dos principais problemas relacionados ao uso de
imagens de satélite para a finalidade aqui proposta é a pouca
disponibilidade de imagens para a região. Esta situação tende a
melhorar com o aumento do número de satélites deste tipo em
atividade. Outro problema é a baixa resolução das imagens
utilizadas, o que certamente influenciou nos resultados. Dessa
maneira, considera-se que o desempenho obtido, apesar de
apresentar erros significantes, é promissor, pois pode ser
melhorado por meio do aumento da resolução espacial das
imagens. Além disso, métodos desse tipo podem se tornar
amplamente aplicáveis com o aumento da resolução temporal
das imagens.
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RESULTADOS

Um exemplo de resultado do processo implementado pode
ser visto na Figura 1, onde são mostradas a imagem RGB após
correção atmosférica e a imagem com realce das regiões de
água identificadas. Na Tabela 1 são mostrados os valores
obtidos a partir de imagens satélite e os valores de referência
para os respectivos dias, bem como a discrepância percentual
entre eles. Os erros percentuais obtidos apresentam uma grande
variação para as diferentes situações, porém é pertinente
observar que uma certa discrepância implica em erros
1

Área obtida
(x10^4 m²)
330,7500
449,2800
669,6900

V.

Em que “NIR” é a banda 5 do Landsat-8, “Red” é a banda 4 e
“Green” é a banda 3.
Dando seguimento ao processo, foram calculados valores
médios dos índices de água e de vegetação associados a cada
região conectada. Com base nos valores médios encontrados, as
regiões foram classificadas como sendo ou não de água. Índices
de água muito baixos ou índices de vegetação muito altos
indicam que provavelmente uma determinada região não contém
água. A imagem resultante desse processo identifica apenas as
regiões que possuem a maior probabilidade de possuírem corpos
d´ água. Uma vez delimitadas as regiões desejadas, foi realizada
a estimativa de área de superfície com base na consideração de
que cada pixel corresponde a uma área de 900 m² uma vez que
a resolução espacial das imagens empregadas é de 30 m. Para
possibilitar uma comparação quantitativa, foi necessário obter
valores de referência para a área de superfície do açude no dia
em que cada imagem foi registrada. Com base nos volumes
diários divulgados pela AESA-PB (Agência Estadual das
Águas)1 foram estimados valores de área por meio do gráfico
que relaciona o volume e a área de superfície do açude Epitácio
Pessoa, o qual é disponibilizado pelo DNOCS (Departamento
Nacional de Obras Contra a Seca)2.

RESULTADOS OBTIDOS E VALORES DE REFERÊNCIA

(a)
Figura 1 - (a) Imagem RGB original.
(b) Regiões de água identificadas

2

http://www.aesa.pb.gov.br/aesa-website/monitoramento/volumeacude/?id_acude=531
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Classificação de Padrões em Escoamento
Lı́quido-Gás Utilizando Modelo de Mistura de
Gaussianas e Máquina de Vetores de Suporte
Jefferson dos Santos Ambrosio, Daniel Rodrigues Pipa, Marco José da Silva

Resumo— A classificação do padrão de escoamento é uma
etapa fundamental em muitos processos que envolvem escoamento multifásico, entre eles, estimação de vazão mássica e/ou
volumétrica, cálculo de fração de vazio, tamanho de bolha, fator
de escorregamento etc. Neste artigo é proposta uma técnica de
classificação de padrões para escoamento vertical lı́quido-gás. Foram utilizados dados de fração de vazio de um sensor Wire-Mesh
para obter um histograma, que é aproximado por um modelo
de mistura de gaussianas, onde os parâmetros são extraı́dos a
partir do algoritmo Expectation-Maximization. Após a obtenção
estes parâmetros são utilizados como entrada em um algoritmo
baseado em máquina de vetores suporte multi-classes (Multi-class
Support Vector Machine – Multiclass SVM) para enfim, fazer a
identificação do padrão. Devido aos resultados, que alcançaram
uma taxa de acerto entre 95 e 100% e as caracterı́sticas fı́sicas
da análise, onde o histograma da fração de vazio independe de
propriedades como condutividade e viscosidade dos fluı́dos, pode
ser possı́vel a aplicação dessa metodologia para a classificação
de padrões em tempo real.
Palavras-Chave— Escoamento Bifásico, Aprendizado de
Máquina, Algoritmo Expectation-Maximization.
Abstract— The classification of the flow pattern is a fundamental step in many processes that involve multiphase flow, among
them, estimation of mass and/or volumetric flow, calculation of
void fraction, bubble size, slip ratio, just to cite a few. In this
work, a liquid-gas vertical flow pattern classification technique
is propose. Void fraction data from a Wire-Mesh Sensor was
applied to obtain a histogram, which is approximated by a
Gaussian mixture model and the parameters are extracted from
the Expectation-Maximization algorithm. After obtaining these
parameters are used as input in a algorithm based on multi-class
Support Vector Machine (multiclass SVM) to finally perform
the identification of the flow pattern. Due to the results, which
reached a success rate between 95 and 100%, and the physical
characteristics of the analysis, where the void fraction histogram
is independent of properties such as conductivity and viscosity
of the fluids, it may be possible to apply this methodology to the
classification of flow patterns in real time.
Keywords— Two-Phase flow, Machine Learning, ExpectationMaximization Algorithm.

I. I NTRODUÇ ÃO
A identificação de padrões é um dos problemas fundamentais no estudo de escoamento multifásico. Existem várias
técnicas de estimação de parâmetros nesse tipo de aplicação,
Jefferson dos S. Ambrosio, Daniel R. Pipa, Marco J. da Silva, PósGraduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial (CPGEI), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba-PR. E-mails: ambrosioj@alunos.utfpr.edu.br, danielpipa@utfpr.edu.br, mdasilva@utfpr.edu.br.
Este trabalho foi financiado pela FUNTEF-PR através do Projeto 4.01.0049
(1178) em colaboração com a Petrobras.

entre eles, tamanho de bolha, velocidades instantâneas, velocidades superficiais, razão de escorregamento etc [1]. Uma
identificação correta do padrão de escoamento interfere diretamente na capacidade de estimar esses parâmetros e no
desempenho dos sistemas. Isso pode ser observado em trabalhos como [2], onde primeiramente, é identificado o padrão de
escoamento utilizando uma técnica denominada Fisher Discriminant Analysis (FDA) e em seguida é escolhido um modelo
de cálculo de fração de vazio referente a cada padrão. Esses
modelos são obtidos por um algoritmo baseado em máquina
de vetores suporte (Support Vector Machine – SVM). Isso
deixa claro que uma identificação errada leva a uma escolha
de modelo errada e consequentemente, falhas de estimação e
redução de desempenho.
Existem diversas abordagens quando se trata o problema da
identificação. Em [3] foi feito um estudo de como o histograma
ou PDF (Probability density Function) do sinal de fração de
vazio se relaciona com o padrão de escoamento. A referência
[4] combina este estudo com técnicas de aprendizado de
máquina (Machine Learning) utilizando redes neurais (Artificial Neural Networks – ANNs) e algoritmos de clusterização
como: self-organized map, K-means e Fuzzy C-means. Em [5]
também é discutida uma análise utilizando ANNs, porém, é
feito um pré-processamento através de uma técnica denominada Natural Logarithmic Normalization, uma transformação
não linear que traz uma maior clareza e separabilidade aos
dados que alimentarão a rede neural. Voltando à análise do
histograma da fração de vazio, em [6] são usados sensores
de fibra óptica para obter um sinal de fração de vazio. A
partir desse sinal são calculados quatro momentos estatı́sticos:
média, desvio padrão, assimetria e curtose. Então esses dados
são usados para alimentar um algoritmo baseado em SVM para
a identificação do padrão. Seguindo essa tendência, [7] faz
um levantamento de vários trabalhos que empregam diversas
topologias de sensores, técnicas de machine learning e técnicas
de processamento de sinais.
No presente trabalho serão utilizados dados de fração de
vazio oriundos de um sensor Wire-Mesh. Esse sensor é muito
utilizado em problemas de escoamento multifásico, como
pode ser visto em [8] e [9]. A partir da série temporal
dos dados de fração de vazio é obtido um histograma que
em seguida é aproximado por um modelo de mistura de
gaussianas gerando os parâmetros que serão utilizados em
um algoritmo de classificação baseado no Multiclass SVM.
Nos dados experimentais foram observados três padrões de
escoamento: ’bolhas’ (Bubble flow), ’agitado’ (Churn flow) e
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’golfadas’ (Slug flow).
II. E SCOAMENTO B IF ÁSICO V ERTICAL E F RAÇ ÃO DE
VAZIO
Vários fatores influenciam na definição do padrão de escoamento. Entre eles, a inclinação da tubulação, o tipo de fluı́do,
caracterı́sticas fı́sicas destes fluido etc. No caso da inclinação,
que nos casos mais divergentes, que são o horizontal e o
vertical, existem alguns padrões que se mantem, e alguns
padrões distintos que aparecem em cada caso. Em relação aos
fluidos, considerando um escoamento bifásico, podemos ter
uma interface lı́quido-lı́quido, lı́quido-gás, gás-lı́quido e assim
por diante. Algo que também pode ocorrer é um escoamento
bifásico do mesmo fluido, porém em estados fı́sicos diferentes,
como é o caso do escoamento de água e vapor na mesma
tubulação. A Figura 1 indica um tipo de classificação de
padrões para escoamento vertical do tipo lı́quido-gás definida
em [10]. Com o aumento da velocidade relativa entre gás e
lı́quido, podemos ver como a interface é modificada no escoamento. Em baixas velocidades de gás verifica-se a estrutura
de bolhas dispersas na fase lı́quida. Com o aumento dessa
velocidade acontece uma coalescência entre essas pequenas
bolhas gerando estruturas de gás significantemente maiores,
denominadas bolhas de Taylor [10]. A partir do momento em
que essa velocidade aumenta ainda mais, é possı́vel observar
um comportamento caótico com uma maior presença de gás e
em seguida, com um novo aumento da velocidade relativa,
forma-se uma coluna central de gás que contém algumas
gotı́culas de lı́quido.
Poucas aplicações possuem tubulações transparentes que
permitem uma visualização do desenvolvimento do escoamento como mostra a Figura 1, por isso, são necessárias outras
ferramentas para que a classificação do padrão seja feita. Uma
delas, proposta ainda em [10], define um mapa desses padrões
através da velocidade superficial de cada fase e do diâmetro
da tubulação, como pode ser visto na Figura 2.

Fig. 2. Relação do padrão de escoamento com as velocidades superficiais
como definido em [10].

ao instituto Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)
utilizando um sensor Wire-Mesh como pode ser verificado
no relatório técnico [11]. Devido ao projeto ”Construction
and execution of experiments at the multi-purpose thermal
hydraulic test facility TOPFLOW for generic investigations
of two-phase flows and the development and validation of
CFD codes”, vários experimentos de escoamento bifásicos
foram realizados. Neste trabalho foram utilizados dados de
67 pontos de operação de escoamento vertical acendente em
tubos de duas polegadas. Todas as informações de estrutura e
metodologia das medições, além de uma diagrama da planta
de teste podem ser encontradas no relatório técnico já citado.
O processamento dos dados e a implementação dos algoritmos
foram feitas através do software MATLAB R .
A Figura 3 apresenta um esquemático simplificado do
sensor Wire-Mesh que pode ser encontrado em [9]. Através
das intersecções de condutores é possı́vel identificar bolhas e
aproximar seus tamanhos. A partir do processamento desses
dados temos o sinal de fração de vazio na seção transversal
do tubo. Uma análise mais aprofundada desse sensor é feita
em [8], [9] e [12]. O sensor utilizado forma uma matriz de
condutores de 16x16 e diâmetro interno de 51.2 mm. Foi
utilizada uma frequência de amostragem de 2,5 kHz e um
perı́odo de amostragem de 10 segundos. A partir do sinal de
série temporal da fração de vazio é calculado um histograma,
seguindo a mesma abordagem de [3]. Um exemplo desses
dados pode ser visualizados na Figura 4.
Foram utilizadas 67 medições, onde cada ponto de operação
é definido por um par de velocidades superficiais de lı́quido e
gás, obtidos por sensores de referência. A Figura 5 mostra os
dados do HZDR classificados de acordo com o mapa definido
em [10].
III. M ODELO DE M ISTURA DE G AUSSIANAS E M ÁQUINA
DE V ETORES S UPORTE NA C LASSIFICAÇ ÃO DE PADR ÕES
DE E SCOAMENTO

Fig. 1. Padrões tı́picos de escoamento bifásico lı́quido-gás. Adaptado de [9].

Nos estudos a seguir foram utilizados dados de escoamento
vertical água-ar gerados em uma planta de teste vinculada

Uma vez com os dados dos histogramas da fração de vazio
é necessário extrair informações para efetuar a identificação
do padrão. O método proposto nesse trabalho faz uma
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Fig. 3. Esquemático simplificado de um sensor Wire-Mesh. Adaptado de [9].

Dados do HZDR classificados de acordo com o mapa definido em

80
60

modelos de mistura e problemas de clusterização, como pode
ser visto em [14], [15] e muitos outros trabalhos nas áreas de
processamento estatı́stico de sinais e teoria de estimação.
Com isso, para cada ponto de operação, foi executado o
algoritmo EM para a estimação do vetor de parâmetros θi e
aproximação do histograma pelo modelo de mistura definido
na Equação 2. A Figura 6 mostra um exemplo para um dos
pontos de operação.
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Sinal de fração de vazio e seu respectivo histograma.
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e− 2σ2 ,
(1)
2πσ
onde µ e σ são a média e o desvio padrão da distribuição
respectivamente. Podemos escrever o modelo de mistura de
gaussianas como

f (x; µ, σ) = √
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0.025

aproximação deste histograma através de um modelo de mistura de gaussianas. Sendo f (x) uma PDF gaussiana
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φj f (x; µj , σj ),

(2)

j=1

sendo K o número de componentes do modelo e φj um fator
PK
de proporção para cada componente tal que
j=1 φj = 1.
Tais modelos podem ser usados tanto para a aproximação de
PDFs quanto para modelos de clusterização.
Como as PDFs obtidas a partir do sinal de fração de
vazio de escoamentos verticais apresentavam um comportamento uni, bi ou tri-modal. Foi definido um modelo de
mistura de três componentes, gerando um vetor de parâmetros
θi = (φ1i , φ2i , φ3i , µ1i , µ2i , µ3i , σ1i , σ2i , σ3i ). Sendo i =
1, ..., 67. Ou seja, um vetor de parâmetros para cada ponto de
operação. Para estimar esse vetor de parâmetros, foi utilizado
um algoritmo chamado Expectation-Maximization (EM). Este
algoritmo foi formalizado em [13] como um estimador de
máxima verossimilhança (Maximum Likelihood Estimator –
MLE) e é bastante difundido na estimação de parâmetros em

Fig. 6. Histograma da fração de vazio e PDF gerada pelo modelo de mistura
de gaussianas através dos parâmetros obtidos pelo algoritmo EM.

Na última etapa do processo, os parâmetros θi gerados
pelo EM, para cada ponto de operação são utilizados como
variáveis de entrada em um algoritmo baseado no Multiclass SVM [16] implementado através da função ”fitcecoc”do
MATLAB R , que implementa um classificador multi-classe
a partir da abordagem ”one-against-one” [17]. Com isso, a
classificação do padrão de escoamento é realizada, como pode
ser visto no fluxograma da Figura 7.
Dos 67 pontos de operação, 35 pontos pertencem ao padrão
’bolhas’, 19 pontos ao padrão ’golfadas’ e 13 pontos ao padrão
’agitado’. Para a verificação do algoritmo foram utilizados
aproximadamente 70% dos pontos de operação para treino do
Multiclass SVM e 30% dos pontos foram usados para teste. Ou
seja, dos 35 pontos do padrão ’bolhas’, 25 foram usados para
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treino e 10 para teste. Dos 19 pontos do padrão ’golfadas’,
13 foram utilizados para treino e 6 para teste. E por fim, dos
13 pontos do padrão ’agitado’, 9 foram usados para treino e
4 para teste.
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Fig. 8.

Histogramas de escoamento lı́quido-gás.
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Fluxograma do processo de classificação de padrão.

IV. R ESULTADOS E DISCUSS ÃO
Após alguns testes preliminares, foi possı́vel verificar que
tanto as médias quando os fatores de proporção do modelo
de mistura tinham uma correlação com o padrão de escoamento. Mas o mesmo não acontecia com as informações
de desvio padrão. Por isso foram realizados dois testes: o
primeiro utilização um vetor de parâmetros com a informação
de variância, θi = (φ1i , φ2i , φ3i , µ1i , µ2i , µ3i , σ1i , σ2i , σ3i ) e
um segundo teste onde o vetor de parâmetros desconsiderava
os desvios padrões, θˆi = (φ1i , φ2i , φ3i , µ1i , µ2i , µ3i ). Na
Figura 8 podemos ver a relação entre os histogramas da série
temporal de fração de vazio e cada padrão de escoamento,
como discutido em [18]. Conforme o padrão de escoamento
muda, é possı́vel observar uma alteração significante no posicionamento dos picos do histograma e as diferenças de
amplitude. Isso reforça a ideia anterior de que as médias e os
fatores de proporção estão diretamente relacionados ao padrão
de escoamento. No caso do desvio padrão, acabam havendo
sobreposições, o que dificulta a separabilidade dos dados.
Na Figura 9 temos o resultado do Multiclass SVM que
utilizou o vetor de parâmetros θi que continha a informação
dos desvios padrões do modelo de mistura. A legenda mostra
que os padrões de escoamento foram diferenciados por cor
e os pontos de treinamento e teste foram diferenciados pelo
marcador. Podemos ver um ponto indicado em vermelho. Esse
ponto mostra um erro de classificação de acordo com o mapa
definido em [10]. O mesmo ponto é classificado como padrão
’Bolhas’ pelo mapa. Porém, foi classificado como padrão
’Golfadas’ pelo algoritmo de classificação.
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Fig. 9.
Resultados do treinamento considerando os desvios padrões do
modelo de mistura como variáveis de entrada.

Um ponto interessante a ser observado é que o único erro
de classificação do algoritmo se encontra próximo a região
de fronteira no mapa, porém, essas regiões são chamadas de
regiões de transição. E em muito casos, a classificação perto
dessas regiões é questionável ou ambı́gua, pois o escoamento
pode apresentar caracterı́sticas de ambos os padrões próximos
a essa região.
O mapa de resultados mostra cada ponto de acordo com
suas velocidades superficiais, mas essas velocidades são desconhecidas à priori. Essas informações só estão disponı́veis
pois foram utilizados sensores de referencia para obtenção
dos mesmos. No contexto deste trabalho, os únicos dados
disponı́veis são os de fração de vazio, todas as informações
dos mapas relacionados às velocidades superficiais são para
comparação e validação da abordagem estudada. Como algoritmo de classificação usa apenas a informação da fração
de vazio, um único erro próximo de uma zona de fronteira
acaba sendo uma boa caracterı́stica do algoritmo, pois como
dito anteriormente, as classificações de padrões de escoamento
nessa região tendem a ser questionáveis.
Na Figura 10 podemos ver um desempenho ainda melhor.
Neste caso, o algoritmo utilizou o vetor de parâmetros θˆi ,
que não considerava as informações dos desvios padrões do
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Fig. 10. Resultados do treinamento desconsiderando os desvios padrões do
modelo de mistura como variáveis de entrada.

modelo de mistura. O aumento do desempenho corrobora
com a ideia de que a informação do desvio padrão tem uma
menor contribuição em relação à classificação do padrão com
a abordagem utilizada.

V. C ONCLUS ÃO
Nesse artigo é discutida uma abordagem para classificação
de padrões de escoamento lı́quido-gás em escoamento vertical.
Essa abordagem consiste em utilizar os dados de fração de
vazio obtidos por um sensor Wire-Mesh, calcular o histograma
e utilizar o algoritmo EM para aproximá-lo por um modelo de
mistura de gaussianas. Em seguida, os parâmetros calculados
pelo EM são utilizados como variáveis de entrada no algoritmo
Multiclass SVM para que a classificação do padrão seja feita.
A partir dos resultados apresentados, foi possı́vel verificar
que o caso onde a informação do desvio padrão foi utilizado,
ocorreu apenas um erro. Como os testes foram realizados em
20 pontos de operação, isso resulta em uma taxa de acerto de
95%. No caso onde o Multiclass SVM não utiliza a informação
do desvio padrão, essa taxa de acerto subiu para 100%.
Com a eficiência desse algoritmo, podemos usá-lo em outros
modelos ou algoritmos para outras aplicações. Por exemplo,
para estimação de vazão, alguns modelos fazem estimativas
indiretas e dependem do padrão de escoamento. Outra caracterı́stica desse algoritmo, é que provavelmente, a relação entre
o histograma e os padrões de escoamento se mantém mesmo
com algumas mudanças de diâmetro de tubos e caracterı́sticas
do fluido. Porém, se essa possibilidade for confirmada, a
fase de treinamento e calibração do algoritmo poderá ser
executada offline. O que eliminaria um dos grandes vieses
dessa abordagem de treinamento em sistemas industriais.
Os resultados alcançados abrem a possibilidade para mais
testes e mais estudos. Por exemplo, pode ser feita uma análise
para otimizar a escolha dos pontos que serão utilizados para
treinamento e qual seria a quantidade ideal para cada padrão.
Também é possı́vel fazer um estudo de como essa abordagem
funciona em escoamentos horizontais e inclinados.
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[11] H. Schütz, P. Pietruske, A. Manera, H. Carl, M. Beyer, and H.-M.
Prasser, “Experiments on upwards gas/liquid flow in vertical pipes,”
Forschungszentrum Dresden-Rossendorf e.V. Institut für Sicherheitsforschung, Tech. Rep., September 2007.
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Speech Synthesis Based on Deep Neural Networks
with Direct Modeling of Amplitude Spectra
Ranniery Maia and Rui Seara

Abstract— In recent state-of-the-art text-to-speech systems,
usually a sequence of graphemes is directly mapped onto the
speech waveform using deep neural networks. Despite reaching
very high quality, these approaches tend to be computationally
costly at synthesis time and its training implementation is usually
not trivial. In this paper, a method which can be interpreted as
a simplified version of these systems is proposed. Here, framebased smoothed log spectra, fundamental frequency, and phase
information are modeled at training time, while synthesis runs in
a straightforward fashion. Experiments show that the proposed
approach outperforms traditional ones using acoustic modeling
of speech features.
Keywords— Deep learning, deep neural networks, speech synthesis, text-to-speech (TTS) systems.

I. I NTRODUCTION
Statistical parametric speech synthesis (SPSS) [1] presents
certain advantages when compared with the speech synthesis
approaches which use concatenation of phonetic units [2].
Among them, we can highlight the capability of synthesizing
speech with different voice styles through the manipulation of
the model parameters. Besides, text-to-speech (TTS) systems
based on SPSS can usually be built in an automatic way with
a small amount of heuristic procedures.
Recently, important advances in SPSS have been achieved
with application of deep learning [3]–[9]. The vast literature
shows that deep learning improves quality when compared
with state-of-the-art equivalent TTS systems based on hidden
semi-Markov models (HSMM) by means of better representation of speech signal parameters. It also increases flexibility in
terms of adaptation and creation of several voice styles. More
recently, methods based on the concept of direct modeling
of the speech waveform have been the trend, resulting in a
framework known as end-to-end speech synthesis [10]–[15].
Among those techniques, WaveNet [10] represents a major
breakthrough, since it has shown that deep convolutional
networks can effectively model sequences that present an
autoregressive structure, given past samples of the sequence
and some auxiliary parameters. Because WaveNet is basically
a general autoregressive network which can be used for any
sort of data, several methods have used WaveNet as a vocoder
where linguistic features are fed to the network as auxiliary features. Another breakthrough in the speech synthesis
field has occurred with the publication of Tacotron [11],
R. Maia and R. Seara are with LINSE - Circuits and Signal Processing
Laboratory, Department of Electrical and Electronics Engineering, Federal
University of Santa Catarina (UFSC), Florianopolis-SC, Brazil, E-mails:
rmaia@linse.ufsc.br, seara@linse.ufsc.br. This work was partially supported
by the Brazilian National Council for Scientific and Technological Development (CNPq).

which is an end-to-end approach that maps character embeddings (graphemes or phonemes) onto Mel log speech spectra.
Tacotron is basically a sequence-to-sequence architecture with
modified encoder and decoder. More recently, an improved
version of Tacotron [15] predicts speech spectrograms that are
fed to a WavNet module, finally turning into an actual end-toend synthesizer, with quality that is indistinguishable from that
of a human being. The main advantage of the use of end-to-end
systems regards the level of naturalness of synthesized speech,
which is higher than the current state-of-the-art approach based
on unit selection and concatenation [2]. In addition, greater
flexibility in terms of synthesizing different speech styles and
expressions. Such a flexibility can be achieved through the use
of style embeddings that are extracted by neural networks [16].
Therefore, despite apparently solving the TTS problem, these
end-to-end systems have in common one aspect: they are
computationally complex and one usually takes quite a lot of
empirical effort to reach the same results that are reported in
the papers. Besides, even the best quality TTS systems show
issues related to the time consumed to synthesize a single
sentence.
The idea proposed in this paper is located in a half-way
between traditional TTS methods (mapping between linguistic
features and acoustic parameters) and recent approaches that
outperform waveform concatenation systems, i.e., end-to-end
synthesis with direct speech modeling. The proposed idea here
has the advantage of being simple while maintaining a high
level of synthesized speech quality. In fact, similar techniques
have been proposed with the same purpose, see [17], [18].
In [17], speech amplitude spectra are directly modeled through
several layers of feed-forward neural networks. At the input,
aside from the usual linguistic features, the authors have
also used logarithm of fundamental frequencies, ln (F0 ), and
voicing decision (VUV). In [18], the authors replace the
acoustic features by amplitude and phase spectra on a warped
domain, together with ln (F0 ) and VUV. The disadvantage
of [17] is that an external prosody model is needed in order
to produce the network input at synthesis time. Our method
is similar to [18]. However, here we use the frame-based
modeling period, and to recover phase information at synthesis
time we use the anti-causal portion of the complex cepstrum
as phase feature [19].
This paper is organized as follows. Section II presents a
brief historical background of TTS systems based on deep
neural networks. Section III describes our TTS method which
is based on the direct modeling of log amplitude spectra with
phase recovery using anti-causal cepstrum. Experiments are
presented in Section IV and the conclusions are in Section V.
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Prior to the recent use of neural networks in TTS, some authors
tried to implement the end-to-end concept, sometimes regarded
as waveform models [21], [22].
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B. Conventional Methods
Conventional TTS systems rely on the mapping between
linguistic features and acoustic parameters, in which a DNN
represents the probability of the acoustic features O given the
input linguistic parameters L, i.e.,

Speech
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X
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Fig. 1. TTS approaches. (a) Conventional one based on the mapping between
linguistic and acoustic features. (b) End-to-end synthesis method with direct
waveform modeling.

II. S PEECH S YNTHESIS BASED ON D EEP L EARNING
The paper by Ling et al. [20] provides a very good historical
background on the application of deep learning to TTS. In
its simplest form, deep neural network (DNN) based TTS
(DNN-TTS) systems can be implemented by replacing the
typical decision trees from the HSMMs by feed-forward deep
neural networks, as proposed in [6]. Nowadays, one can
classify DNN-TTS methods into two categories. Conventional
approaches that rely on the one-to-one mapping between
linguistic features from text and acoustic features from speech;
and the end-to-end approaches, which are based on the inference of speech waveforms from input text. Fig. 1 presents an
overview on how both techniques work.
A. End-to-end Methods
Recent DNN-TTS approaches are based on the training
of layers of carefully elaborated neural networks, which
take as input phoneme or grapheme sequences (no need of
syllable, word, phrase information anymore) and as output
the speech signal, see [11], [14], [15]. These families of
synthesizers achieve the higher level of naturalness. For instance, Tacotron [15] produces synthetic speech which is
indistinguishable to natural, reaching up the same level (or
even better than) unit concatenation-based systems.
In a probabilistic sense, training a TTS system can be
viewed as the problem of finding, in a maximum likelihood
sense, the optimal set of model parameters λ̂, so as
λ̂ = arg max p (X | W, λ) p (λ)
λ

where X = {x0 , . . . , xT −1 } is a sequence of segments1 of

>
the speech waveform, with xt = xt (0) · · · xt (Nt − 1)
being the tth frame or segment of speech, Nt the corresponding number of samples and T the number of segments.
The set of vectors W = {w0 , . . . , wK−1 } is a sequence of

>
graphemes, with wk = wk (0) · · · wk (Mk − 1) denoting the kth grapheme sequence, Mk the corresponding number
of graphemes and K the number of sequences. Operator [·]>
indicates matrix transposition. At synthesis time, graphemes
are fed to the trained neural network and the final speech
waveform is obtained. In a probabilistic view this is written
as


X̂ = arg max p X | W, λ̂ .
(2)

(1)

λ̂ = arg max p (O | L, λ) p (λ) .

(3)

λ

The set of vectors O = {o0 , . . . , oT −1 } usually contain
speech acoustic parameters concatenated with their corresponding dynamic features. Thus,

>
ot = yt> ∆(1) yt> · · · ∆(D) yt>
(4)

where yt is a vector containing parameters that can be used to
reconstruct the speech signal using parametric models [23] and
D is the dynamic feature order. The linguistic feature vectors
L = {l0 , . . . , lT −1 }, on the other hand, contain linguistic
features generated from the text database, in which each input
vector lt is composed of three sub-vectors, i.e.,
i>
h
>
(n) >
(d) >
lt = lt(b)
(5)
lt
lt
(b)

(n)

(d)

with lt , lt , and lt representing, respectively, binary,
numeric, and duration features. Note that in this approach
there is a one-to-one vector matching, in contrast to end-toend method, in which the number of grapheme sequences is
different from the number of speech segments or samples.
During the synthesis, a sequence of linguistic features is
generated from the text to be synthesized L = {l0 , . . . , lT −1 },
where T is the number of frames of the sentence to be
synthesized. Variable L is then fed to the DNN, so that in the
output it is produced another sequence of acoustic parameters,
i.e.,


Ô = arg max p O | L, λ̂ .
(6)
O

Because Ô is assumed to be a sequence of stochastic means,
the final acoustic feature sequence is obtained by applying

1 Another way to see this formulation is to assume a vector of speech


samples x> = x(0) · · · x(N − 1) , where in this case N is the
number of samples.
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one of the trajectory smoothing algorithms given in [24] on
Ô, taking into consideration the global variance, resulting
in the final acoustic feature sequence Ŷ = {ŷ0 , . . . , ŷT −1 }.
Lastly, the speech waveform is produced from Ŷ assuming a
parametric model of speech synthesis [23].

Fundamental
frequency

ln (F0 )

Mel log spectral
envelope

ln Hz eω̃

III. P ROPOSED TTS M ETHOD
Our method is basically an improved version of the conventional TTS systems [6] outlined in Section II-B. Instead
of using the acoustic features that are generally used in
the conventional approach, we model the log Mel smoothed
spectral envelope of speech, ln (F0 ), and voicing decision. In
addition, aiming to recover phase information, we add the anticausal portion of the complex cepstrum as a parameter in the
observation vector. Therefore, each vector ot becomes

>
ot = St µt ln (F0,t ) · · · ∆(D) ln (F0,t ) φt
(7)

where µt is the voicing decision (µt = 1 for voiced and µt = 0
for unvoiced) for the tth frame, and

 >

· · · ln Ht eω̃P
(8)
St = ln Ht eω̃0
and


φt = φt (1)

···

φt (C)

>

(9)

are, respectively, vectors containing the Mel log smoothed
spectral envelope of speech with {ω̃0 , . . . , ω̃P } being P
warped scale angular frequencies, and phase features. The
procedures of speech analysis and synthesis are discussed with
more details in the following. Regarding the parts of linguistic
feature extraction and statistical modeling, these procedures
are carried out in the same way as in conventional TTS
systems [6].

Make
pitch
marks

{p̃0 , . . . , p̃Z−1 }

s(n)
sz (n)

Make minimum−
phase impulse
response



Synthesized
speech

OLA

hz (n)
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ez (n)
ω
θa,z (ω)+ϕz (ω)
Make excitation Ez (e ) = e
frequency
IFFT
response

Phase features

φz (n)
Voicing decisions
(VUV)

Fig. 2.

Waveform generation from features derived from the DNNs.

where |Hz (eω )| and θz (ω) are, respectively, the amplitude
and continuous phase responses of s(n) at the instant pz . The
phase features at pz are given by
φz (n) = ĥz (−n − 1), 0 ≤ n < C.

(12)

Note that even though ln |Hz (eω )| and φz (n) are extracted
pitch-synchronously, input-output mapping in the DNN during
the training can be made in a periodic frame-based fashion2 . To
this end, pitch-synchronous parameters extracted at the instants
{p0 , . . . , pZ−1 } can be transformed into frame-based ones by
making
St = {Sz | pz ≤ tJ < pz+1 }
(13)
and
φt = {φz | pz ≤ tJ < pz+1 }

(14)

for t = 0, . . . , T − 1, where J is the frame duration in
number of samples. Note that (14) simply repeats vectors from
previous pitch to the next GCI.
B. Speech synthesis

A. Speech Analysis
Training starts by extracting L and O from the database.
Linguistic features L = {l0 , . . . , lT −1 } are extracted from
text and generated at the frame level. The elements that
compose O can be derived by the following procedures: 1)
glottal close instant (GCI) detection [25]; and 2) complex
cepstrum analysis [19]. Through the estimation of the GCI,
{p0 , . . . , pZ−1 }, where Z is the number of GCI, detection of
the fundamental frequencies, {F0,0 , . . . , F0,T −1 }, and voicing decisions, {µ0 , . . . , µT −1 }, can be obtained. Next, the
frequency response of speech s(n) at each instant pz is
determined by making
pz+1
ω

Hz (e ) =

X

n=pz−1

s(n)j (n − pz−1 ) e

−ωn

(10)

where j(n) is an appropriate window to select s(n) between
pz−1 and pz+1 . Finally, the complex cepstrum is calculated
by using
Z π
1
{ln |Hz (eω )| + θz (ω)} eωn dω
(11)
ĥz (n) =
2π −π

Once Ô is estimated from the trained neural network,
synthesis is performed as shown in Fig. 2. Initially, the
estimated fundamental frequencies are used to generate the
synthetic pitch marks {p̃0 , . . . , p̃Z−1 }, and all parameters are
sampled at those time instances. Then, for each position p̃z , a
synthetic speech segment sz (n) is given by the convolution of
a minimum-phase impulse response hz (n) and an excitation
signal ez (n), both at instant pz , where


(
exp ĥz (0)
n=0
hz (n) = PC
(15)
k
k=1 n ĥz (k)hz (n − k) n ≥ 1
and

1
ĥz (n) =
2π

Z

π

−π

ln Hz eω̃



eω̃ dω, 0 ≤ n ≤ C

(16)


with ln Hz eω̃
being a generated Mel log spectral envelope. On the other hand, the excitation signal in the frequency
domain Ez (eω ) is all-pass with phase response given by
θz (ω) = θa,z (ω) + ϕz (ω). Component ϕz (ω) is zero when
2 We use frame-based mapping because we utilize alignments provided by
HSMM to produce the linguistic feature vectors L = {l0 , . . . , lT −1 }.
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the voicing decision is one and random when it is zero, while
the residual phase θa,z (ω) is calculated from generated phase
features as
θa,z (ω) = −2

Ca
X

φz (n) sin (ωn)

(17)

Log Spectral Distance (dB)
Proposed

Conventional

n=1
7.2

where Ca is the number of phase features.

A. Experimental conditions

7.5

7.6

7.7

7.8

Proposed

B. Objective analysis
The performance of the proposed and baseline systems have
been assessed by using the following metrics: log spectral
distortion (LSD), root mean squared of F0 (RMSF0 ) in voiced
regions (difference of fundamental frequencies), and percentage of frames with wrong voicing decisions.
TABLE I
R ESULTS OF THE OBJECTIVE EVALUATION
Proposed
7.42
20.64
96.17

Conventional

16
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20

22

24

Fig. 3. Box-plot analysis of the samples used to calculate the medians
shown in Table I. Top: log spectral distance. Bottom: root mean squared of
fundamental frequency of voiced regions.

120

Magnitude response (dB)

In order to test the proposed system, the database Constituicao 1.0, supplied by the group FalaBrasil [26] was used. This
database consists of nine hours of audio sampled at 22.05 kHz
recorded in a controlled environment by a male speaker. Text
prompts are also provided alongside the corresponding audio.
From the total amount of data, five hours have been used in
our experiments. The process of database selection is similar
to that shown in [27].
The phonetic labeling of the database has been obtained
through a neural grapheme-phone conversion mechanism. Besides the G2P part, the remaining linguistic features (syllable,
word, phrase, among others) have been derived from the
Festival Speech Synthesis system [28]. Pitch marking has
been carried out by SWIPE [29]. Pitch synchronous amplitude
spectra and phase features have been extracted from the speech
material using the method described in Section III, with P =
256 (Mel warped scale) and C = 19.
The neural network used to train the TTS system had two
layers of 1024 feed-forward units, two layers of 512 LSTM
units, and one output linear layer. All activation functions
are hyperbolic tangent. The linguistic features are normalized
between zero and one, while the outputs are normalized for
mean zero and variance one.
For comparison purposes, a baseline system is trained
under the same conditions, with the sole difference being the
features that populated the sequence O, which consisted of
45 Mel cepstral coefficients derived from pitch-synchronous
spectra, voicing decision, and fundamental frequency, with the
corresponding delta and delta-delta features aside from the
voicing decision. The generation part also takes into account
the speech parameter generation algorithm, which is typically
used in conventional TTS systems [24].
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IV. E XPERIMENTS
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Fig. 4.
Short-time speech spectral envelope from natural, and speech
synthesized by conventional and proposed systems.

Twenty sentences have been used in the test, corresponding
to more or less ten minutes of recorded speech taken from the
same speaker. The final LSD is taken as the median of LSD
of all frames, while the RMSF0 is taken as the median of all
twenty sentences. The overall percentage of correct voicing
decisions (PCVUV) is taken as percentage of voicing decisions
from all frames. Table I shows the objective results for the test
set. It can be noticed that although the conventional method
achieves better results in terms of RMSF0 and PCVUV, these
differences are mostly insignificant in terms of quality. On the
other hand, a 0.1-dB difference in terms of LSD can have a
significant impact on the quality of the synthetic speech [23].
Fig. 3 shows a box-plot analysis of the samples that are used
to calculate the medians presented in Table I, where one can
notice the tendency of lower LSD in our proposed approach.
Fig. 4 shows short-term amplitude responses of natural and
synthesized speech for both conventional and proposed TTS
systems. It can be noticed that in this example the proposed
system produces an spectral envelope with peaks that are
closer to the ones present in the natural spectrum. That fact
indicates that synthesized speech may sound less muffled when
compared with the one generated by the conventional system.
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

V. C ONCLUSIONS
In this paper, we propose a TTS system in which Mel
log spectra is directly modeled as output parameter, together
with fundamental frequency and voicing decision. In addition,
to reconstruct phase information the anti-causal part of the
complex cepstrum is also modeled by the DNNs. The proposed
approach aims to synthesize speech with higher quality, close
to recent state-of-the-art systems. It also intends to keeping the
computational complexity at the same level as conventional
DNN-TTS systems, which are based on the modeling of
acoustic parameters and use a speech model to synthesize
the final waveform. Experiments showed that the proposed
approach outperforms the conventional approaches in terms
of log spectral distortion. Continuation of this project includes
switching from a one-to-one mapping between linguistic features and amplitude spectra to a sequence-to-sequence mapping. By doing that, we shall give another step towards the
implementation of end-to-end systems.
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Avaliação Automática de Receptores de TV
Mediante Feixes de Transporte Não Conformes
Fabricio Izumi, Adriano Villalba, Allan Jones, Kariny de Oliveira, Eddie Filho, Bruno Farias, Allan Amorim,
Nicoli Araújo e Aguinaldo Silva

Resumo— Normalmente, receptores de televisão digital (TVD)
são submetidos a sistemas de teste, os quais avaliam conformidade
com relação a um dado conjunto de normas. A sua aprovação
significa que eles se comportam corretamente, quando recebem
informações de acordo com o esperado. Entretanto, muitos
radiodifusores acabam configurando os seus equipamentos de
forma equivocada e enviando informações incorretas, o que
provoca problemas de campo, pois muitos receptores não foram
desenvolvidos para atuar nessas condições. O presente artigo
trata esse problema e propõe uma metodologia de avaliação
baseada em testes de não conformidade, que submete dispositivos
a condições não previstas e configurações incorretas. Experimentos com uma implementação desse esquema mostraram a sua
eficácia e forneceram dados capazes de melhorar a robustez de
receptores de TVD, quando utilizados por desenvolvedores desses
equipamentos.
Palavras-Chave— TV Digital, Testes de Não Conformidade,
Feixes de Transporte.
Abstract— Usually, digital television (DTV) receivers go through test systems, which evaluate conformity with respect to
a given set of standards. Their approval means they behave
correctly, when information according to what is expected is
sent. Nonetheless, many broadcasters configure their equipments
incorrectly and transmit wrong information, which causes field
problems, because many receivers were not developed to operate under such conditions. This article address the mentioned
problem and proposes a receiver evaluation methodology based
on nonconformity tests, which makes them op erate under non
expected conditions and incorrect configuration. Experiments
with an implementation of that scheme showed its efectiveness
and provided data that is able to improve robustness regarding
DTV receivers, when used by developers of those equipments.
Keywords— Digital TV, Non-Compliance Tests, Transport Streams.

I. I NTRODUÇ ÃO
Nas últimas décadas, o Brasil vem se preparando para a
completa substituição do sistema analógico Phase Alternating
Line - System M (PAL-M) e o seu consequente desligamento, também chamado de switch-off, que vem ocorrendo
conforme agenda estabelecida pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações [1]. Devido a isso,
houve um grande aumento na oferta de receptores de TV
digital (TVD), principalmente TVs integradas, que precisam
estar em conformidade com as normas brasileiras, o que
é parcialmente assegurado por uma suı́te de testes oficial
para o Ginga [2]. Entretanto, nem todos os subsistemas de
TVD possuem especificações de teste, o que acaba ficando a
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cargo dos próprios fabricantes (autocertificação). Além disso,
alguns desses desenvolvem suı́tes de teste próprias [2], [3],
abrangendo Ginga e informações de configuração (Program
Specific Information - PSI e Service Information - SI), pois
a camada fı́sica [4] e a recepção propriamente dita [5] são
normalmente proporcionadas por dispositivos já consolidados.
Apesar disso, há muitos problemas de campo periodicamente reportados que afetam diretamente a experiência de
usuário e os custos com pós-venda. Vale ressaltar que tais
ocorrências são geralmente analisadas por fabricantes, com
o objetivo de fazer com que seus produtos se comportem
conforme especificado pelas normas do Sistema Brasileiro
de Televisão Digital (SBTVD). Entretanto, os resultados de
levantamentos realizados pela empresa TPV/Envision levaram
a uma constatação interessante: em várias situações, os receptores testados apresentaram erro devido a informações incorretas enviadas por radiodifusores, principalmente as relativas
a PSI/SI [6], [7] (e.g., Network Information Table - NIT e
Program Association Table - PAT), codificação de fonte [8],
[9], codificação de aplicação [10] e sincronismo (e.g., Program
Clock Reference - PCR) [6].
É possı́vel argumentar que os casos mencionados não são de
responsabilidade dos fabricantes de TV e que os radiodifusores
deveriam manter uma configuração correta, porém, isso não
é percebido por usuários ou mesmo revendedores. Sendo
assim, supõe-se que é mais interessante gerar dispositivos
mais robustos e que não utilizem diretamente informações
de configuração enviadas por emissoras, ou que pelo menos
as chequem antes de aplicá-las. Entretanto, para que esse
objetivo seja atingido, é necessária a adoção de boas práticas
de desenvolvimento, que prevejam tratamentos em diversos
módulos, e sistemas de testes capazes de submeter dispositivos às situações mencionadas, permitindo identificação de
fragilidades e aumento de robustez do respectivo software.
O que foi apresentado é a inspiração para o presente trabalho, que propõe uma quebra de paradigma no que diz respeito
à avaliação de dispositivos de TVD: realizar, em conjunto com
testes convencionais, testes de não conformidade, que ao invés
de verificarem se uma dada função responde conforme esperado, checam o comportamento de receptores perante valores
reconhecidamente errados ou incoerentes, de modo a serem
identificados pontos de melhoria de robustez. Em resumo, uma
metodologia de testes de não conformidade foi desenvolvida
e implementada, o que permitiu realizar experimentos com
dispositivos de TVD comerciais e demonstrar a sua eficácia e
utilidade.
O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma.
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A Seção II mostra uma visão geral das especificações e tecnologias de teste de TS-MPEG-2. A Seção III discute problemas
de campo recorrentes. A Seção IV propõe a metodologia para
geração e avaliação de robustez dos receptores contra TSs
não conformes. Na Seção V estão as experiências realizadas.
Finalmente, as conclusões estão na Seção VI.
II. T ESTES EM F EIXES DE T RANSPORTE MPEG-2
Diferentemente do sinal analógico PAL-M, que em
grande parte possui configurações fixas (e.g., modulação e
codificação), com um sinal de vı́deo e dois de áudio, sendo
um principal e outro secundário, sistemas de TVD, como o
SBTVD, proporcionam uma grande quantidade de ajustes.
Por exemplo, neste último pode haver diferentes tipos de
modulação no mesmo sinal, vários feixes de vı́deo e áudio,
dados de guia eletrônico de programação e aplicações interativas desenvolvidas em Nested Context Language (NCL) ou Java
[4], [7], [10]. Entretanto, para que receptores sejam capazes
de exibir tais informações, é necessário enviar uma grande
quantidade de dados de configuração, sendo que uma parte
pode ser ajustada por técnicos em emissoras.
De fato, verificar se receptores estão em conformidade
com normas e se feixes de transporte (Transport Streams TSs) apresentam informações de configuração corretas são
necessidades que levaram ao desenvolvimento de diversas
recomendações. Com relação à primeira tarefa, o sudeste europeu criou uma especificação de conformidade para o padrão
Digital Video Broadcasting (DVB) [11], com o objetivo de
guiar paı́ses-membros no desenvolvimento de procedimentos
de avaliação. No que diz respeito à segunda, há empresas
especializadas em analisadores de sinais, que verificam a
conformidade de TSs [12]. O DVB, por sua vez, criou uma
especificação mais geral de testes [13] envolvendo TSs MPEG2, com relação a taxa de bits, sincronismo, e parâmetros de
transmissão. Além disso, na Finlândia, regras para tabelas de
SI foram publicadas [14], com guias para que os radiodifusores
daquele paı́s satisfaçam receptores NorDig [15]. Por fim, uma
suı́te de testes de conformidade para o Ginga foi desenvolvida
[2] e guias de operação foram lançados para o DVB [16], [17]
e o SBTVD [18], com o objetivo de ajudar radiodifusores a
configurarem corretamente os seus equipamentos.
Apesar do aparato descrito, não há um sistema unificado de
certificação de TSs e tais elementos mudam dinamicamente, o
que torna tal tarefa ainda mais complexa. Como consequência,
emissoras de TVD ficam responsáveis por verificar a corretude dos seus TSs. Entretanto, vale ressaltar que não há
grande oferta de dispositivos com verificações especı́ficas para
o SBTVD (e.g., taxas de envio de tabelas), o que é um
fator complicador. Como resultado de tudo que foi exposto,
entende-se que é mais vantajoso, para fabricantes de receptores
de TVD desenvolver dispositivos mais robustos e preparados
para lidar com informações erradas ou divergentes.

enviadas por radiodifusores, sendo este último o foco do
presente trabalho. Nesse contexto, investigações realizadas
pela TPV/Envision em receptores que apresentaram defeito
levaram à coleta e análise de TSs transmitidos durante falhas.
Exemplos de análises realizadas em tais TSs estão detalhados
a seguir.
A. Erros Causados por Configurações Incorretas

1) Erro no Tamanho de Mensagens SEI TR 35 em Feixes
Elementares H.264: Receptores estavam travando ao sintonizarem o serviço primário de um dado radiodifusor e,
após análise do respectivo TS, verificou-se que o problema
estava no feixe de vı́deo H.264. De fato, havia mensagens Supplemental Enhancement Information (SEI) do tipo
user data registered itu t t35 [19] com tamanho errado, que,
no SBTVD, estão relacionadas a active format description
(AFD) [8]. Entretanto, no feixe em questão, elas estavam
carregando conteúdo de closed caption, com uma discordância
de 3 bytes entre os comprimento de mensagem e o tamanho
real dos dados enviados.
2) PCR com Valores Menores que os Esperados: Um radiodifusor enviava um serviço primário que causava travamento
e lentidão no vı́deo de alguns receptores. Após análise do respectivo feixe de transporte, verificou-se que os valores de PCR
[6] estavam discordantes: havia duas linhas de PCR, sendo
uma nitidamente adequada à informação de Presentation Time
Stamp associada e outra apresentando valores menores que os
esperados, periodicamente. Em princı́pio, não havia indicação
de descontinuidade e o feixe parecia correto. Posteriormente,
descobriu-se que um novo multiplexador estava sendo testado
e este inseria informação de PCR nos mesmos pacotes do feixe
original utilizados para isso, mas sem retirar a informação
antiga.
3) Sinalização de Feixe de Áudio/Vı́deo com Codificação
Diferente da Utilizada: Este é um problema clássico, no qual
sinais de áudio e/ou vı́deo não funcionam em alguns canais.
Como muitos transmissores e multiplexadores foram configurados com informações utilizadas no Japão, que inicialmente
adotou áudio com contêiner Audio Data Transport Stream
(ADTS), é comum transmitir áudio low-overhead MPEG-4 audio transport multiplex mas com sinalização ADTS, na PMT.
Sendo assim, o decodificador é erroneamente configurado ou
o áudio nem mesmo chega a ser decodificado, por falta de
suporte a esse formato. No caso do vı́deo, é possı́vel dizer o
mesmo, mas geralmente com sinalização MPEG-2 e conteúdo
H.264.
4) Aplicação Ginga-NCL Referenciando Vı́deo que não
Possui component tag: Não é incomum a transmissão de
aplicações Ginga-NCL que fazem referência a feixes de vı́deo
presentes em um dado serviço de TVD, através de (Uniform
Resource Identifiers (URIs). Tal acesso pode ser feito com uma
URI sbtvd-ts://program number.component tag [10], na qual
especifica-se o serviço (program number) e o identificador
III. A N ÁLISE DE P ROBLEMAS DE C AMPO
de componente (component tag). Entretanto, verificou-se que
Conforme exposto na Seção II, é comum a ocorrência de uma aplicação deveria reescalonar o vı́deo do serviço onde
problemas de campo de TVD normalmente causados por erros ela era transmitida, mas receptores acabavam exibindo o vı́deo
de implementação em receptores e/ou configurações incorretas de outro serviço. Após análise, identificou-se que o vı́deo do
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serviço pretendido era transmitido sem component tag [7], [5],
ao passo que o do outro serviço continha tal informação. Como
resultado, o receptor acabava selecionando o único vı́deo com
component tag associado, que não era o do serviço corrente.
5) Serviços Inexistentes Sinalizados na NIT: Um problema
em campo levava receptores a parar de funcionar, ao sintonizarem um dado canal. Após a aquisição do respectivo TS,
percebeu-se que a NIT carregava um service list descriptor
com vários serviços inexistentes, que divergiam daqueles
existentes na SDT e na PAT [7]. Após contato com técnicos,
descobriu-se que muitos testes com serviços de TVD em
definição padrão eram realizados e as informações relacionadas não eram removidas.

decodificados, imagens e áudio são capturados por uma câmera
e microfones, respectivamente, que os enviam para o software
de PC, o qual executa algoritmos de processamentos de
imagens e áudio capazes de detectar funcionamento incorreto.

B. Discussão
Com base no que foi apresentado, é possı́vel concluir
que há vários problemas ocasionados por imperı́cia nas
configurações de equipamentos, os quais atingem dispositivos
com implementações frágeis. Além disso, é possı́vel tomar os
exemplos mostrados como ponto de partida e incluir problemas
periféricos ou similares, pois dado que os originais ocorreram,
é de se esperar que informações relacionadas também sejam
passı́veis de erro, principalmente as disponı́veis em interfaces
de configuração de equipamentos de cabeçal.
Dos problemas apresentados, foi possı́vel levantar as seguintes caracterı́sticas de sistemas em erro: ausência ou travamentos de vı́deo, com tela em uma cor especı́fica, sendo
esses últimos divididos em congelamento, quando a imagem
dinâmica não muda, e cintilação, quando esta fica momentaneamente preta ou branca, e picotamento ou ausência de
áudio. Tais comportamentos podem ser identificados através de
câmeras, microfones e algoritmos de processamento de sinais.
IV. A M ETODOLOGIA P ROPOSTA PARA T ESTES DE N ÃO
C ONFORMIDADE
A partir das análises de problemas de campo detalhadas
anteriormente, o presente trabalho visa permitir uma avaliação
genérica de receptores de TVD. Tendo em vista que esta
avaliação não deve realizar restrições de fabricantes ou interfaces, é razoável utilizar meios sempre disponı́veis e cujo
comportamento seja minimamente definido, o que, em aparelhos de TV, leva às principais interfaces de saı́da: áudio
e vı́deo. Além disso, decidiu-se verificar a robustez desses
dispositivos, no que diz respeito ao comprometimento do
seu funcionamento.Dado que um grande número de testes
de não-conformidade pode ser criado, fica impraticável que
um operador analise TSs, acompanhe execuções e identifique
quando um problema ocorre, o que significa que tais testes
devem ser executados de forma automática.
Com esse objetivo em mente, desenvolveu-se a metodologia
ilustrada na Figura 1, conforme diagrama em blocos. Um
computador pessoal (Personal Computer - PC), com software
de controle e processamento, armazena e carrega TSs MPEG-2
para transmissão, em dispositivos compatı́veis com a camada
fı́sica do SBTVD. Enquanto isso, o mesmo software de PC
configura o dispositivo em teste para que este sintonize o que
está sendo transmitido. Por fim, enquanto sinais de TVD são

Fig. 1.

Diagrama em blocos da metodologia proposta.

A estratégia adotada para a criação de erros pode ser
visualizada na Figura 2 e está baseada nos seguintes preceitos:
• Reproduzir os problemas encontrados em campo e criar
outros a partir de informações relacionadas a esses;
• Dividir testes de não conformidade em grupos funcionais
orientados por subsistemas;
• Incluir problemas passı́veis de ocorrência, com base em
interfaces de equipamentos disponı́veis no mercado;
• Inserir apenas um erro por TS, de modo que os efeitos
causados por este sejam isolados;
• Utilizar interfaces aéreas para injeção de TSs, de modo
a utilizar todos os subsistemas de recepção.
Em princı́pio, dado o tamanho e a complexidade das normas
SBTVD, tentar abrangê-las integralmente não parece ser viável
e nem adequado, pois há uma grande variedade de informações
e muitos casos de teste criados provavelmente acabarão
tendo importância mı́nima. Tampouco a variação automática
e aleatória de partes do TS, em nı́vel de bits, consiste em
uma estratégia factı́vel. Entretanto, informações relacionadas
a problemas já identificados, assim como parâmetros configurados em ferramentas comerciais e dados crı́ticos e com grande
flexibilidade de ajuste constituem grupos importantes (três) e
que devem ser abordados, pois tendem a revelar fragilidades
de receptores.
Como exemplo do primeiro grupo, o problema apresentado
na seção III-A.1 pode ser utilizado. Ele ocorreu em mensagens
SEI, que não carregam apenas dados de AFD e closed caption,
mas também de bar data (informações de barras), os quais
também podem ser afetados por erros.
Já o segundo grupo (campos de ferramentas comerciais)
pode ser representado pela informação enviada no campo
stream type (ver III-A.3) [6], [7], que é geralmente configurado em interfaces gráficas de equipamentos de cabeçal.
Representantes naturais do terceiro grupo são os descritores
[7], que constituem informações dinâmicas enviadas em tabe694
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A. A Ferramenta de Testes de Não Conformidade

Fig. 2. A estratégia de criação de erros proposta: dados relacionados a
problemas de campo e informações sensı́veis e configuradas, abrangendo as
normas SBTVD.

las de PSI/SI. Por exemplo, serviços presentes em TSs podem
estar informados em três locais distintos: PAT, SDT e NIT,
sendo que esta última informa inclusive classificação de tipo
de serviço (e.g., recepção parcial) e parâmetros de transmissão.
Sendo assim, como esses dados são diretamente utilizados
para armazenamento e classificação de serviços presentes em
TSs (e.g., partial reception descriptor), erros nestes podem
comprometer aparelhos.
Seguindo essa metodologia, as regiões mostradas na Figura
2 podem crescer ao redor do problema inicial ou abranger
grande parte das informações sensı́veis enviadas em TSs, o
que dependerá da necessidade de avaliação e do elaborador de
casos de teste. Entretanto, partindo dos pontos mencionados,
espera-se cobrir grande parte das áreas passı́veis de erro.
A. Ferramentas para Análise de Vı́deo
Congelamentos e cintilação devem ser verificados constantemente, durante um dado teste, através de algoritmos de
processamento de imagens. As técnicas necessárias para essa
tarefa são simples e podem ser implementadas através de
métricas conhecidas, como histogramas, correlação e Structural Similarity Index (SSIM) [20]. Por fim, vale ressaltar
que é necessário identificar o dispositivo de TVD na imagem
capturada pela câmera, o que leva ao desenvolvimento de um
algoritmo para detecção de tela.
B. Ferramentas para Análise de Áudio
Para que descontinuidades de áudio sejam detectadas, é
possı́vel definir um esquema no qual tons distribuı́dos pela
sua faixa sejam transmitidos pelo televisor e continuamente
monitorados, através de filtros digitais sintonizados [21]. Uma
abordagem mais simples, que também poderia ser utilizada,
é a detecção de amplitude, monitorada através de entradas de
microfone. Entretanto, nesse caso, ruı́do e interferências do
ambiente devem ser cuidadosamente tratados.
V. E XPERIMENTOS
Esta seção descreve as caraterı́sticas de uma implementação
da metodologia proposta, assim como apresenta resultados de
testes reais em um receptor comercial.

A implementação da metodologia proposta foi desenvolvida
em linguagem C++, em Linux (Ubuntu 16.04) e com suporte
do framework Qt (versão 5.5). Esta implementação pode ser
dividida em duas partes: geração de TSs e ferramenta de
execução de testes.
A geração de TSs com erros foi realizada através do
software OpenCaster [22]. Para isso, as tabelas de PSI/SI
requeridas pelos receptores foram descritas em Python, de
modo que seus campos pudessem ser modificados, conforme
a estratégia de criação de erros da seção IV. Além disso,
há modificação de feixes de áudio e vı́deo comprimidos,
informações de sincronismo e cabeçalhos de PES. Após isso,
áudio, vı́deo, sincronismo e dados são multiplexados, criandose um TS SBTVD. Vale ressaltar que também há testes
envolvendo aplicações Ginga, com modificações baseadas na
mesma metodologia.
A ferramenta é composta por módulos que implementam
as funcionalidades da metodologia proposta. O módulo de
processamento de imagens é responsável por detectar congelamentos (repetição de quadros, com SSIM [20]) e cintilação
(quadros negros ou brancos), através de algoritmos desenvolvidos com a biblioteca OpenCV [24]. A transmissão foi
implementada através de dois dispositivos DekTec DTU-215.
O módulo de controle remoto, por sua vez, utiliza um dispositivo de transmissão de faixa, gerenciado pelo Linux Infrared
Remote Control [23]. O módulo de análise de áudio emprega
algoritmos especı́ficos, a infraestrutura Linux e interfaces de
entrada de PC, de modo a verificar amplitude.
Para a realização de testes, quatro categorias foram criadas:
PSI/SI (tabelas), A/V (áudio e vı́deo), Ginga (modificações
em aplicações) e Closed Caption, com testes classificados
conforme os três grupos mencionados na seção IV.
As Figuras 3 e 4 mostram capturas de duas telas da
ferramenta. A primeira informa os testes em execução e pode
ser usada para se avaliar o estado atual da bateria configurada.
A segunda, por sua vez, mostra os logs que foram gerados
e ficam armazenados em um arquivo, de modo que técnicos
possam posteriormente verificar os erros encontrados.

Fig. 3.

Tela da ferramenta desenvolvida com testes em execução.

B. Execuções da Ferramenta de Testes de Não Conformidade
Para validação da metodologia proposta, experimentos foram realizados com uma plataforma comercial de TVD e a
695
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[5]
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[7]
Fig. 4.

Tela de logs apresentada ao final de uma bateria de testes.

[8]
[9]

ferramenta implementada. Vários testes foram executados e
muitos erros foram encontrados, principalmente relacionados
a tabelas de PSI/SI, o que permitiu identificar oportunidades
de melhoria em dispositivos de recepção. Dentre os testes
realizados e que ocasionaram erros, dois serão detalhados.
No primeiro, transmitiu-se um serviço do tipo reservado, o
que impossibilitou a reprodução de vı́deo e foi identificado
através de congelamentos. Nesse caso, receptores restringiam
o armazenamento e o processamento apenas a serviços [7]
classificados corretamente no descritor de serviços, mesmo que
o campo program number nas tabelas PAT e PMT, responsável
por classificar serviços em TVD com alta definição e conteúdo
para celulares, estivesse corretamente configurado.
O segundo consistiu em um TS que foi gerado com uma
aplicação Ginga-NCL enviada com carrossel comprimido, sem
informar tal situação no compressed module descriptor ou no
carousel identifier descriptor [25]. Como resultado, a carga
dessa aplicação não era finalizada já que o ponto de entrada
NCL não era encontrado por estar comprimido.

[10]
[11]
[12]

[13]
[14]
[15]
[16]

[17]
[18]
[19]

VI. C ONCLUS ÕES
Este artigo propõe uma metodologia de avaliação de receptores de TVD baseada em testes de não conformidade,
com o objetivo de identificar oportunidades de melhoria de
robustez. Além disso, também delineia-se um esquema para
introdução de erros baseado em problemas identificados em
campo, interfaces gráficas de equipamentos e informações
sensı́veis.
Uma implementação da metodologia proposta foi desenvolvida, o que permitiu a avaliação automática de receptores. Os
experimentos realizados foram bem sucedidos e permitiram
identificar problemas de robustez relacionados a informações
passı́veis de configuração incorreta, em diversos subsistemas
de TVD, como compressão de carrossel de objetos com
aplicações Ginga e classificação de serviços de TVD.
Para trabalhos futuros, intenciona-se desenvolver outros
grupos de problemas e propor a adição de um módulo de
testes de não conformidade à suı́te de testes oficial do Ginga.

[20]
[21]
[22]

[23]
[24]
[25]
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Differential Entropy Estimation via One-Class SVM
Milena Marinho Arruda, Luciana Ribeiro Veloso and Francisco Marcos de Assis

Abstract— This paper introduces the use of Support Vector
Machine for entropy estimation of continuous random variables
with well-defined probability density function. The method is
based on support estimation and can converge to Shannon
entropy or zero-order Rényi entropy depending of effective
support set delimited. Simulated results indicate that the
method proposed for effective support characterization gives
asymptotically good results to Shannon entropy estimation in
comparative with other three estimators based on: histogram,
kernel smoothing and neighbor distances.
Keywords— Entropy, Estimation, Support Vector Machine.

I. I NTRODUCTION
The information theory consolidates a mathematical
approach to understanding and development of research in
different scientific fields. It has been recently used for example
in neuroscience [1], [2], biomedical data [3], [4] and plant
wide diagnosis in industrial process [5], [6].
Entropy is the most common and basic concept of
information theory. Generally, entropy refers to disorder,
uncertainty or amount of information. Something transmits
information when it expresses messages that are not expected
or unknown, in this way, the least likely messages are those
that carry more information (when the transmitted message is
known, then the amount of information received is null).
However, although the concepts in information theory
are relatively simple, in practice, their estimation can be
a complex process. Histogram-based estimation and kernel
density estimation are widely used to estimate differential
entropy, but, for other measures these estimators can produce
bias [7], [8].
Furthermore, estimators that use nearest neighbors distances
[9], [7] has been used to minimize such problems. In addition,
although techniques using classifiers such as Support Vector
Machine (SVM) were slightly exploited for estimation of
measures in theory information, they have already shown good
results in plant wide diagnosis [10], [5].
In such context, this paper attempts to investigate the use
of these four estimators for differential entropy estimation and
compare them with theoretical values of entropy to random
variables with well defined distributions, i.e. exponential,
gamma, normal and uniform. In addition, a method to
characterize the effective support set is proposed for these
estimates in the one-class SVM algorithm.
This paper is structured as follows. Section II organizes
notations. Section III reviews definitions of entropy. Section
IV introduces briefly four entropy estimators. In section V,
Milena Marinho Arruda, Luciana Ribeiro Veloso and Francisco Marcos
de Assis, Center of Electrical Engineering and Informatics, Federal
University of Campina Grande (UFCG), Campina Grande-PB, Brazil,
E-mails: milena.arruda@ee.ufcg.edu.br, luciana.veloso@dee.ufcg.edu.br,
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a method is proposed to effective support characterization.
Section VI presents the performed simulations. Finally, section
VII concludes the paper.
II. N OTATION AND T ERMINOLOGY
During our discussions we denote random variables by
uppercase letters, their realizations by lowercase letters,
stochastic processes by uppercase bold letters and realizations
of d-dimensional random variables by lowercase bold letters.
The nth output of the process is indicated by subscripts, Xn .
The finite length sequence of a random variable is indicated
N
by subscript and superscript, XN
−k = {XN −k , · · · , XN }.
Probability density function is denoted by f (·) and the set
where f (·) > 0 is called support set, it is expressed by J·K.
III. D IFFERENTIAL E NTROPY
The most common concept in information theory is
that defined by Claude Shannon [11]. For discrete random
variables, entropy is a measure of the average uncertainty and
the number of bits on average required to describe them.
When the random variable is continuous, there is a
differential entropy. According to Shannon it is related to the
shortest description volume of these variables [12]. Unlike
discrete entropy, differential entropy can be negative and it
occurs when this volume is less than one.
A generalization for differential entropy with parameter α
was defined by Alfréd Rényi [13] as
Z

1
α
hα (X) =
log
f (x)dµ ,
(1)
1−α

for 0 < α < ∞ and α 6= 1. When α → 1 we obtain the
Shannon entropy function
Z
h(X) = h1 (X) = − f (x) log f (x)dx,
(2)
and when α → 0, we obtain zero-order Rényi entropy
h0 (X) = log φJXK,

(3)

where φ(·) denotes the Lebesgue measure [14]. When the
random variables is discrete, the case of α = 0 is associated
with Hatley definition [15].
The asymptotic equipartition property (AEP) is a
direct consequence of the weak law of large numbers.
Considering continuous random variables, the AEP provides
an interpretation about differential entropy in which it is the
logarithm of the smallest volume that contains most of the
probability [12].
Differential Shannon entropy and zero-order Rényi entropy
can be related through AEP. Shannon entropy is related with
the logarithm of the size of the effective support set and Rényi
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entropy gives the logarithm of the Lebesgue measure of the
support set. In general, entropy will refer to Shannon entropy
[12].

Outliers

Support Vectors

fDF > 0

Training
Samples

IV. E STIMATORS OF E NTROPY
In this section, four estimators to entropy are presented
for continuous random variables. Here we will consider two
estimators that may depend on the estimate of the probability
density function and two that are direct entropy estimation.

Projection in feature space
k(vi , vj ) = hψ(vi ), ψ(vj )i

fDF < 0

Fig. 1. Classification based on one-class SVM: the training samples are
separated from the origin into the feature space by support vectors.

A. Histogram Approach
The simplest and most common approach to estimate the
differential entropy of a continuous random variable uses
histogram-based estimation technique.
This technique divides the range of random variable into
bins of length ∆, and furthermore, it assume that the
probability density function is continuous within the bins.
For each box size, the number of observations is counted
and the estimate is defined by
number of observations in the same bin as x
, (4)
fb(x) =
N
where N is the sample size. The estimation of differential
entropy is related by discrete entropy in the sense [12]
b
H(X)
+ log ∆ → h(X),

(5)

b
where H(X)
is the discrete entropy of quantized
variable into
P
b
bins and it is interpreted as H(X)
= − fb(x) log fb(x).
B. Kernel Density Estimator
A kernel density estimator (KDE) is a nonparametric
estimation of the probability density function of a random
variable. This distribution is defined by a smoothing function
(defines the shape of the curve used to estimate), and a
bandwidth value (controls the smoothness of the resulting
density curve).
Considering x1 , x2 , · · · , xN realizations of a continuous
random variable with unknown distribution. For any real
values of x, the kernel density estimator is given by
N

1 X
fb(x) =
Θ
N h i=1



x − xi
h


,

(6)

where N is the sample size, h is the bandwidth and Θ(·) is
the kernel smoothing function.
A kernel is a non-negative real-valued integrable function
that
R ∞ satisfy two additional requirements: 1) Normalization:
Θ(u)du = 1; and 2) Symmetry: Θ(u) = Θ(−u).
−∞
Several types of kernel functions are commonly used, such
as: uniform, triangle, Epanechnikov and Gaussian. In this
1 2
paper the gaussian kernel was used, so, Θ(u) = √12π exp− 2 u .
After determine density function, the entropy can be
estimated using (5).

C. Kozachenko-Leonenko Estimator
Unlike a histogram and KDE methods, the KozachenkoLeonenko (KL) estimator was defined to direct entropy
estimation [9].
The KL estimator considers that the probability distribution
of the distances between xi and its k-th nearest neighbor is a
trinomial distribution and estimates the entropy by
N
d X
b
h(X) = −ψ(k) + ψ(N ) + log
log (i),
1 cd +
N i=1

(7)

where ψ(·) is digamma function, N is the sample size, cd is
the volume of the d-dimensional unit ball (for the Euclidean
norm cd = π d/2 /Γ(1 + d/2)) and (i) is twice the distance
from xi to its k-th neighbor.
D. One-class SVM
One-class SVM was proposed by Schölkopf et al. [10]
for estimating the support of a high-dimensional distribution.
In addition, it was originally proposed for zero-order Rényi
entropy estimation by [5].
This algorithm map the training data into the feature space
using an inner product space (computed by a kernel) and then
a decision function is used to identify whether any samples is
within the support set, see Fig. 1.
Let training vectors (d-dimensional vectors of realizations
of continuous random variables) denoted by x1 , x2 , · · · , xN ∈
X , where N is the sample size and X is a compact subset of
RN . In addition, Ψ(·) is a feature map X → F , that is, a map
into an inner product space F such that the inner product in
the image of Ψ(·) can be computed by evaluating some simple
kernel,
k(vi , vj ) = hΨ(vi ), Ψ(vj )i ,
(8)
where, h·i denotes inner product and in this paper it is the
radial basis function (RBF) kernel.
The basic idea of the one-class SVM is to map the training
vector on a characteristic space in order to separate the vectors
of the origin with maximum margin. Therefore, Schölkopf et
al. [10] proposes the following quadratic problem
1 X
1
||ω||2 +
ξi − ρ
min
N
νN i
ω∈F,ξ∈R ,ρ∈R 2
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subject to (ω · ψ(Xi )) ≤ ρ − ξi ,

ξi ≤ 0.

(9)

And reduces it to the dual problem:
1X
αi αj k(xi , xj )
min
α 2
ij
subject to 0 ≤ αi ≤

Algorithm 1: One-class SVM for entropy estimation

1
2
3

X
1
,
αi = 1,
νN
i

(10)

4
5

where α denotes a vector with the coefficients of support
vectors, ν ∈ (0, 1] denotes an upper bound on the fraction
of training points outside the estimated region (outliers).
The decision function check whether each data point of
quantized maximum range is within the support set of the
model of random variables and it is defined as follows
!
X
fDF (x) = sgn
αi (xi , xj ) − ρ ,
(11)
i

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Input: X, nbins
// X is N × d matrix
Output: b
h
γ = 0.1
ν = 0.01
vbins = 1
for i = 1 to d do
Determine the model and δ for X(·, i)
lb(i) = min1:n X(·, i) − δ
ub(i) = max1:n X(·, i) + δ
∆(i) = ub(i)−lb(i)
nbins
vbins = vbins × ∆(i)

d
supp(X)
= [lb(1), ∆(1), ub(1)]×· · ·×[lb(3), ∆(3), ub(3)]
Determine the model for X
d
nx = |fDF (supp(X))
== 1|
b
h = log(nx × vbins)
return b
h

P
where ρ = j αj k(xi , xj ) is the distance from the separate
hyperplane to the origin and sgn is the sign function.
Note that we need to delimit the maximum region in which
the support set is defined. For this, a lower bound (xlb ) and
upper bound (xub ) are defined as minimum and maximum
values of training vectors added by the margin called δ
according to following inequality
N
X

2

αi e−γ||xlb −xi || <

i=1

N
X

2

2

αi e−γ||xlb −xmin || = e−γδ , (12)

i=1
2

where e−γδ = ρ.
Then, the maximum support is uniformly quantized into
nbins intervals with bin size ∆. If the random variable is
one-dimensional, the entropy estimation of variable is
b
h(X) = log(nx × ∆),

(13)

where nx is the number of points within the range. Otherwise,
for each dimension the distribution model is specified in order
to determine the maximum support (Cartesian product) to then
estimate the entropy, see Algorithm 1.
Algorithm 1 presents the pseudocode of one-class SVM
entropy estimator to multi-dimensional random variables. To
attend zero-order Rényi entropy, this method consider the
fraction of outliers of the data is quite small (ν = 0.01) [5].
While to attend Shannon entropy, effective support needs a
characterization.
V. E FFECTIVE S UPPORT S ET C HARACTERIZATION
The applications that uses one-class SVM algorithm
to estimation of entropy have been used to attend
zero-order Rényi entropy [5]. However, both estimations of
zero-order Rényi entropy and Shannon entropy differ only on
characterization of support set.
Shannon entropy estimations are made from the logarithm
of the size of the effective support set. Therefore, it is
necessary establish a characterization of effective support set
in one-class SVM algorithm. The effective support is one that
contains most of data sample.

Fig. 2. Probability density function for a random variable X in four scenarios:
gamma, exponential, normal and uniform distributed. The filled area represents
the region with probability less than 15% of the maximum probability.

In this section we propose a way to determine the effective
support on the distributions for use of one-class SVM
algorithm to the Shannon entropy estimation by adjusting the
fraction of outliers in the algorithm.
Considering the probability density function of some
well-defined distribution, we propose that the fraction of
outliers is equivalent to fractions of samples that occur with
probability less than 15% of the maximum probability. When
this area is null we consider ν = 0.01.
Example 1: Let a random variable X gamma-distributed
with shape k and scale θ, their probability density function is
f (x) =

1
xk−1 e−x/θ ,
Γ(k)θk

(14)

with x ∈ (0, ∞). Suppose that k = 3 and θ = 2, the maximum
value of f (x) is 0.1353 and occur when x = 4. The area
with probability less than 0.15 × 0.1353 = 0.0203 represents
approximately 6%, then, ν = 0.06, see Fig. 2.
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VI. R ESULTS
With the purpose of evaluating the four presented estimation
methods, we generated 20000 samples independent and
identically distributed of the continuous random variables with
a well-defined distribution, among which: exponential, gamma,
normal and uniform. Theoretical values for differential entropy
of these distributions will be our referential during subsequent
simulations.
In the simulations, parameters were defined for each
method. Histogram-based technique has always used 100
bins. KDE estimator used h = 0.01. Kozachenko-Leonenko
estimator used k = 1. One-class SVM was implemented
according to Algorithm 1 including the characterization of
the effective support set (see Fig. 2). In the Table I are
arranged the value of the parameter ν using the methodology
presented for two set of parameter for each one of four
different distributions.
Fig. 3, 4, 5 and 6 show the results for entropy estimation
as function of the number of data samples, considering
exponential, gamma, normal and uniform distributions
respectively. In all figures, black lines indicate the analytical
entropy value, continuous magenta lines indicate histogram
technique, continuous green lines indicate KDE, continuous
red lines indicate KL estimation and continuous blue line
indicate one-class SVM estimation.
In most simulations, KDE was the estimator that took
longer to converge (see Fig. 3, 4 and 5). Algorithms that
have no dependency on the estimation of probability density
function (KL and one-class SVM estimators) presented faster
convergence. The KL estimator has a correction term that is
crucial for debiasing it for large numbers of samples [16]. As
well as histogram-based technique both gives asymptotically
good results.
The first interesting features of the one-class SVM method is
that using our proposal of effective support characterization, it
is possible choose to estimate both zero-order Rényi entropy
and Shannon entropy. For Shannon entropy estimation, this
method gives good results in our simulations considering
different parameters of each distribution. In some situations
the algorithm was the first to converge to the analytical values
in function of number of samples analyzed.
However, if the probability density function takes an infinite
value for some sample realization, the effective support
characterization is not efficient. For example for X ∼ Γ(0.5, 1)
(see Fig. 4), the estimation converge to zero-order Rényi
entropy. This is because the outliers are those samples that
happen with probability less than a fraction of the maximum
value of density probability. In this case, histogram technique
and KDE also presented most significant errors in estimation.
Concerning the time of the entropy estimation all methods
consume little time. Nevertheless, the one-class SVM
estimator is more time consuming and its time is related
with parameter ν. When ν assume the minimum value (0.01)
each trial takes approximately 0.15s while histogram, KDE
and KL takes 0.05s, 0.006s and 0.015s, respectively. In our
simulations the maximum value of ν was 0.15 and each
trial takes approximately 2.7s. We ran these estimates on a
computer with a 2.70 GHz processor.

TABLE I
PARAMETER ν FOR DISTRIBUTIONS EXPONENTIAL , GAMMA , NORMAL
AND UNIFORM .
Distribution
ν
Distribution
ν

Γ(3, 2)
0.0606
Γ(2, 0.5)
0.0694

Exp(1)
0.15
Exp(2)
0.15

N (2, 9)
0.0514
N (0, 1)
0.0478

U (−1, 1)
0.01
U (0, 0.5)
0.01

2
1

1.75

0

1.7
1.65
104

-1
-2
10 1

10 2

10 3

Analytical
Histogram
KDE
KL
SVM

105

10 4

10 5

2
1.05

0

Analytical
Histogram
KDE
KL
SVM

1

-2
-4
10 1

0.95
104

10 2

10 3

105

10 4

10 5

Fig. 3. Entropy estimation for 20000 realizations for X ∼ Exp(2) (upper)
and X ∼ Exp(1) (lower).

3
2

2.6

1

2.5

0

2.4
104

-1
10 1

10 2

10 3

Analytical
Histogram
KDE
KL
SVM

105

10 4

10 5

2
0

2

-2

Analytical
Histogram
KDE
KL
SVM

1

-4
0
104

-6
-8
10 1

10 2

10 3

105

10 4

10 5

Fig. 4. Entropy estimation for 20000 realizations for X ∼ Γ(3, 2) (upper)
and X ∼ Γ(0.5, 1) (lower).

VII. C ONCLUSIONS
The one-class SVM was firstly used to attend zero-order
Rényi entropy. However, zero-order Rényi entropy and
Shannon entropy, both for continuous random variables,
can be related through asymptotic equipartition property.
Based on this relationship we proposed the effective support
characterization that extend this method to Shannon entropy
estimation.
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The method proposed gives asymptotically good results for
Shannon entropy estimation in seven of eight cases analyzed.
The special case occur when when probability density function
assume infinity value and the estimation always converge to
zero-order Rényi entropy.
Results of performed simulations to evaluate and compare
the entropy estimation using the proposed SVM and three
other estimators showed there is not significant difference
between the methods. In some situations the proposed
algorithm is the first to converge according to the number of
sample data presented.
Although one-class SVM is more time consuming, it can be
useful in applications for causality analysis with non-stationary
data and can be applied to estimation of others measures like
as transfer 0-entropy [5].
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Touchless Fingerprint Matching Using FingerCodes
in Comparison to Minutia-based Approach
Alexandre Zaghetto, Member, IEEE, Lécio Pery

Abstract— This paper proposes FingerCodes as a touchless
fingerprint matcher and compares it with the traditional minutiabased approach. First, the input images are processed with a
touchless-to-touch algorithm in order to generate touchbased
equivalents used in the minutia-based matching evaluation.
Ragarding FingerCodes, each touchbased equivalent is used to
estimate a reference point and a region of interest is defined.
Pixels belonging to the original touchless image that fall within
this region are divided into sub-blocks, normalized, filtered with
a bank of Gabor filters, and FingerCodes are finally extracted. In
our experiments, 400 touchless fingerprints are used. Matchings
are performed using bootstrapping and the observed average
equal error rates are 9.32% and 4.29% for FingerCodes and for
minutia-based matching, respectively.
Keywords— Touchless fingerprints, Touchless-to-touch transformation, FingerCodes, Matching.

II. F INGERPRINT ACQUISITION PARADIGMS
Biometric authentication can be defined as the automatic
recognition of an individual using behavioral or physiological
characteristics [8]. In general, a biometric trait is evaluated
with respect to the following parameters [9]: universality,
distinctiveness, permanence, collectability, acceptability and
circumvention. The evaluation of a biometric trait according to
these six parameters determines its performance. Fingerprints
present high levels of distinctiveness and medium levels of
universality, collectability, acceptability and circumvention,
which results in a high-performance and widely used biometric
trait [1], [9]. Next, the two fingerprinting paradigms addressed
in this paper are briefly presented.
A. Touchbased Acquisition

I. I NTRODUCTION
Fingerprints stand out among the various types of biometrics
and are considered one of the most employed ones [1].
However, despite the maturity of fingerprinting technologies,
betterments are constantly being proposed. The evolution of
biometric systems can be achieved through improvements
either in acquisition hardware or in discriminant features
extraction algorithms. Nevertheless, it is important to note that
the quality of acquired images is a limitation, no matter how
competent these algorithms are.
Most of today’s fingerprinting technology is touchbased,
demanding users to press their fingers against the surface of a
scanning device. Major problems with this technology are the
uncontrollable distortions, inconsistencies between captures
and non-ideal contact.
Touchless fingerprinting solutions have been proposed over
the past ten years [2], [3], [4], [5] as an effort to overcome the
intrinsic problems of touchbased systems. Touchless devices
do not require the users to press their fingers on a flat, transparent and backlit surface, thus attacking the image quality
problem at its fundamental level.
The photographic images captured by touchless devices
are very different from those captured by touchbased ones.
Consequently, matching algorithms used to process touchbased
fingerprints may not perform well with touchless fingerprints.
This paper compares two matching approaches, one based on
FingerCodes [6] and the other based on minutia [7], both
originally designed to work with touchbased images, but here
adapted to work with touchless fingerprints.
Deptartment of Computer Science, University of Brası́lia (UnB), Brası́liaDF, Brazil, E-mails: zaghetto@unb.br, leciopery@bitgroup.co.

The quality of acquired fingerprints clearly affects the overall performance of a fingerprint recognition system. Touchbased scanners require the contact between the users’ fingers and the acquisition device. Consequently, distortions and
inconsistencies between acquisitions may be introduced due
to skin elasticity. Fingerprint quality may be also seriously
influenced by non-ideal contact caused by dirt, sweat, moisture, excessive dryness, air humidity, temperature and latent
fingerprints [10]. In some scenarios, the previously-mentioned
drawbacks demand several attempts per finger, in order to
ensure a high-quality template, and the enrollment process
may become very time-consuming if the number of users
to be registered raises. In the Brazilian Electoral System,
for instance, there are 144,088,912 voters whose fingerprints
need to be acquired. Nevertheless, from 2008 until 2016 only
32.13% of voters had their biometric traits enrolled1 .
Although over the past few years many algorithms have
been proposed to compensate for the limitations of touchbased
technology, this sensing paradigm may represent a bottleneck
for further improvement of fingerprint image quality. Instead
of generating a representation of the finger that tries to mimic
ink-based acquisitions, one can use a more faithful high
definition photographic image.
B. Touchless acquisitions
Touchless devices do not compel users to press their
fingers on a platen and rely on photographic acquisitions.
Among the proposed touchless solutions, some devices combine reflection-based imaging with a three-camera multiview
system [2]. One main camera is positioned to capture the
1 http://www.tse.jus.br/eleicoes/biometria/biometria
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portion of the finger where normally the core and deltas are
located, and taking this central camera as a reference, the
other two are displaced by 45 degrees clockwise and counterclockwise. Hence, a touchless fingerprinting device is able to
deliver high quality photographic images of the fingers.
Considering the two paradigms previously discussed, we
now may suggest a more general definition of fingerprint. It
is not only the ridge-valley structure captured by a device
when a finger is pressed against its acquisition surface, but
rather the complete set of anatomical characteristics of a
finger, including the ridge-valley structure, captured by any
kind of sensor, as long as adequate levels of universality,
distinctiveness, permanence, collectability, acceptability and
circumvention are delivered.
III. P ROPOSED M ETHODOLOGY
The evaluation of the minutia-based matching approach depends on the touchbased equivalent fingerprints generated by
the touchless-to-touch processing algorithm described in the
next subsection. The resulting touchbased equivalents are also
required as inputs in the evaluation of the adapted FingerCodes
matching solution. The need to adapt traditional FingerCodes
resides on the fact that this technique is meant to operate only
on touchbased fingerprints rather than on touchless ones. From
this point forward the adapted version of FingerCodes will be
referred to as Touchless FingerCodes, which can be divided
into three main steps: (a) touchless-to-touch processing; (b)
reference point location; and (c) feature vector extraction and
matching. Next, each step is described in more detail.
A. Touchless-to-touch Processing
Touchbased biometric systems have a long history of use,
maturation and validation. Many processing algorithms for fingerprints captured using the touchbased paradigm have already
been proposed. Thus, when convenient, such algorithms can be
used to process touchless fingerprints as well. But given the
diverse nature of the images captured by touchless devices
compared to those captured by touchbased device, sometimes
it is necessary to use a touchless-to-touch compatibility processing procedure [11].
Although touchless FingerCodes matching is performed on
original touchless images, an intermediate step depends on
fingerprint images that have the general aspect of touchbased
ones. Therefore, a touchless-to-touch compatibility algorithm
is used. The initial step consists of block-based histogram
equalizations, followed by a gamma transformation. Then,
Gaussian filtering with three different standard deviations and
kernel sizes, defined as their full width at half maximum, is
performed. Each filtered image is thresholded, and the binary
results are averaged. A geometrical interpolation is performed,
synthetic texture is added and, finally, a fading effect is applied
to the fingerprint borders. A typical result is shown in Figure 1.
As stated before, the touchbased equivalent images are used
to evaluate the minutia-based matching approach and also as
inputs to the reference point location algorithm of the touchless
FingerCodes method.

(a)

(b)

Fig. 1. Touchless-to-touch conversion: (a) input touchless fingerprint; and
(b) output touchbased fingerprint.

B. Reference Point Location
Reference points are those defined by a region of maximum
concave curvature. In our work, it is important to find the
coordinates (xc , yc ) of the center of touchless fingerprints,
which is a reference point. The reason is that FingerCodes are
generated in the neighborhood of (xc , yc ).
To find the reference points, the method proposed by Salil
is used [12]. Considering that the input to the algorithm is a
touchbased equivalent fingerprint image IM ×N , the orientation
field of I(i, j) is defined as OP ×Q , where O(i, j) represents a
local orientation at (i, j). Since orientation is normally blockwise computed, the image I is divided into non-overlapping
blocks of w × w pixels. In our experiments, w is set to 16,
and the resulting number of blocks depends on M and N ,
which may vary between acquisitions. In order to estimate the
orientation field, a least mean square estimation is used [13].
In summary, this algorithm is divided in three steps: (1) divide
I into w × w-pixels non-overlapping blocks; (2) compute the
∂x (i, j) and ∂y (i, j) gradients in the x and y directions,
respectively; and (3) compute the local orientation for each
block centered at pixel (i, j) using Equations 1 to 3,

Vx (i, j) =

i+ w
2

j+ w
2

X

X

2∂x (u, v)∂y (u, v)

(1)

∂x2 (u, v) − ∂y2 (u, v)

(2)

w
u=i− w
2 v=j− 2

Vy (i, j) =

i+ w
2

j+ w
2

X

X

w
u=i− w
2 v=j− 2

1
Vy (i, j)
O(i, j) = tan−1
2
Vx (i, j)

!
(3)

Once the orientation field O(i, j) is estimated, the next step
consists in generating O0 (i, j), which is a smoothed version
of O(i, j).
Figure 2(a) shows a zoomed part of a typical touchbased
equivalent image I(i, j). Once that O0 (i, j) is obtained, an
image E(i, j) = sin(O0 (i, j)) is calculated. Next, the gradient
of E is calculated using the Sobel filter. Finally, a binarization
procedure generates the image B, shown in Figure 2(b). In
this image, the candidate points are defined and the top most
is chosen as the reference point location (xc , yc ).
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

(a)

(a)

(b)

(d)

(c)

(b)

C. Feature Vectors Extraction and Matching
FingerCodes are vectors composed by local descriptors that
try to assure the uniqueness between fingerprints. In this paper,
a modified version of FingerCodes is employed. The first step
consists in processing the touchless input image, as described
in Section III-A, in order to generate its touchbased equivalent.
A typical result is shown in Figure 3(a). Then, the algorithm
uses the touchbased image to locate the reference point, as
discussed in Section III-B. Next, a region of interest (ROI) is
selected around the reference point using the original touchless
image as input. Here a 320 × 320-pixels region is used. The
ROI is further divided into 400 non-overlapping sub-sectors of
16 × 16 pixels and a local normalization procedure is applied,
as illustrated in Figure 3(b).
After the normalization, a bank of 8 Gabor filters, with 8
different directions (from 0◦ to 157.5◦ , with increments of
22.5◦ ), is applied to each sub-sector of the enhanced region,
generating 8 filtered images, shown in Figures 3(c). Finally,
the FingerCodes are extracted also according to [12]. Figures 3(d) illustrates typical outputs. The matching procedure is
performed by comparing an input FingerCode with a template
FingerCode, as depicted in Figure 3(e).
The most relevant difference between the algorithm proposed by Salil [12] and the algorithm presented in this section
is that FingerCodes are evaluated on touchless images, which
was not investigated until now.
IV. E XPERIMENTAL R ESULTS
A database containing 400 touchless fingerprints (80 individuals, 5 samples per individual) is used. The performance
of the proposed method was determined using bootstrapping,
according to the following steps:
1) Let F denote the set containing all samples of 20 × p
individuals, with p = 1, 2, 3 or 4. The experiments begin
with p = 4.
2) If F = ∅, the fingerprint samples of all 80 individuals
are reinserted into F . In other words, p is reset to 4.
3) All fingerprint samples of 20 randomly chosen individuals are removed without replacement from the remaining
samples in F and included in the k-th test set Dk . The
variable p is decremented by one.
4) Let fij denote the j-th fingerprint sample of individual
i in Dk .
5) Each {fij }i=n,j=m (m is set to any fixed row value
between 1 and 5) is matched against all {fij }i>n,j=m

8 Images

Fig. 2. Reference point location: (a) zoomed part of the touchbased equivalent
image I(i, j); (b) B(i, j) (reference point candidates).

(e)

Input

Template

Fig. 3. Feature vectors extraction and matching: (a) reference point location;
(b) ROI selection, sub-sectors definition and local normalization; (c) Gabor
filtering using; (d) FingerCodes extraction; and (e) matching.

(for n from 1 to 19). This is the horizontal matching
procedure depicted in Figure 4, which results in the
combinations of 20 fingerprints taken 2 at a time (190
matchings).
6) Each {fij }i=n,j=m (for n from 1 to 20) is matched
against all {fij }i=n,j>m (for m from 1 to 4). This is the
vertical matching procedure shown in Figure 4, which
results in the combinations of 5 fingerprints taken 2 at
a time multiplied by 20 individuals (200 matchings).
7) Calculate equal error rate (EER) by varying the matching
threshold in steps 5 and 6.
8) Step 5 is repeated independently for each possible row
of samples (m is successively set to a fixed row index
from 1 to 5, as illustrated in Figure 4), and new EERs
are calculated using the false rejection rates already
computed in step 6.
9) Steps 2 to 8 are repeated for k = 1 to 400.
Bootstrapping is performed by repeating the whole procedure using 400 randomly sampled test sets. Considering
that each test set is used to compute 5 EERs (5 different
rows/subsets are selected in step 5), the total number of
evaluations is 2000. It is important to emphasize that 4
experiments containing 20 randomly chosen individuals are
performed without replacement before all 80 individuals are
reinserted into the original set F . The performance is given by
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(a)

Fig. 4. Matching scheme. False acceptance and false rejection rates are
calculated using horizontal and vertical matchings respectively.

the average EER (MEER ) and the correspondent standard deviation (SEER ). Figure 5 summarizes the experimental results.
It shows the distribution of the EERs for all 2000 experiments,
as well as the values of MEER and SEER for FingerCodes
and the bozorth3 minutia-based matching implementation [7].
V. C ONCLUSIONS
This paper compares the performance of the FingerCodes
and minutia-based matching algorithms adapted and applied
to touchless fingerprints. The performance of these two approaches was evaluated using 400 touchless fingerprints. Bootstrapping with 2000 evaluations is applied. Results show an
average equal error rates of 9.32% with a standard deviation
of 2.62% for the FingerCodes and 4.29% with a standard
deviation of 1.83% for the minutia-based approach. One may
conclude that although FingerCodes could benefit from the
richness of photographic textures present in touchless images,
the minutia-based approach combined with the touchless-totouch transformation algorithm is still the best option. Future
work may investigate the combination of both methods in
order to achieve better performance.
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FindFlows: Um detector de ataques Syn-Flooding
em Redes Definidas por Software
Eduardo Fox, Vivek Nigam, Iguatemi Fonseca

Resumo— O Syn-flooding é um ataque de negação de serviço
(DoS) simples de ser realizado, porém tem consequências desastrosas, podendo impossibilitar o acesso a um site ou outros
recursos em uma rede. Em Redes Definidas por Software (SDN),
ele pode parar uma rede por completo, a partir da negação
do serviço do próprio controlador. Este trabalho propõe uma
detecção de ataques Syn-flooding, em uma rede SDN, através
da medição da variação da quantidade de fluxos em um determinado intervalo de tempo. Para a realização da proposta, foi
desenvolvida uma ferramenta chamada FindFlows que exibe os
hosts participantes do ataque.
Palavras-Chave— Redes Definidas por Software, DoS, Synflooding, Detecção.
Abstract— Syn-flooding is a Denial of Service (DoS) attack,
which is simple to be performed but has disastrous consequences
and could make it impossible to access a site or other resources
on a network. In Software Defined Networks (SDN), it can stop
an entire network by the denial of the service of the controller.
This work proposes the detection of Syn-flooding attacks in an
SDN network by measuring the variation of the number of flows
in a given time interval. By implementing the proposal, a tool
called FindFlows has been developed to display the participants
of the attack.
Keywords— Software Defined Network, DoS, Syn-flooding, Detection.

I. I NTRODUÇ ÃO
Com o crescimento da Internet, as informações ficam
cada vez mais fáceis de serem acessadas. Assim também
mais facilmente se consegue tutoriais ou scripts para realizar
ataques pelas Redes de Computadores, sem necessidade de
ter um grande conhecimento computacional para isso. Dessa
forma, ataques de negação de serviço (Denial of Service - em
inglês), conhecidos como DoS, passaram a ser algo que um
internauta pode realizar com um mı́nimo de conhecimento,
podendo atingir as redes ou servidores que encontram-se mais
vulneráveis, ocasionando em consequências desastrosas.
Quando um servidor WEB recebe solicitações de conexões,
reserva recursos para tratá-las. Porém, centenas ou até milhares
de solicitações de estabelecimento de conexões, em um curto
intervalo de tempo, fazem esses recursos se esgotarem. Este
é objetivo de um tipo de ataque DoS muito conhecido,
o Syn-flooding. Funciona enviando inúmeras solicitações de
conexões TCP com a flag SYN para a vı́tima, fazendo com que
o servidor não consiga mais responder as conexões legı́timas
[1]. Em Redes definidas por Software (SDN - Software
Eduardo Fox, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Paraı́ba, João Pessoa-PB, Brasil, E-mail: eduardobfox@gmail.com. Vivek
Nigam, Iguatemi Fonseca, Universidade Federal da Paraı́ba, João Pessoa-PB,
Brasil, E-mails: vivek.nigam@gmail.com, iguatemi@ci.ufpb.br.

Deined Networks) esse ataque gera um novo problema como
é mostrado a seguir.
SDN é um novo paradigma às Redes de Computadores.
Veio para alterar a administração distribuı́da da rede para
uma administração centralizada e de maior flexibilidade para o
administrador da rede [2]. Em Redes Definidas por Software,
o plano de controle é desacoplado dos ativos e colocado a
parte, em um controlador. Assim, toda a rede local passa a se
tornar programada através de um ponto central, facilitando a
criação de novas abstrações na rede, proporcionando evolução
e inovação às redes de computadores [3].
OpenFlow é o protocolo padrão em SDN [4]. Basicamente
ele faz a comunicação entre o controlador da rede (plano
de controle) com os switches (plano de dados). Cada switch
SDN possui uma tabela de fluxos que é administrada pelo
controlador e nessa tabela existem as regras que indicam que
ação tomar com cada novo pacote. Para cada pacote que chega
ao switch, este verifica se já existe uma entrada na tabela
de fluxos informando o que fazer com aquele determinado
pacote. Caso não exista nenhuma entrada na tabela informando
a ação necessária para o novo pacote, o switch encapsula
o novo pacote dentro de uma mensagem chamada packetin, do protocolo OpenFlow, e encaminha para o controlador,
esperando uma resposta sobre qual a ação a ser tomada [1].
Assim, um ataque Syn-flooding, pode ocasionar um duplo
problema em uma rede SDN. O primeiro é o de negar o
serviço de algum servidor da rede, já o segundo, sendo ainda
mais grave, é negar o serviço do próprio controlador da
rede. Isto se explica porque cada pacote deste ataque é uma
nova solicitação de conexão, possuindo cabeçalhos diferentes
e, consequentemente, gerando inúmeras mensagens packet-in
com destino ao controlador da rede.
Inserido neste contexto, este presente trabalho contribui na
detecção de um dos tipos de ataque DoS em uma rede SDN,
o Syn-flooding. Através de uma ferramenta implementada,
chamada FindFlows, é possı́vel detectar os hosts da rede
que possivelmente estejam participando de um ataque. Para a
realização de tal contribuição, dentro de tantas caracterı́sticas
positivas de uma rede SDN, a que mais ajudou foi a flexibilidade da rede, que dá ao administrador uma extensa possibilidade de ações para serem utilizadas em benefı́cio desta.
Na seção II deste artigo é apresentado o funcionamento
do ataque Syn-flooding. Na seção III é mostrado a criação
e o funcionamento da ferramenta FindFlows. Na seção IV é
realizada a descrição dos cenários e testes criados para validar
a detecção do ataque. Na seção V é apresentado os resultados
e, por fim, na seção VI, as considerações finais.
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II. ATAQUES S YN - FLOODING EM SDN
Conexões TCP são realizadas através de uma metodologia
conhecida como Three-Way Handshake. Que funciona com
o cliente enviando um pacote com a flag SYN, o servidor
respondendo com um SYN-ACK e ficando em espera do
pacote final do requisitante para o estabelecimento da conexão,
o ACK [5].
No caso do Syn-flooding, o atacante não envia a última
flag ACK, fazendo o servidor se manter em uma espera interminável, não completando o processo de estabelecimento de
conexão. Uma conexão incompleta aberta consome os recursos
do servidor. Várias dessas conexões incompletas abertas fará
se esgotar os recursos do servidor, que é a consequência do
Syn-flooding [5].
É tı́pico de um ataque DoS Syn-Flooding abrir centenas ou
milhares de requisições TCP com a flag SYN. Considerando
que para cada nova requisição, é utilizada uma nova porta de
origem, um controlador SDN pode também identificar cada
nova requisição como um novo fluxo. Assim, um crescimento
exorbitante, do quantitativo de fluxos, em um curto intervalo
de tempo, pode caracterizar em um ataque deste gênero.
III. T RABALHOS RELACIONADOS
O AVANT-GUARD [6] faz com que cada switch atue como
proxy para requisições SYN. Só envia mensagens packetin para o controlador depois que o switch SDN estabelece
conexão com o requisitante. Desta forma, a solução não
permite que o Syn-flooding aconteça, devido a este ataque
nunca estabelecer uma conexão TCP.
O LineSwitch [7] é semelhante a solução do AVANTGUARD, devido a cada switch também atuar como proxy para
requisições SYN. A diferença é que esta utiliza uma blacklist
para bloquear tráfego advindo de host suspeito.
O OPERETTA [5] também é uma proposta de detecção
e mitigação de Syn-flooding. Funciona como um módulo
instalado no controlador que faz este atuar como um proxy
para validar as conexões entre cliente e servidor. Em uma
conexão TCP, o cliente envia um SYN para o servidor WEB,
mas é o controlador que responde com um SYN-ACK. Se o
cliente enviar um ACK, o controlador percebe que se trata de
uma conexão legı́tima e envia um RST para o cliente, liberando
a instalação de uma nova regra entre o cliente e o servidor.
A solução define um limiar de conexões, não estabelecidas,
que cada host pode fazer. Ultrapassando o limiar definido, o
controlador bloqueia o host por tê-lo como atacante.
O SLICOTS [1] é uma proposta de detecção e mitigação
de Syn-flooding em uma rede SDN. Funciona com o monitoramento de todo o processo do TCP Three-way Handshake
entre dois hosts. Durante este processo, é instalada regras
temporárias enquanto a conexão não é estabelecida. Só após
o estabelecimento das conexões é que é instalada uma regra
permanente entre cliente e o servidor. Caso a conexão não
chegue a se estabelecer, a solução a denomina de half-open.
Depois de certa quantidade de half-open é instalada uma
regra para bloquear futuras tentativas de conexões do host. A
tecnologia é implementada em um controlador OpenDayLight.

A Selective Packet Inspection [8] é uma proposta colaborativa de detecção de ataques SYN Flooding. Monitora
continuamente os fluxos de SYN packets com endereços IP
diferentes (IP Spoofing). Faz isso através de uma base que
armazena o IP relacionado a cada porta do switch e, caso
encontre um IP diferente do esperado para determinada porta,
considera um ataque e bloqueia o host malicioso.
O SPHINX [9] é um Framework para detecção de ataques
em redes SDN. Ele detecta um ataque Syn-flooding monitorando a quantidade de mensagens packets-in, correspondente
as novas requisições de conexão com a flag SYN. Se essa
quantidade passar de um limiar estabelecido pelo administrador da rede, é gerado um alerta de possı́vel ataque.
Estas soluções demonstram o atual estado da arte para
detecção ou mitigação do ataque Syn-flooding em SDN. O
AVANT-GUARD [6], LineSwitch [7] e OPERETTA [5] são
semelhantes por utilizarem proxy para requisições TCP. O
grande problema da utilização proxy está em não garantir o
princı́pio fundamental da Internet, que é permitir conexões
fim-a-fim livre de intermediações. Com o uso do proxy quem
recebe as conexões TCP é o próprio proxy e, apenas em
seguida, repassa para os hosts de destinos, ocasionando em
um certo delay no estabelecimento de conexões legı́timas.
O SLICOTS [1] é eficiente na mitigação do Syn-flooding,
porém requer um alto custo de processamento por abrir o
pacote para verificar as flags TCP. Por quebrar a flexibilidade
do uso de endereço IP em qualquer porta dos switches, a
solução de inspeção seletiva de pacotes [8] não seria adequada
em alguns ambientes, como em um campus universitário que
possui laboratórios de informática em que os professores e
alunos realizam testes na rede.
A solução mais próxima da proposta deste artigo é o
SPHINX [9] por também estabelecer o limiar da quantidade de
fluxos, porém faz isso apenas no total de fluxos que chega ao
controlador, abrindo margem para falsos positivos em perı́odo
de alta vazão nas conexões do servidor WEB. Além do que
esta solução não identifica quem o atacante e a vı́tima do Synflooding.
As diferenças das soluções apresentadas até aqui e a proposta atual deste artigo está em o FindFlows conseguir detectar
o atacante e a vı́tima do Syn-flooding ao mesmo tempo que
garante a conectividade fim-a-fim sem interceptação. Também
não necessita abrir os cabeçalhos dos pacotes para analisar as
flags TCP, reduzindo o custo computacional. Além disso, a
proposta permite a contı́nua flexibilidade dos dispositivos da
rede, sem necessidade de fazer com que cada host precise estar
de forma permanente em uma porta do switch.
IV. C ONSTRUÇ ÃO DA FERRAMENTA F IND F LOWS
A proposta identifica cada host da rede e analisa a variação
da quantidade de fluxos de cada um em dois instantes diferentes. Em um segundo momento, analisa as portas TCP de
destino para identificar se trata de um atacante ou vı́tima. A
seguir é mostrado detalhadamente sobre a implementação da
proposta.
Utilizada com o controlador Ryu (versão 3.6), essa tecnologia foi desenvolvida em Python e é utilizada em conjunto com
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uma tabela do banco de dados MySQL (5.7), preenchendo-a
com os resultados de suas consultas.
A tabela do banco possui 5 colunas: SRC-IP (varchar),
Q-FLUXOS-A (int), Q-FLUXOS-D (int), VARIACAO (int),
SYN-FLOODING (varchar).
Segue a descrição de cada coluna:
• SRC-IP: possui o IP de Origem capturados através do
fluxo;
• Q-FLUXOS-A: possui a quantidade de fluxos de um
mesmo IP de origem, no instante da captura;
• Q-FLUXOS-D: possui a quantidade de fluxos de um
mesmo IP de origem, 5 segundos depois da captura de
Q-FLUXOS-A;
• VARIACAO: possui a variação da quantidade fluxos entre
o valor de Q-FLUXOS-A e Q-FLUXOS-D;
• SYN-FLOODING: Irá possuir a palavra NO para não
suspeito de algum ataque Syn-flooding, ATACANTE para
o host identificado como suspeito de realizar ataque e
VITIMA para o host que está sendo o alvo do ataque.
O FindFlows realiza os seguintes procedimentos:
A. Captura de todos os fluxos do switch selecionado:
O Open vSwitch permite a captura dos fluxos através do
comando ”ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows”. Assim o
primeiro procedimento que a ferramenta FindFlows realiza
é capturar todos os fluxos ainda armazenados no buffer do
switch e colocá-los em um arquivo denominado flows-SW-X,
sendo X a identificação do Switch da rede. Vale salientar que
esse tempo que os fluxos pode ficar na memória no switch
é configurável pelo controlador da rede SDN. O controlador
utilizado foi configurado para armazenar os fluxos durante 25
segundos.
B. Separação dos fluxos com endereços IP diferentes da rede
local:
Entendendo-se que o administrador de uma rede local sabe
qual faixa de endereçamento IP é utilizada em sua rede, o
FindFlows separa os fluxos que possuem IPs de origem com
prefixos diferentes da rede local, estes são armazenadados
em um arquivo a parte. Assim, se houver fluxos suspeitos
de realizarem IP Spoofing (mascaramento de IP), estarão
todos separados para análise futura do administrador. Esse
procedimento é realizado através da leitura do IP de origem
de cada fluxo, comparando-o com o prefixo estabelecido pelo
administrador.
C. Contabilização da quantidade de fluxos por IP de origem:
O FindFlows contabiliza a quantidade de fluxos por cada IP
de origem, no instante A e D (Q-FLUXOS-A e Q-FLUXOSD). Faz isso selecionando o IP de origem de cada fluxo, do
arquivo separado no inı́cio, e o comparando se ele já existe na
tabela do banco de dados. Caso na tabela não exista nenhuma
entrada para o IP de origem do fluxo em questão, é criada uma
nova linha na tabela com o novo IP de origem e a quantidade
de fluxos igual a 1. Caso já exista, é apenas incrementado o
valor da quantidade de fluxos daquele IP selecionado. Quando

a contabilização é finalizada, a tabela estará preenchida de
acordo com a quantidade endereços IP de origem na captura
dos fluxos. Em um exemplo, se houver 5000 fluxos de apenas
2 endereços IP, a tabela estará preenchida com apenas 2 linhas,
informando a quantidade de fluxos correspondente a cada IP
de origem, ou seja, a cada host da rede.
D. Armazenamento da variação da quantidade de fluxos:
Nesse nı́vel a tabela estará com quantidade de fluxos A (instante da captura) e D (5 segundos depois de A) preenchidas.
Assim a coluna VARIACAO será preenchida com a variação
da quantidade de fluxos nos dois instantes e esse valor será
crucial na detecção do Syn-flooding.
E. Categorização do host de origem:
Com a tabela preenchida já com os endereços IP de origem,
suas respectivas quantidades de fluxos em instantes diferentes
e a variação da taxa de fluxos, será possı́vel detectar o ataque.
Para isso, é determinado um valor de threshold que limitará a
variação da quantidade de fluxos em dois instantes distintos.
O limite escolhido foi de 1000 fluxos, devido a esse valor
apenas ser alcançado nos testes de ataques realizados, não
chegando a ser um valor de variação alcançado quando se
utilizou apenas tráfego legı́timo, também pode ser adaptado de
acordo com o perfil de cada rede. Desta forma, se a variação
da quantidade de fluxos for maior que o valor do threshold,
será realizada uma segunda verificação para saber se o host
trata-se um atacante ou uma vı́tima. Faz isso analisando se os
fluxos deste host possuem uma única porta TCP de destino, em
caso positivo este é classificado como um atacante e a vı́tima
também é descoberta pela análise do endereço IP de destino
dos fluxos do atacante. Nos casos em que a segunda verificação
constata que o host possui portas TCP de destinos diferentes,
este é identificado como vı́tima, visto que uma vı́tima de um
ataque Syn-flooding tenta responder as milhares de requisições
de conexões advindas com portas de origem diferentes.
V. C EN ÁRIOS DE TESTES
Utilizou-se do emulador Mininet para a emulação de uma
rede SDN real. A escolha do Mininet foi considerada como
mais viável devido a possuir as caracterı́sticas cabı́veis e
aplicáveis ao cenário proposto: flexibilidade, interatividade e
escalabilidade [10]. Este software ainda traz uma realidade
mais próxima do real, por utilizar o próprio kernel para emular
switches e hosts da rede, não sendo uma simulação, mas uma
emulação de um cenário [10].
Dentro do Mininet, foram utilizadas as seguintes tecnologias:
• Apache2: Servidor Web escolhido para ser utilizado no
cenário. Foi realizada a escolhada do Apache devido a ser
o servidor responsável pelo maior número de hospedagem
de páginas WEB ativas no mundo, estando com uma
porcentagem de 45,78%, seguida de 19,60% do NGINX,
segundo uma pesquisa realizada em fevereiro de 2017
pela netcraft1 .
1 https://news.netcraft.com/archives/2017/02/27/february-2017-web-serversurvey.html Acessado em: 12/01/2018
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•

•

Hping3: Essa ferramenta permite fazer um flood de
conexões TCP com a flag SYN, abrindo milhares de
conexões em poucos segundos. Foi utilizada a versão
3.0.0 para realizar o ataque Syn-Flooding. Através desta
ferramenta, foi simulado o atacante.
Siege: Ferramenta utilizada para simular o tráfego
de clientes legı́timos, possibilitando simular requisições
HTTP partindo de uma quantidade de clientes prédeterminada pelo usuário. A versão utilizada foi a 3.0.5.

VI. R ESULTADOS
A ferramenta da proposta, FindFLows, preenche uma tabela
MySQL para exibição dos resultados. Os dados das tabelas
seguintes correspondem a uma das amostras, do switch 1,
realizada no 1o teste.
TABELA I
A MOSTRA DO 1 O TESTE - switch 1
SRC-IP
10.0.0.3
10.0.0.1
10.0.0.4
10.0.0.5
10.0.0.6
10.0.0.2

Q-FLUXOS-A
127
997
197
287
387
0

Q-FLUXOS-D
0
305
0
0
0
3686

VARIACAO
127
692
197
287
387
3686

SYN-FLOODING
NO
VITIMA
NO
NO
NO
ATACANTE

Na coluna ”Q-FLUXOS-A” é mostrado a quantidade de
fluxos no instante 0. Já a coluna Q-FLUXOS-D contém a
quantidade de fluxos 5 segundos depois. Em ”VARIACAO”
encontra-se a variação dos valores em ”Q-FLUXOS-A” e ”QFLUXOS-D”, este valor é o que é utilizado para a detecção do
Syn-flooding. A tabela mostra que foi detectado o host atacante
e a vı́tima.
TABELA II
A MOSTRA DO 2 O TESTE - switch 1

Fig. 1.

Cenário principal

Para a validação do teste, foram implementadas 3 variações
de testes, todas derivando do cenário principal, esboçado na
Figura 1. Assim, a rede foi composta por um Servidor Web,
um atacante e quatro hosts, simulando clientes legı́timos,
distribuı́dos em 4 switches. Todo o tráfego dos hosts e do
atacante tiveram, como destino, o Servidor WEB, com IP
10.0.0.1.
Foram realizados 3 tipos de testes, alterando a duração de
tráfego comum e ataque.
•
•
•

1o Teste: 10 segundos de tráfego legı́timo (Siege) + 10
segundos de Ataque Syn-flooding.
2o Teste: 25 segundos de tráfego legı́timo (Siege) + 25
segundos de Ataque Syn-flooding.
3o Teste: 50 segundos de tráfego legı́timo (Siege) + 50
segundos de Ataque Syn-flooding.

Como cada fluxo passa apenas 25 segundos na tabela de
fluxos de cada switch (sendo esse tempo configurável no
controlador), os testes acima englobam a grande maioria das
situações possı́veis: antes de zerar os fluxos (1o teste), depois
de zerar os fluxos (2o teste) e um múltiplo do 2o teste (3o
teste), tendo a intenção de representar a maioria das situações
de tráfego legı́timo e ataque.
Em todos os testes, a ferramenta FindFlows foi executada
logo em seguida do tempo do ataque, com o objetivo de
detecção do Syn-flooding. Cada teste foi realizado 5 vezes,
totalizando em 15 amostras de resultados. A próxima seção
descreve detalhadamente os resultados destes testes.

SRC-IP
10.0.0.5
10.0.0.1
10.0.0.3
10.0.0.4
10.0.0.6
10.0.0.2

Q-FLUXOS-A
9
121
1
11
5
1838

Q-FLUXOS-D
0
428
0
0
0
3563

VARIACAO
9
297
1
11
5
1725

SYN-FLOODING
NO
VITIMA
NO
NO
NO
ATACANTE

Aumentando o tempo de ataque antes da execução do
FindFlows, percebe-se que a quantidade de fluxos processados
diminuiu já em ”Q-FLUXOS-A”. Também foi detectado o host
atacante.
TABELA III
A MOSTRA DO 3 O TESTE - switch 1
SRC-IP
10.0.0.2
10.0.0.1

Q-FLUXOS-A
1904
91

Q-FLUXOS-D
3600
391

VARIACAO
1696
300

SYN-FLOODING
ATACANTE
VITIMA

Atacando por mais tempo (3o teste, 50 segundos), foi
verificado que os fluxos processados foram apenas do atacante
e da vı́tima, devido ao ataque atingir o seu objetivo de negar
o serviço para as conexões legı́timas dos outros hosts.
A ferramanta FindFlows também foi executada sem realizar
o ataque, a fim de verificar se realmente não seria detectado
nenhum host como atacante incorretamente. Segue o resultado:
TABELA IV
T ESTE SEM ATACANTE
SRC-IP
10.0.0.3
10.0.0.4
10.0.0.1
10.0.0.6
10.0.0.5
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Q-FLUXOS-A
100
210
997
372
316

Q-FLUXOS-D
205
359
1994
844
589

VARIACAO
105
149
997
472
273

SYN-FLOODING
NO
NO
NO
NO
NO
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Conforme esperado, os hosts que não estavam envolvidos no
Syn-flooding, sendo atacante ou vı́tima, não foram detectados
como tal.
Como cada teste foi realizado por 5 vezes, 5 amostras para
cada teste foram geradas do valor da variação de quantidade
de fluxos. Assim, foi calculado a média aritmética dessas
amostras, para cada host, em cada um dos testes. Os dados
foram armazenados em um gráfico histograma, para melhor
visualização e comparação dos resultados obtidos (ver Figura
2).

em dois instantes diferentes, a variação destes dois instantes e
se houve ou não ataque Syn-flooding. Os hosts que possuem
endereço IP não correspondente a subrede local, tem seus
fluxos separados em um arquivo a parte por serem suspeitos de
utilizarem IP Spoofing, possibilitando ao analista da rede uma
análise mais cautelosa destes fluxos, em um tempo posterior.
Para trabalhos futuros sugere-se a criação de um armazenamento de fluxos suspeitos para que o próprio administador da
rede possa analisar estes posteriormente e entender melhor as
caracterı́sticas dos fluxos do ataque. Também se recomenda
o desenvolvimento de uma blacklist para armazenar IPs de
hosts suspeitos de realizarem IP Spoofing, tendo o objetivo de
fazer a mitigação de ataques que tenham os endereços IP da
blacklist como origem.
R EFER ÊNCIAS

Fig. 2. Comparação do valor da variação da quantidade de fluxos para cada
host

Em azul, encontra-se a média dos valores da variação da
quantidade de fluxos para o 1o teste. Já na cor verde e roxa,
para o 2o e 3o teste, respectivamente. Foi observado que
os maiores valores dessa variação vem do IP do atacante
(10.0.0.2), acompanhado logo em seguida do IP da vı́tima
(10.0.0.1). Os valores da variação da quantidade de fluxos
do IP da vı́tima também são altos devido a receber a grande
quantidade de pacotes, tentando responder a cada um (não
conseguindo responder a todos, por ter o serviço negado depois
de um tempo), gerando também uma alta quantidade de fluxos.
O tempo médio de detecção do ataque foram 3 minutos e 9
segundos.
VII. C ONSIDERAÇ ÕES FINAIS
Um ataque do tipo Syn-flooding tem o objetivo de ocasionar
a negação do serviço de um Servidor de conexões TCP,
mais comumente utilizado para atacar serviços WEB. Porém,
conforme descrito na introdução deste trabalho, em uma rede
SDN esse ataque pode ter consequências ainda maiores por
ter a possibilidade de negar o serviço do próprio controlador,
através das inúmeras mensagens packet-in geradas pela quantidade de requisições diferentes para o servidor, confirmando
assim a necessidade da proposta deste trabalho.
Assim, a ferramenta FindFlows foi desenvolvida para a
detecção do host autor do ataque e a vı́tima do Syn-flooding
em uma rede SDN. Mostrando ao administrador da rede uma
tabela com todos os hosts da rede, a quantidade de fluxos
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5G and its application in the evolution of Smart Cities
Eduardo Moreno, Leonardo Mendes, Paulo Cardieri
Abstract— Cellular systems are becoming more important to
the society, and this demands more capacity and new features. A
new generation of systems, with better characteristics, and the
use of advanced technologies are under development: the 5G
networks. Smart Cities are evolving and will benefit from this
new cellular generation. Several organizations are working on
the 5G development, and some of the leading players are
mentioned in this article. Smart Cities will demand new
resources, new connections, new access methods and the 5G
capabilities will give support for some of those needs. This work
gives some information about the 5G networks development and
their application to the Smart Cities, suggests new applications,
and briefly describes Brazilian efforts. The use of 5G networks
will enable advances in the Smart Cities and a diversity of new
services.
Keywords— 5G, IMT 2020, Smart Cities, SDN, NFV,
mmWave, MIMO, Beam Forming, MBB, Extreme MBB, Massive
MTC, Mission Critical MTC, D2D, new RATs.

I.

INTRODUCTION

The Cellular Networks have developed and increased their
relative importance throughout the economy and in several
human activities. This growing demand has required new
technological resources and a fifth generation (5G) is being
specified and developed, representing a significant
development over previous evolutionary stage [1].
Cities that are taking advantage of information and
communication technology to their services, to reduce costs,
increase efficiencies, enhancing the services and the quality of
life of their citizens are known as Smart Cities [2].
Smart cities will make use of a high diversity of
telecommunications and computing infrastructure. Cellular
network will be an essential part of these resources. Initially,
the current networks will be used, and later, when available,
services and features of the new 5G networks will be
incorporated allowing evolution in the availability and delivery
of services in the Smart Cities.
Several organizations are playing an important role in the
5G development, and to follow their work is essential to
understand the 5G evolution. Some of these references are:
- ITU- International Telecommunications Union [4,6], that
is the specialized agency of the United Nations (UN) that is
responsible for issues that concern with information and
communication;
Eduardo Moreno, Leonardo Mendes e Paulo Cardieri – DECOM - FEECUNICAMP, Campinas – SP, Brasil, Emails: moreno@decom.fee.unicamp.br,
lmendes@decom.fee.unicamp.br, cardieri@decom.fee.unicamp.br

- GSMA- The Global System for Mobile Communication
Association [1] is the association that represents the mobile
operators worldwide;
- GSA- The Global mobile Supplier Association [5],
organization represents the telecommunication equipment
vendors;
- 5G-PPP- 5G infrastructure Public Private Partnership [7],
a group initiated by the EU Commission and industry
manufacturers,
telecommunications
operators,
service
providers, and researchers that provides specifications to the
telecommunication systems;
- METIS- Mobile and wireless communications Enablers
for Twenty-twenty (2020) Information Society [3, 10], a group
of researchers formed by the European Commission;
- Telecommunications Suppliers [2,9];
This article presents the 5G main characteristics, its
applications currently considered to the Smart Cities and
proposes new applications uses based on the trends of
development, which will be made available through the
development of the new 5G networks, with the incorporation of
new technologies, new services, and applications, and briefly
describes the Brazilian efforts on these matters.
This paper is organized as follows; Section II presents the
5G main features, concepts, applications, technical
specifications, timelines, and standardization process; Section
III presents some application of 5G networks to Smart Cities;
Section IV shows development scenarios; Section V presents
information about Brazilian efforts towards 5G and Smart
Cities; VI concludes this article.
II.

5G DEVELOPMENT

The future new generation of 5G cellular systems will
represent a significant development for the telecommunications
systems, because it will offer larger capacity, massive
connectivity, multiple services, high data rates, low latency,
among other requirements. In the ITU context (Fig. 1) it is
understood that the 3G (IMT-2000) and 4G (IMT-Advanced)
systems will evolve to the new 5G systems (IMT-2020).
Besides the availability of Mobile Broadband (MBB) that
current systems can provide, it will be demanded much more
capacity and connectivity. The IMT 2020 (and Beyond) will
respond with the Extreme Mobile Broadband (Extreme MBB),
Massive Machine Type Communication (MTC), MissionCritical Machine Type Communication (Mission-Critical
MTC) services, besides new use cases [3,4].
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achieving some of those parameters (for example the Latency)
will demand a complete change in the network architecture to
be used.
Tab. 1 – Parameters for 5G networks [based on 5]

Fig. 1 - IMT for 2020 & Beyond development [3, 4, 6]

Within the set of applications that will use the Massive
Type Communication are the applications in Smart Cities (see
Section III), Smart Homes and Smart Buildings. In applications
that will use ultra-reliable and low latency communications
services stand out more application in Smart Cities, like
Transport Control, Safety Management, and other critical
applications like Automation. Advanced broadband services
will allow the fast data transfers via modems and terminals (EMBB), several services like 3D and very high definition
videos, Amplified Reality, among others will be available.
Fig. 2 shows schematically the 3 groups of services that
will be demanded from the 5G networks: Extreme Mobile
Broadband, Massive machine type Communications, and
Ultra-reliable and low latency communications.

Fig.3 shows an overview of the timeline for the
development of the standardization of 5G systems, defined by
3GPP (3G Partnership Program), by ITU, set in the framework
of the ITU-IMT-2020 project, and the corresponding
development of networks by the industry. This standardization
process includes workshops, technical evaluations, trials,
definitions, seeking consensus among the parties. Further
associated recommendations and systems will be delivered as
well.

Fig. 3 - 5G Systems Timeline [based on 4,6,7]

III.

Fig. 2 - IMT 2020 usage scenarios [based on 4]

The new 5G networks will have challenging specifications
such as high connectivity, high data rate, low latency, high
reliability, and low power consumption. The technical answers
to these requirements should come with heterogeneous
networks that will use many different technologies, operating
in several bands, with new and flexible architectures and
advanced devices.
New features such as SDN (Software Defined Network)
and NFV (Network Function Virtualization), SON (SelfOrganized Network), self-backhauling, dynamic refarming,
massive MIMO (Multiple In Multiple Out), new RATs (Radio
Access Technologies), D2D (Device to Device) new
architectures among others resources will be part of 5G
solutions [5].
Tab. 1 shows some parameters considered for the future 5G
networks. Some of the technological solutions that will allow
their achievement are still in the process of research and
development and represent a challenge for the industry,

APPLICATION OF 5G NETWORKS TO SMART CITIES

The development of Smart Cities will use available
telecommunication and computing resources, initially its
development will have resources of the current cellular
networks, specifically 3G and 4G networks, but later with the
availability of 5G networks, these new systems will form an
important part of the infrastructure of several areas of a Smart
City, such as Smart Education, Smart Government, Smart
Mobility, Smart Grids, Public Safety, Smart Traffic Control,
Autonomous Cars, among others (Fig. 4). The future Smart
Cities will need 5G resources to be able to handle several
innovative Smart City challenges [8].
There are several possibilities of applications of 5G
networks to Smart Cities, in different groups of services. Some
of these possibilities are MTC, Mission-Critical MTC systems,
in Extreme MBB systems and in new use cases.
The application of the 5G network resources using MTC in
Smart Cities considers the use of large-scale communication
devices with low-cost, supporting services such as Smart Grids
(for electricity distribution systems), surveillance camera
systems for public safety, traffic management, and public
transport management services [9].
Mission-Critical MTC systems will deliver high reliability,
small delay communications and will be important for
applications such as Autonomous Cars, Smart Traffic Control,
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Work Safety Management, and Safety Management. They will
also allow the support for several private activities such as
industrial automation [9,10].

The possibility of using new radios (New RATs) and new
frequency bands, with higher capacity systems will allow the
availability of wireless communication networks with more
capabilities and more flexibility. These new technologies will
support the citizen (Smart Citizen), the business sector (Smart
offices), and will allow the improvement of public services
which demand telecommunications resources, to improve the
competitiveness of those cities.
IV.

DEVELOPMENT SCENARIOS

The initial development of the new 5G Networks should
take place from the existing 4G networks, with the
implantation of new 5G cells (Small / Femto Cells). The macro
4G cells will perform the associated control in the legacy 4G
spectrum. The new 5G cells are expected to use the legacy
frequencies, licensed for 3G and 4G systems, as well as new,
licensed, and unlicensed bands that will be available.
MTC (Machine Type Communication), massive and ultrareliable systems should also have control processes associated
with the 4G (LTE) overlay network (Fig.6).
Fig. 4 - Application of 5G Networks to Smart Cities

Extreme MBB systems will bring applications in several areas
of public administration that demand greater data volume, such
as Finance, Construction, Health, and Education. Several
applications like Augmented Reality can be used for public
services, such as Tourist and Cultural Information, allowing
progress in the efficiency and provisioning of those services
[9,10].
The development of 5G networks will provide a support of
infrastructure for the development of Smart Cities and making
them able to take advantage of information and communication
technologies, in several areas, to provide better and more
efficient public services [1,2].
Another suggestion is the application of the feature D2D
(Device to Device), which will allow a user terminal transmit
information directly to another user, without passing through
the access network or the operator's core. For example, in
Brazil, there is an important challenge to provide
communication to rural and remote areas, where radio signal
propagation is difficult, in these scenarios, users can benefit
from the use of this feature. Thus, there is the potential to
extend data and voice services to those regions, as well as
various public services such as information, education, health,
transportation, among others (fig.5).

Fig. 6 - Macro Cell 4G integrating 5G systems

The structuring of the new 5G networks will require several
technological advances, some of which are still at an early
stage of research and development, for further development of
equipment and systems. However, it is possible to foresee
some of the development trends to contemplate the various
dimensions of the specifications demanded.
Among the evolutionary need for the 5G Networks is the
network densification, with a large number of elements such as
Small and Femto Cells composing the system's topology.
Carrier Aggregation will allow the use of discontinuous
portions of the spectrum to provide higher capacity, dual
connection to enable the increase of the transmission capacity
with the terminal device being served by more than one
network element. MIMO will increase the efficiency of the
radiating systems, advanced receivers, more efficient and with
more significant interference immunity, leading to the so-called
convergence of multiple radio access devices (Multi-RAT).

Fig. 5 – 5G Application to Remote and Rural Areas

Those facilities will provide more flexibility and efficiency in
the provision of services, assisted access to optimize spectral
occupancy, optimization of traffic distribution, and unloading
of the system through auxiliary systems such as Wi-Fi
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networks and terminals themselves communicating directly
with others (D2D), new network architectures, network
layering, cloud utilization, and more.
In the field of network operation, there is a trend to
implement the Self Organized Network (SON) functionality to
optimize the use of network resources. Reconfigurable NFV
and SDN resources, the use of features to make the system
more fault tolerant, Fixed-Mobile convergence (FMC), which
will bring more efficiency in the use of legacy networks will
also be used.
From a business point of view, the NFV and SDN resources
will be important to allow the rapid and efficient launch of new
services. The evolution of existing services, using fixed-mobile
convergence (FMC) is also a clear trend and several valueadded services (e.g., big data, AAA, billing, etc.) that will
support all business with agility and efficiency.
V. BRAZILIAN EFFORTS TOWARDS 5G AND SMART CITIES
In Brazil, on February 15, 2017, representatives of the
Federal Government, through the MCTIC (Ministry of Science,
Technology, Innovation, and Communications), ANATEL
(National Telecommunications Agency), representatives of the
telecommunication industry, telecommunications service
providers, and academy launched the 5G Brazil Project. This
project aims to foster the creation of an ecosystem of fifth
generation mobile telephony systems in the country and its
participation in the international standardization and forums
[11, 12].
ANATEL intends to hold a public consultation on the
allocation of high frequencies to 5G (mmWave) in 2018. This
process will subsidize the Brazilian position in the WRC-19
(World Radiocommunication Conference -2019), on the
frequency bands to be used in the fifth generation, anticipating
the global schedule in band definition, such as 26 and 40 GHz.
This proceeding can advance the procedures of cleaning,
allocation, dynamic allocation, sharing and transfer of these
bands, which would allow its use. In those frequencies it would
be possible to provide 200 MHz bands for each Telecom
operator, which could boost a substantial capacity increase. In
the ITU technical meeting, held in Abu Dhabi in September
2017, the Brazilian administration, represented by ANATEL,
presented a study demonstrating the technical feasibility of
using the 26 GHz band. As Brazil uses intensive satellite
communications solutions, the concern was the interference of
these services in the Ka-band occupying the spectrum between
27 and 30 GHz, with the use of the 26 GHz band for cellular
services. This study reinforces the use of the 26 GHz band as a
candidate for the extension band for 5G services. The challenge
will be to harmonize this and other tracks in the rest of the
world. Ofcom, British regulatory agency, has already shown
support to this proposal. Also, ANATEL intends to allocate
100 MHz in the range of 2.3 and 2.4 GHz for 5G services [13,
14].
MCTIC and BNDES (National Development Bank) are
developing a plan for IoT in Brazil. This program presented 43
measures to be taken, 39 structuring actions and 25 enablers.
Issues such as the use of sectoral funds, exemptions,
technological and regulatory issues, strategies for the diffusion
of IoTs for small and medium-sized companies, as well as IoT
for Intelligent Cities are addressed.
ANATEL believes that one of the most significant
regulatory challenges soon will be the regulation of the Internet

of Things (IoT), and it should initiate the process of associated
public consultations in 2018. Several issues will be addressed
such as spectrum, connectivity, classes of service, granting,
numbering, quality, certification, roaming, coexistence,
security, privacy, delivery models, and taxation [13, 14].
Those new technologies will be important for structuring
the Smart Cities in the country, especially because there is a
significant gap in the country's fixed broadband infrastructure.
Several Brazilian cities have made efforts to improve the
use of their Telecommunications, and IT resources for the
benefit of their citizens, with applications and solutions efforts
in important areas such as mobility, energy, urban planning,
environment,
technology,
education, health,
safety,
entrepreneurship, economics, governance, among others, have
been carried out in several cities. We can mention cases of
efforts for the development of intelligent cities like Búzios-RJ
[15], examples are the development of alternative energy
systems [16] and lighting [17], Natal-RN consists of another
Smart City development initiative [ 18]. The improvement of
the telecommunications infrastructure, the new technologies
and the resources that will be available with the new 5G
networks will potentiate the use of these solutions and their
evolution.
VI.

CONCLUSION

The 5G networks will represent a technical evolution to the
telecommunication area, and this will support Smart Cities in
their development. In this article we briefly presented the 5G
characteristics, technical specifications, their application to
Smart Cities, some applications suggestions, development
scenarios, and information about the Brazilian development in
those areas. Several groups of 5G services like MTC, MissionCritical MTC systems, Extreme MBB and New uses categories
will allow new services for Smart Cities. Further work will be
required, to find new applications from 5G networks to Smart
Cities following the 5G standardization and the system’s
development.
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Extensão do Algoritmo Set-Membership-CM para o
Contexto de Redes de Sensores Sem Fio
Fábio F. de Assis e Aline Neves

Resumo— O objetivo deste artigo é estudar o problema de
filtragem adaptativa e apresentar solução para reduzir a
interferência intersimbólica (IIS) na equalização de sinais, no
contexto de redes de sensores sem fio, operando no modo difusão.
Para isso, estendemos o critério de equalização cega Setmembership do Módulo Constante (SM-CM) [1] para o contexto
de redes de sensores sem fio no modo difusão. O novo algoritmo é
denominado Algoritmo Set-membership CMA no modo Difusão
SG (SM-CMAD-SG). Com isso a rede consegue economizar na
troca de informações entre os nós, reduzindo processamento e
consumo de energia. Comparamos este algoritmo com o algoritmo
Set-membership CMA no modo Difusão (SM-CMAD) proposto em
[2]. Ainda que os dois apresentem desempenhos semelhantes em
termos de redução da IIS, o novo algoritmo possui desempenho
médio 50% superior ao SM-CMAD em termos de economia de
energia.

No contexto não supervisionado, também conhecido como
técnicas autodidatas ou cegas, poucos trabalhos podem ser
encontrados neste contexto. R. Abdolee e B. Champagne [3],
foram os pioneiros neste assunto, adaptando o algoritmo do
módulo constante CMA [4], para redes de sensores, mas
ficando restrito ao caso de redes com topologia em anel. Em [5],
a técnica do módulo constante foi estendida para redes com
qualquer topologia. Essa proposta foi chamada de Algoritmo do
Módulo Constante no modo Difusão (CMAD) [6].
Consideramos que todos os nós têm capacidade de processar a
informação recebida e os nós vizinhos trocam informações
entre si. Também foi mostrado que o desempenho do algoritmo
depende da matriz de combinação que está sendo utilizada,
diferentemente de algoritmos supervisionados [7].

Palavras-Chave—Filtragem Adaptativa Autodidata, Algoritmo
SM-CMAD-SG, Redes de Sensores Sem Fio.

O algoritmo Set-membership do Módulo Constante (SMCM) foi proposto em um contexto cego sem cooperação [1].
Outros trabalhos também estudaram tal técnica no contexto
semi-cego como [8], [9].

Abstract— The objective of this paper is to study the adaptive
filtering problem and present a solution to reduce intersymbol
interference (IIS) in signal equalization, in the context of wireless
sensor networks, operating in diffusion mode. For this, we extend
the blind-equalization criterion Constant Modulus Setmembership (SM-CM) [1] for the context of wireless sensor
networks in diffusion mode. The proposed algorithm is called
Diffusion Mode Constant Modulus Algorithm SG (SM- CMADSG). Thus, the network can save on the exchange of information
between the nodes, reducing processing and power consumption.
We compared this algorithm with the Set-membership CMA
algorithm in Diffusion mode (SM-CMAD) proposed in [2].
Although the two perform similarly in terms of IIS reduction, the
new algorithm has an average performance 50% higher than SMCMAD in terms of energy savings.
Keywords—Blind Adaptive Filtering, Algorithm SM-CMAD-SG,
Wireless Sensor Network.

I.

INTRODUÇÃO

Há crescente demanda por novas tecnologias e meios mais
eficientes para transmissão de dados, em especial as tecnologias
que utilizem redes de sensores sem fio. Isso abre espaço para
muitos estudos com o intuito de reduzir efeitos nocivos do canal
buscando também maior eficiência energética e computacional,
principalmente em aplicações de tempo real e de alta
criticidade. Neste cenário os equalizadores se apresentam como
uma solução para redução da interferência intersimbólica
sofrida durante a transmissão do sinal e também podem
contribuir para melhorar a eficiência energética dos sensores da
rede.
Fábio Ferreira de Assis e Aline Neves¸ estão no Centro de Engenharia
e Modelagem, Universidade Federal do ABC (UFABC), Santo André-SP,
Brasil, e-mails: fabio.assis@ufabc.edu.br, aline.neves@ufabc.edu.br

Estendendo para o contexto de redes de sensores, a
abordagem SM-CM se mostra muito interessante, pois
apresenta grande economia de energia, restringindo o número
de atualizações dos pesos do equalizador. Assim pretendemos
aproveitar as vantagens da técnica SM-CM [1] dentro do
contexto de equalização autodidata no modo difusão. O método
proposto busca ajustar os coeficientes do equalizador trocando
informações somente quando a troca for interessante para o nó
em questão. Desta forma, consegue-se reduzir o custo de
processamento e energia. Os resultados de simulação são
comparados com os obtidos pelo algoritmo CMAD proposto
em [6] e pelo algoritmo SM-CMAD proposto em [2].
Na próxima seção apresentamos o modelo de rede e
definições do sistema utilizado neste trabalho. Na seção III
descrevemos o algoritmo CMA no modo difusão, seguido da
seção IV que descreve o algoritmo Set-membership-CM
proposto em [1]. A extensão do algoritmo, para o modo difusão
é apresentada na seção V. Discutimos os resultados de
simulação na seção VI. As conclusões são apresentadas na
seção VII.

II. MODELO DO SISTEMA
O modelo de rede adotado opera em modo difusão com
estrutura distribuída homogênea e estática baseado em [3], [5],
[6]. Esse modelo de rede pode ser utilizado em diversos
cenários diferentes [7] principalmente em aplicações de tempo
real, como localização de objetos ou desenho topográfico de
mapas aéreo, na medicina estimando ou monitorando dados
fisiológicos de pessoas, na estimação de dados ambientais como
chuvas, velocidade do vento, umidade dentre diversas outras
aplicações.
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Consideraremos que a topologia não varia no tempo e todos
os nós têm poder de processamento local e trocam informações
com seus nós vizinhos adjacentes. O objetivo é equalizar o sinal
transmitido s(𝑖), sem a necessidade de transmitir um sinal de
referência junto com o sinal de interesse. Neste cenário de
equalização em redes de sensores, cada nó irá possuir um filtro
adaptativo que é usado para reverter as distorções introduzidas
por um canal de comunicação qualquer. O sistema em estudo
será modelado por um filtro FIR.
Seguindo o modelo em [5], o sinal recebido por cada nó k é
dado pela equação (1):
𝑞−1

𝑢𝑘 (𝑖) = ∑ 𝑒 𝑗𝜃𝑘 ℎ𝑔 𝑠(𝑖 − 𝑔) + 𝑣𝑘 (𝑖),

(1)

𝝓𝑘 (𝑖) = 𝑓𝑘 (𝝍𝑙 (𝑖)) 𝑙𝜖𝒩𝑘 ,

onde 𝑓𝑘 é chamada de função de combinação. Neste trabalho,
utilizaremos uma função linear. Portanto 𝝓𝑘 (𝑖) pode ser
definido como:
𝝓𝑘 (𝑖) = ∑ 𝑐𝑘𝑙 𝝍𝑙 (𝑖),
𝑙𝜖𝑁𝑘

A topologia de rede utilizada como modelo neste trabalho
possui 12 nós, ou seja, 𝑁 = 12, onde 𝑁 representa o número de
nós da rede. Tal rede foi desenhada de modo a ter nós com
muitos vizinhos e nós com poucos vizinhos adjacentes
conectados entre si. Dessa forma é possível verificar as
vantagens da cooperação entre os nós. A topologia da rede é
mapeada nos algoritmos estudados pelo uso de matrizes de
combinação. Várias regras podem ser empregadas para definir
esta matriz. A matriz de combinação tem a função de informar
a topologia da rede para o algoritmo, coletando a informação de
como os nós estão conectados entre si. Tal matriz é de ordem
𝑁x𝑁, onde 𝑁 é o número de nós da rede. A matriz deve sempre
satisfazer a propriedade de que o somatório dos coeficientes
referentes a cada nó seja igual a 1, ou seja, os valores de cada
linha da matriz devem ter seu somatório igual a 1. Podemos
representar a vizinhança do nó k simplesmente por 𝒩𝑘 .
Consideramos que 𝑛𝑘 = |𝒩𝑘 |, sendo |𝒩𝑘 | a cardinalidade de
𝒩𝑘 , ou seja, é o número de elementos do conjunto 𝒩𝑘 .
Diversas técnicas permitem realizar este mapeamento: regra
de Metropolis (Metropolis Rule - MR) [10], regra de Laplace
(Laplacian Rule - LR) [11], [12], regra do Grau Máximo
(Maximum Degree Rule - MD) [13], regra do Vizinho Mais
Próximo (Nearest Neighbor Rule - NN) [14] e regra do Grau
Relativo (Relative Degree Rule - RD) [13].
Na próxima seção iremos descrever o algoritmo CMA no
modo Difusão [6] e, em seguida, o critério Set-membership-CM
[1]. Ambos serão combinados para apresentar uma nova
solução.

III. ALGORITMO CMA NO MODO DIFUSÃO
O algoritmo CMA no modo difusão (CMAD) foi proposto
inicialmente em [5] podendo operar em diversas topologias de
rede. Os coeficientes do filtro adaptativo, existente em cada nó,
são representados por 𝝍𝑘 = [𝜓𝑘1 , 𝜓𝑘2 , … , 𝜓𝑘𝐿 ], ou seja, 𝝍𝑘 é a
estimativa local do nó 𝑘, sendo 𝐿 o tamanho do filtro adaptativo.
Além disso, cada nó obtém uma estimativa agregada, a partir da
fusão das estimativas locais de seus vizinhos:

(3)

onde 𝑐𝑘𝑙 são os coeficientes da matriz de combinação C, que
possui o mapeamento da topologia da rede.
A saída do equalizador 𝑦𝑘 para o nó 𝑘 é obtida usando-se a
estimativa agregada:
𝑦𝑘 (𝑖) = 𝝓𝑘 (𝑖)𝒖𝑇𝑘 (𝑖),

𝑔=0

onde 𝑢𝑘 (𝑖) é o sinal recebido, ℎ𝑔 com 𝑔 = {0, ..., q-1},
corresponde aos coeficientes de resposta ao impulso finita do
canal, 𝑣𝑘 (𝑖) é o ruído branco e Gaussiano do k-ésimo nó. O
deslocamento de fase do sinal recebido por cada nó é dado por
𝜃𝑘 , modelado como uma variável aleatória com distribuição
uniforme independente e identicamente distribuída entre [0,
2π], mantendo-se constante durante o processo de adaptação.

(2)

(4)

onde 𝒖𝑘 (𝑖) = [𝑢𝑘 (𝑖) 𝑢𝑘 (𝑖 − 1) … 𝑢𝑘 (𝑖 − L + 1)].
Tendo como base o critério do módulo constante, podemos
definir:
𝑒𝑘 (𝑖) = 𝑦𝑘 (𝑖)(𝑅2 − |𝑦𝑘 (𝑖)|2 ),

(5)

onde R2, é baseado nas características estatísticas do sinal de
entrada, dado pela seguinte relação:
𝑅2 =

𝐸{|𝑠(𝑖)|4 }
𝐸{|𝑠(𝑖)|2 }

(6)

Para finalizar, a estimativa agregada 𝝓𝑘 (𝑖) é utilizada para
atualizar os pesos do equalizador do nó 𝑘. A adaptação dos
coeficientes é realizada da seguinte forma:
𝝍𝑘 (𝑖 + 1) = 𝝓𝑘 (𝑖) + 𝜇𝑒𝑘 (𝑖)𝒖∗𝑘 (𝑖),

(7)

onde 𝜇 representa o passo de adaptação do nó 𝑘 e ∗ representa
o conjugado.
Conforme os resultados obtidos em [6], o algoritmo CMAD
apresenta como vantagem a estabilidade mesmo em situações
de falhas de determinado nó da rede. Isto é possível pois os
outros nós são capazes de continuar compartilhando suas
informações. Porém, o desempenho da rede pode ser
comprometido dependendo da topologia e do nó que falhar.
Ressaltamos que, dependendo da topologia da rede, as matrizes
de combinação interferem no desempenho do algoritmo do
módulo constante no modo difusão (CMAD).
Na próxima seção, retomamos o algoritmo SM-CM,
proposto em [1].

IV.

ALGORITMO SET-MEMBERSHIP CM

O algoritmo Set-membership CM [1], combina o algoritmo
CMA com a técnica set-membership o que reduz o número de
atualizações do algoritmo.
Descrevemos as equações do algoritmo a seguir. A função
custo é dada por:
𝐽 = (1 − |𝑦|2 )2

(8)

No contexto set-membership, queremos que:
𝐽(𝑦) ≤ γ2 ,
2

(9)

onde γ é uma constante que define o limite para o valor da
função custo e que depende do cenário sendo considerado.
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Sendo assim, caso (9) seja satisfeita, consideramos que uma boa
solução foi atingida e não é necessário atualizar mais os
coeficientes do filtro.
A partir de (8) e (9) temos que:
−γ ≤ 1 − |𝑦|2 ≤ γ
γ + 1 ≥ |𝑦|2 ≥ −γ + 1

mostrado na tabela III. A adaptação do SM-CMAD, só ocorre
caso o erro 𝑒𝑘 (𝑖) seja maior que o limiar 𝛾̅ . O passo médio de
adaptação 𝜇̅ e as variáveis 𝜏 e 𝑚 são constantes positivas. A
2
variância do ruído no 𝑘-ésimo nó é dado por 𝜎𝜂,𝑘
.

(10)
TABELA II.

Desta maneira não existe atualização quando:
√1 − γ ≤ |𝑦| ≤ √1 + γ,

Algoritmo SM-CMAD-SG
(11)

onde adotamos γ sempre como um valor real positivo.

𝑦𝑘 (𝑖) = 𝝓𝑘 (𝑖)𝒖𝑇𝑘 (𝑖)
𝝓𝑘 (𝑖) = ∑ 𝑐𝑘𝑙 𝝍𝑙 (𝑖)

Portanto, o passo de adaptação do algoritmo é definido
conforme esta condição. A tabela I resume o SM-CM como
proposto em [1].

𝑙𝜖𝑁𝑘

se |𝑦𝑘 (𝑖)| < √1 − γ,
𝜇𝑘 (𝑖) = {(

TABELA I.

CRITÉRIO SM-CM

𝑦(𝑖)

√1+γ

𝑦(𝑖)

( |𝑦(𝑖)| − 1 ) ‖𝒖(𝑖)‖2 , |𝑦(𝑖)| < √1 − γ

𝜇𝑘 (𝑖) = {(

𝐴
𝜇(𝑖) =

fim se

𝐴

𝝍𝑘 (𝑖 + 1) = 𝝓𝑘 (𝑖) + 𝜇𝑘 (𝑖)𝒖∗𝑘 (𝑖)

caso contrário

Em [1], além dos autores proporem a ideia de um algoritmo
set-membership dado pela equação (11), os autores também
desenvolvem um passo de adaptação ótimo, como mostrado na
tabela 1. O valor de 𝜇(𝑖) é obtido a partir da relação mostrada
em (11) e da equação de atualização dos pesos do equalizador
que é dada por:
𝝍(𝑖 + 1) = 𝝍(𝑖) + 𝜇(𝑖)𝒖(𝑖)

𝑦𝑘 (𝑖)
√1 + γ
−1) 𝑇
|𝑦𝑘 (𝑖)|
‖𝒖𝑘 (𝑖)‖2

𝜇𝑘 (𝑖) = 0,

senão

( |𝑦(𝑖)| − 1 ) ‖𝒖(𝑖)‖2 , |𝑦(𝑖)| > √1 + γ
{ 0,

𝑦𝑘 (𝑖)
√1 − γ
−1) 𝑇
|𝑦𝑘 (𝑖)|
‖𝒖𝑘 (𝑖)‖2

senão se |𝑦𝑘 (𝑖)| > √1 + γ,

Critério SM-CM
√1−γ

ALGORITMO SM-CMAD-SG

(12)

Na próxima seção, apresentaremos o SM-CMAD-SG,
estendendo o critério Set-membership CM, para o modo
difusão.

TABELA III.

Algoritmo SM-CMAD
𝑦𝑘 (𝑖) =

𝝓𝑘 (𝑖)𝒖𝑇𝑘 (𝑖)

𝝓𝑘 (𝑖) = ∑ 𝑐𝑘𝑙 𝝍𝑙 (𝑖)
𝑙𝜖𝑁𝑘

𝑒𝑘 (𝑖) = 𝑦𝑘 (𝑖)(𝑅2 − |𝑦𝑘 (𝑖)|²)
2 𝑚
γ̅𝑘 = (𝜏𝜎𝑖,𝑘
) , com 𝑚 > 0,5

se |𝑒𝑘 (𝑖)| > γ̅ 𝑘 ,
𝜇𝑘 (𝑖) = 𝜇̅ (1 −

V. ALGORITMO SM-CMAD-SG
senão

Tendo revisado o SM-CM proposto em [1], podemos
facilmente estendê-lo para o contexto de redes de sensores sem
fio descrito nas seções II e III.
O algoritmo aqui proposto será denotado por SM-CMADSG, visto que o limitante de comparação da saída 𝑦 é
proporcional a raiz quadrada de γ. O algoritmo combina o SMCM mostrado na tabela I com a notação definida na seção III.
O resultado é mostrado na tabela II.
O algoritmo SM-CMAD-SG apresenta grande economia
por não efetuar atualizações desnecessárias entre os nós da rede.
Esse é um aspecto muito importante em se tratando de
aplicações em redes de sensores sem fio.
Na seção VI iremos analisar o algoritmo proposto e
compará-lo com uma outra versão de algoritmo set-membership
também baseada no CMA que havia sido proposta em [2]. Tal
versão será denominada SM-CMAD e consiste no algoritmo

ALGORITMO SM-CMAD

𝛾̅𝑘
)
|𝑒𝑘 (𝑖)|

𝜇𝑘 (𝑖) = 0,

fim se
𝝍𝑘 (𝑖 + 1) = 𝝓𝑘 (𝑖) + 𝜇𝑘 (𝑖)𝒖∗𝑘 (𝑖)

VI.

SIMULAÇÕES DO SISTEMA

As simulações foram realizadas no seguinte contexto: o
sinal de entrada tem modulação 4-QAM (Quadrature
Amplitude Modulation). A rede possui 𝑁 = 12 nós. Foi
considerada a média de 100 simulações. A inicialização dos
coeficientes do equalizador seguiu a estratégia “center spike”,
ou seja, 𝝍𝑘 = [0 … 0 1 0 … 0], para 𝑘 = 1, … , 𝐿, onde 𝐿 = 7 é
o tamanho do equalizador. Foram testadas todas as matrizes de
combinação citadas na seção II. A medida de desempenho
utilizada em todos os cenários de simulação foi a Interferência
Intersimbólica média (IIS), expressa na equação (13):
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𝑁

∑𝑚 |𝛼𝑘𝑚 (𝑖)|² − |𝛼𝑘 (𝑖)|2𝑚𝑎𝑥
1
IIS(i) = ∑
𝑁
|𝛼𝑘 (𝑖)|2𝑚𝑎𝑥

(13)

𝑘=1

sendo 𝜶𝑘 (𝑖) = ℎ ∗ 𝝓𝑘 (𝑖), na qual o símbolo ∗ representa a
operação de convolução, h representa a resposta ao impulso do
canal e 𝝓𝑘 é a estimativa agregada definida em (3).
Os parâmetros utilizados nas simulações foram escolhidos
por meio de uma série de simulações, adotando-se a
combinação que levou aos melhores resultados. Nestas
primeiras simulações, foi utilizado o canal ℎ = [1 0.5 0.2], de
fase mínima.
Iniciamos pela análise do desempenho do SM-CMAD-SG
com relação ao parâmetro γ. Os resultados são mostrados na
Fig. 1. Nesta primeira simulação, analisamos diversos valores
para γ. Comparamos o desempenho em termos de IIS,
velocidade de convergência e também em termos da
porcentagem de economia na troca de informações entre os nós.
Para o cálculo desta porcentagem, consideramos quantas vezes
não existe troca de informações (𝜇𝑘 = 0 na tabela II) dentre as
1000 iterações consideradas nesta simulação. Por exemplo, para
γ = 0.2, existe uma economia em termos de troca de
informação de 92.88%, ou seja, em média, os nós só precisaram
trocar informações em 7,12% das iterações consideradas.

Fig. 2. SM-CMAD-SG, comparação entre as matrizes, ℎ = [1 0.5 0.2],
𝑆𝑁𝑅 = 30 dB.

Visualizamos na Fig. 2 que, diferentemente do que acontece
com o CMAD, todas as matrizes de combinação levam o
algoritmo a atingir desempenhos equivalentes. Todos os casos
apresentaram boa velocidade de convergência, com patamar de
IIS médio de aproximadamente -25 dB e uma economia em
redução de atualizações média de 77,16%.

Na Fig. 3 abaixo vemos o desempenho do algoritmo para
𝑆𝑁𝑅s diferentes, mostrando que o algoritmo converge bem
mesmo para 𝑆𝑁𝑅s mais baixas. Para esta simulação, utilizamos
somente a matriz de combinação obtida pela regra do vizinho
mais próximo (NN). Os valores de γ que utilizamos nesta
simulação foram os que apresentaram o melhor desempenho
para cada 𝑆𝑁𝑅. Utilizamos γ = 0.1 para 𝑆𝑁𝑅 = 30 dB, γ =
0.2 para 𝑆𝑁𝑅 = 20 dB e γ = 0.6 para 𝑆𝑁𝑅 = 10 dB.

Fig. 1.

SM-CMAD-SG, variação de 𝛾, ℎ = [1 0.5 0.2], 𝑆𝑁𝑅 = 30 dB.

Podemos ver pela Fig. 1 que valores de γ entre 0.05 e 0.1
levam o algoritmo a convergir bem, com desempenhos em
termos de velocidade de convergência e patamar de IIS muito
próximos. Podemos ver com esses resultados que se o valor de
γ for muito pequeno o algoritmo tende a economizar menos em
atualizações e se o valor de γ for muito grande tende a ficar
muito lento e não convergir. Assim destacamos o valor de γ =
0.1 como resultado mais interessante, pois o algoritmo
apresenta seu melhor desempenho, obtendo uma curva rápida,
baixo patamar de IIS e alta economia na redução entre a troca
de informações.
Na simulação da Fig. 2 utilizamos os seguintes parâmetros:
𝑆𝑁𝑅 = 30 dB, γ = 0.1 e todas as matrizes de combinação.

Fig. 3.

SM-CMAD-SG, variação da 𝑆𝑁𝑅, ℎ = [1 0.5 0.2].

Podemos ver que entre 20 e 30 dB de SNR, temos pouca
variação no patamar de IIS e nenhuma diferença na economia
em redução de atualizações.

Agora vamos comparar o SM-CMAD-SG proposto aqui
(Tabela II) com o SM-CMAD proposto em [2] e apresentado na
Tabela III. Neste caso, utilizamos um canal de fase não mínima,
ℎ = [0.3482 − 0.8704 0.3482].
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Na Fig. 4 utilizamos os seguintes parâmetros: para o SMCMAD-SG, γ = 0.8: para o SM-CMAD, 𝜇 = 0.001, com 𝑚 =
1 e 𝜏 = 1. A relação sinal ruído usada foi 𝑆𝑁𝑅 = 10 dB. A
matriz de combinação utilizada foi a de grau máximo (MD). Os
parâmetros foram escolhidos de forma que os dois algoritmos
apresentassem desempenhos semelhantes em termos de
velocidade de convergência e patamar de IIS residual, para que
pudéssemos comparar suas economias em termos de troca de
informações.

o SM-CMAD-SG foi de 93.8%. Podemos assim deduzir que
este último tem desempenho muito superior aos anteriores para
este cenário.

VII. CONCLUSÃO
Neste artigo estendemos o algoritmo SM-CM, proposto em
[1], para o contexto de redes de sensores sem fio. Chamamos
tal algoritmo de Set-membership CMA no modo Difusão (SMCMAD-SG). Avaliamos o desempenho dos algoritmos em
diversos cenários. Em todos o algoritmo apresentou
desempenhos muito satisfatórios. Pudemos, ainda, afirmar que,
para modulação 4-QAM, o SM-CMAD-SG é bem superior ao
SM-CMAD em termos de economia de processamento, sendo
em alguns casos aproximadamente 50% mais eficiente como o
resultado apresentado na Fig. 4. Tal economia, que reduz trocas
desnecessárias de informação, tem impacto direto no
desempenho da rede como um todo, visto que o uso eficiente de
energia é um aspecto crítico em redes de sensores sem fio.
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Fig. 4. SM-CMAD-SG x SM-CMAD, h = [0.3482 − 0.8704 0.3482],
𝑆𝑁𝑅 = 30 dB.

Na simulação da Fig. 4 vemos que o algoritmo SM-CMADSG obtém, uma economia em processamento muito
interessante: neste caso o SM-CMAD obteve economia de 43%,
enquanto o SM-CMAD-SG obteve 84% de economia o que
mostra a superioridade do desempenho do segundo algoritmo.

Comparando os algoritmos, incluindo o CMAD discutido
na seção III, obtemos a Fig. 5. Nesta simulação utilizamos a
matriz de combinação NN e o canal ℎ = [1 0.5 0.2]. Para o SMCMAD, utilizamos 𝜇 = 0.02, 𝜏 = 3, 𝑚 = 1; para o SMCMAD-SG, γ = 0.2 e para o CMAD, 𝜇 = 0.02.

Fig. 5.
30 dB.

SM-CMAD-SG x SM-CMAD x CMAD, h = [1 0.5 0.2], 𝑆𝑁𝑅 =

Podemos ver pela Fig. 5 que todos os algoritmos obtiveram
desempenhos similares em termos de IIS, com o SM-CMADSG convergindo ligeiramente mais rápido. A economia na
redução de atualizações para o SM-CMAD, foi de 54% e para
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On the Performance of Single and Dual-Polarized
Microstrip Patch Antenna Arrays for Target
Localization
Mariana Pralon, Lenadro Pralon, Bruno Pompeo, Bruno Cosenza, Gabriel Beltrao

Abstract— This paper investigates the performance of probefed microstrip antenna arrays for different number of elements, arrangements and polarization, operating in the central
frequency of 2.4 GHz. The focus of the analysis is on the
capability of locating a source wave and to this end, the metric
employed throughout the investigation is the Cramér-Rao Lower
Bound (CRLB), that establishes a bound on the variance of the
estimator. Single-polarized and dual-polarized antenna arrays
will be analyzed in order to highlight the fact that polarization
mismatch between the signal and the receiving antenna can be
mitigated when full-polarimetric arrays are used. Since a fullpolarimetric antenna array is to be investigated, it makes sense
that the metric considered in this paper, the CRLB, also takes into
account the polarimetric structure of the received signal model.
To this end, a polarimetric CRLB will be reviewed and results
will be depicted for several array arrangements. With the aim of
analyzing the performance of real direction of arrival estimators,
this paper will investigate how the well known MUSIC technique
performs for each of the arrays investigated.
Keywords— Direction finding, target localization, dualpolarized antennas, microstrip patch antenna arrays, MUSIC.

I. I NTRODUCTION
There has been increasingly emphasis in scientifical research in the fields of source localization in the recent years.
Many applications in fields such as security or radar systems,
focus on the estimation of parameters such as the impinging
direction or the polarization of source waves. This paper
investigates the performance of Direction of Arrival Estimation
(DoA) of received signals, with the aim of localizing targets,
when microstrip patch arrays are employed. There are several
techniques that can be found in the literature with respect to
DoA estimation. Among the most popular are Maximum Likelihood, Multiple Signal Classification (MUSIC) and Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Technique
(ESPRIT). When designing an antenna array to be used for
parameter estimation, it can be more practical to have a metric
that relates to the array parameters such as gain, coupling
or overall antenna dimensions. If no metric is analyzed in
advance, it may happen that the designed antenna leads to
a poor performance when used in actual direction finding
processes. With the aim of making it possible to optimize
the array, one popular metric is the CRLB, that establishes a

lower bound on the variance of any unbiased estimator and is
strongly dependent on the antenna array radiation pattern.
It is well known that patches as radiating elements present
linear polarization in the direction of the resonant length.
However, depending on the feeding technique and position,
it is possible, for example to have circular polarization instead
of the typical linear polarization [1]. Adding to the well known
techniques that are presented in several antenna design books,
some scientific publications present solutions for changing the
polarization of the antenna. In [2] and [3] crossed slots in the
ground plane are designed for dual polarization of aperture
coupled microstrip antennas. The present work will present
results for both single and dual-polarized microstrip patch
arrays. The feature of being dual-polarized allows mismatch
errors between the signal and the antenna polarization to
be mitigated increasing the performance of the parameter
estimator.
With respect to the metric employed in this paper, the
CRLB, there are several formulations that allow to compute
a bound for parameters estimators. As presented in [4] the
CRLB is based on the Fisher Information Matrix of the
received signal. Depending on the model considered and on
the parameters that are to be estimated, different expressions
for the Fisher Information Matrix may result. This paper will
focus on what was described by [5] as the conditional model,
in which the source signal is assumed to be deterministic and
as a consequence, the deterministic CRLB will be reviewed
and investigated for the patch arrays.
This paper is organized as follows: Section II presents the
data model employed and reviews the CRLB and MUSIC
technique for direction finding. In Section III, we show in
details the design of the microstrip patch antenna arrays, in
several configurations. Section IV provides computer simulation results for the CRLB and for 2D DoA estimation based on
the MUSIC spectrum. We conclude and summarize the work
in Section V.
II. D IRECTION F INDING
A. Data Model

Considering a plane wave impinging on an antenna array
comprising M elements, let A(ϑ, ϕ) := a1 (ϑ, ϕ) a2 (ϑ, ϕ)
be the complex matrix of polarimetric array steering vectors
Mariana Pralon, Lenadro Pralon, Bruno Pompeo, Bruno Cosenza, Gabriel where ap (ϑ, ϕ) ∈ CM ×1 for p = 1, 2. Additionally, let

T
Beltrao Centro Tecnológico do Exército, Rio de Janeiro, Brazil, E-mails:
k = cos(β) sin(β)ej φ ∈ C2×1 be the Jones vector of
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a wave front. In this paper, the source signals are assumed to
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be deterministic (conditional model as detailed in [5]). This
work does not estimate the signal polarization as some other
publications [6]. Hence, although being considered for the
signal model, the Jones vector is assumed to be an unwanted
parameter. In a multi-source (multipath) scenario, assuming
that L snapshots are observed and that N different source
waves impinge on the antenna, the measured output of the
array can be given by:
Y =

N
X

A(ϑn , ϕn )kn sT
n +N

(1)

n=1

In (1), N ∈ CM ×L is the matrix for the circular symmetric
complex Gaussian noise with covariance σ 2 , Y ∈ CM ×L
is the array received matrix and sn ∈ CL×1 the vector of
complex source signals.

is divided into a signal subspace QS ∈ CM ×N and a noise
subspace QNN ∈ CM ×(M −N ) .
H
2
R̂yy = QS ΛQH
S + QNN (σ I)QNN .

In (7), Λ is a diagonal matrix comprising the signal eigenvalues and σ 2 I is a diagonal matrix comprising the noise
eigenvalues. The partitioned eigenvalue decomposition leads
then to the signal eigenvectors matrix QS with the number
of columns being equal to the number of signal eigenvalues
(N ) and the noise eigenvectors matrix QNN with (M − N )
columns, the number of noise eigenvalues (the M −N smallest
eigenvalues). Since QS and QNN are orthogonal subspaces, it
is true that An kn is also orthogonal to QNN . And this is the
basis for MUSIC. The MUSIC cost function of ϑ and ϕ, is
then given by ([8], [9]):
PMUSIC =

B. Cramér-Rao Lower Bound
The deterministic or conditional CRLB, when a conditional
model is used to describe the received signal is given by the
inverse of the Fisher Information Matrix (FIM) as following
[4].

(7)

(Ak)H (Ak)
(Ak)H QNN QH
NN (Ak)

(8)

For the estimation of the DoA of the N impinging source
waves, the problem is now to find the N maximum values
of (8). Figure 1 shows the surface plot of the cost function
for one source wave impinging from the direction (ϑ, ϕ) =
(40◦ , 110◦ ), under 40 dB of SNR.

T
σ
Re−1 [H P̂ ]
(2)
2L
where denotes the Hadamard matrix product and, assuming
C = BK:

CRLB =

H = D H [I − C(C H C)−1 C H ]D
P =

(3)

L
X



∂Y
1
sT (t)(sT (t))H D =
= S T  (B ϑ K) S T  (B ϕ K)
L t=1
∂θ
(4)

where θ = ϑ ϕ is the vector of wanted parameters. It is
possible to observe that the CRLB is strongly dependent on
both the antenna array radiation pattern and on its derivatives.
This paper uses the Effective Aperture Distribution Function
(EADF) to interpolate the beam pattern and compute the
derivatives to be used for the CRLB analysis.
C. MUSIC: Multiple Signal Classification
MUSIC is one of the most popular subspace-based direction
finding techniques and explores the eigen-structure of the
covariance matrix. From (1), the model for the t-th snapshot
observed can be given by:
y(t) =

N
X

A(ϑn , ϕn )kn sT
n (t) + n(t)

(5)

n=1

The estimated correlation matrix of the measured output y,
assuming that the source signals and the noise are statistically
independent, can then be given by:
R̂yy = E[yy H ] = (Ak)Rs (Ak)H + Rnn
2

(6)

in which Rnn = σ I is the noise covariance matrix. It is
proposed by [7] that the eigenvalue decomposition of R̂yy

Fig. 1. Surface plot of the MUSIC cost function for one source impinging
from the direction (40◦ , 110◦ ).

III. M ICROSTRIP A NTENNA A RRAY D ESIGN
Patch antenna arrays have been widely employed for several
number of applications due to characteristics such as low cost,
low profile, small size and low weight. However, there are
some limitations that one needs to take into account when
designing a patch array. The bandwidth of a patch antenna
is known to be between 2% and 4% of the central frequency.
Hence, such arrays are more suitable for applications that only
require narrow frequency bandwidth (high selectivity). On the
other hand, there are several techniques for turning a patch
array into a broadband array, but for wideband applications it
may not be the most suggested antenna type to be employed.
Publications such as [10] depicts results for the CRLB of
aperture coupled patch antenna arrays when U-shaped slots
are used for frequency bandwidth enhancement.
Another popular limitation of patch antennas is with respect
to its polarization. Usually, patch antennas are linear-polarized
elements in the direction of the resonant length. It is possible,
however, if e.g. one varies the position of the feeding, to obtain
circular-polarized elements and more sophisticated techniques
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have been published in order to ensure dual-polarized antenna elements. This paper will investigate probe-fed linearpolarized microstrip patch antenna arrays as well as aperture
coupled dual-polarized patch arrays. The goal is to show how
the performance is enhanced when a signal impinges on the
array and there is a polarization mismatch.
The patch antenna array is designed for the operational frequency of 2.4 GHz and several arrangements (linear, circular
and rectangular) and inter-element spacings were investigated.
The antenna array design and the electromagnetic simulations
were performed using ANSYS HFSS. The patch length Lp
and width Wp are given by the following expressions [1].
p
λd
hλd [ln(
− 1)]
h
c
Lp =
√
2fr εr

Wp =

(9)
(10)

√
in which λd = λ/ εr is the guided wavelength, h is the
dielectric layer height, c is the speed of light, fr is the central
frequency of the array and εr is the relative permittivity of the
dielectric layer.
Figure 2 depicts the antenna array in the circular and linear arrangements, for probe-fed three-element single-polarized
microstrip patch antenna array.

Fig. 2.

IV. S IMULATION R ESULTS
In this section we present computer simulation results to
evaluate the proposed antenna array in terms of direction
finding. The results of computed CRLB for microstrip patch
antenna arrays will be given for several array arrangements
(three elements in linear and circular array, several interelement spacings, linear and dual polarization). The aim of
this section is to show how the antenna array arrangement
affects the performance. Results for MUSIC direction finding
will also be presented with the aim of drawing conclusions on
the effects of the array arrangements for the actual direction
finding process.
The simulated radiation patterns of the arrays are used for
feeding the computation of CRLB and the DoA estimator algorithm using MUSIC technique. Figure 4 shows the simulated
radiation pattern for a probe-fed microstrip patch antenna in
Figure 2. The antenna was simulated with the use of ANSYS
HFSS. The radiation pattern will not be described in detail.
At this point, it should only be mentioned that the sight area
of the array is approximately ±60Â°.

Three-element linear and circular patch array.

Figure 3 presents one single element of the aperture coupled
microstrip patch array for dual polarization. Instead of the
conventional single slot, the ground contains two slots rotated
90◦ between each other and with an offset optimized for dual
polarization.

Fig. 4. Simulated radiation pattern of one probe-fed patch element in Figure 2
- cut for φ = 0◦ for θ (blue and dark purple lines) and φ (red and light purple
lines) polarizations and 0.32λ (red and blue lines) and 0.5λ (dark and light
purple lines) inter-element spacing.

Throughout the results, the SNR is a parameter that will be
assumed to be 10 dB, it is known a priori the number of waves
that impinge on the array, in this case we will assume only
one source wave impinging. For the Jones vector k previously
defined, the polarization is assumed to be known, linear, with
β = 45◦ and φ = 0◦ .
As a starting point, Figure 5 compares results for the CRLB
of a probe-fed three-element microstrip linear-polarized patch
array in linear and circular arrangements (as illustrated in
Figure 2) for several inter-element spacings. It is possible to
observe that for inter-element spacing of 0.32λ, the strong
coupling leads much lower accuracy (higher CRLB) when
compared to the 0.5λ array. As detailed in [11], the radiation
efficiency for each of the array ports can be given by its
radiation matrix, which, neglecting losses in the array, is given
by H = I − S H S. For the three-element linear array with
Fig. 3. Aperture coupled patch antenna with double slots for dual polarization.
inter-element spacing of 0.32λ, the radiation efficiencies for
ports 1, 2 and 3 are respectively: 36.79%, 16.04% and 26.44%.
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On the other hand, the radiation efficiencies for ports 1, 2 and
3 in the three-element linear array with 0.5 λ spacing are:
98.63%, 97.77% and 98.44%, respectively. The low radiation
efficiency leads to a poor radiation performance that directly
affects the computation of the CRLB and hence, it is expected
that the direction finding performance gets degraded with
higher coupling.

(a) Linear Array

(b) Circular Array

Fig. 5. CRLB for the three-element patch array, for different inter-element
spacings.

Figure 6 presents results for the standard deviation of the
MUSIC estimator for the probe-fed three-element microstrip
linear-polarized patch array in linear and circular arrangements. As with the CRLB, the higher the coupling, the higher
the error of the MUSIC estimator. It is important to highlight
that the circular array ensures that accurate direction finding
can be carried out in two-dimensions (azimuth and elevation,
for example) in contrast to the linear arrays that are only able
to estimate one direction of arrival (in this paper, azimuth).

(a) Linear Array

(b) Circular Array

Fig. 6. MUSIC error (variance) for the three-element patch array, for different
inter-element spacings.

Table I presents results for the mean value of the CRLB and
for the deviation of the MUSIC estimator over ϑ and ϕ, for
the dual-polarized patch array, for 0.5λ and 0.4λ spacing. It is
possible to observe, besides the degrading effect of coupling,
that the dual-polarized array leads to higher direction finding
accuracy due to the polarization diversity added. Each element
in the array consists of two ports for dual polarization. Besides
allowing for the mitigation of the polarization mismatch,
the extra port for each element adds spatial diversity to the
estimator, enhancing the accuracy.

V. C ONCLUSION
In this work, we investigate the performance in terms
of direction finding of single and dual-polarized microstrip
patch antenna arrays. To this end, the paper reviews the
polarimetric CRLB as a metric for the performance of the
arrays investigated. The data model used is then detailed and
the cost function for the MUSIC technique for DoA estimation
is presented.
Results are compared between the CRLB of each array
arrangement for several inter-element spacings. It is observed,
as expected, that the higher the coupling, the higher the CRLB
and the variance of the MUSIC estimator, as expected, since
the more compact the array gets, the smaller aperture and
the stronger the coupling. The circular arrangement has the
advantage of allowing two-dimensional DoA estimation what
cannot be accomplished with the linear arrangement. Results
are presented for the dual-polarized aperture coupled patch
array for two degrees of coupling. As with the single-polarized
array, coupling degrades the accuracy of the estimation. Moreover, it is possible to observe that the accuracy of the estimator
is higher compared to the single-polarized array due to the
polarization diversity added.
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[4] D. Schutz and R. Thomä, “Cramér-rao lower bound for polarimetric 2d
direction of arrival estimation,” in ITG Workshop on Smart Antennas,
2015.
[5] P. Stoica and A. Nehorai, “Performance study of conditional and unconditional direction-of-arrival estimation,” IEEE Transactions on Acoustics,
Speech and Signal Processing, vol. 38, no. 10, pp. 1783 –1795, October
1990.
[6] M. Hage, and M. Oispuu, “The effect of imperfect dual-polarized array
elements on DOA and polarization estimation,” in International Radar
Symposium, 2011.
[7] R. O. Schmidt, “Multiple emitter localization and signal parameter
estimation,” in IEEE Transactions Antennas Propagation, vol. AP-34,
no. 3, 1985, pp. 276–280.
[8] S. Haykin, Adaptive Filter Theory. Prentica Hall, 2002, vol. 4th Ed.
[9] H. L. Van Trees, Detection, Estimation, and Modulation Theory, Part IV:
Optimum Array Processing. John Wiley and Sons, 2002.
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TABLE I
CRLB AND MUSIC VARIANCE - D UAL -P OLARIZED PATCH A RRAY

0.5λ
0.4λ

CRLB

MUSIC Error

1.24◦
1.33◦

1.48◦
1.50◦
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Estudo sobre um Sistema de Auto-Calibração para
Quadricópteros via Transformada Rápida de Fourier
G. B. Marques Melo , J. da Silva Leite e G. Jerônimo da Silva Jr.

Resumo— Este trabalho apresenta um estudo sobre a viabilidade da implementação de um sistema automático para
calibrar a constante de rotação por valor PWM de motores de
quadricópteros, via análise de Fourier do som emitido por cada
um deles separadamente. Aplicar essa calibração garante que o
sistema de controle opere com o amortecimento e a estabilidade
próximos das condições inicialmente projetadas, melhorando a
robustez e o desempenho.
Palavras-Chave— Quadricóptero, sistema controle, transformada rápida de Fourier, auto-calibração.
Abstract— This work presents a study about the practicability
of implementing an automatic system to calibrate the rotation by
PWM constant of quadricopter motors via Fourier analysis of
the sound emitted by each one of them separately. Applying this
calibration ensures that the control system operates within the
damping and stability close to the initially designed conditions,
improving robustness and performance.
Keywords— Quadricopter, control system, fast Fourier transform, self-calibration.

I. I NTRODUÇ ÃO
Um quadricóptero é um tipo de veı́culo aéreo não tripulado
(VANT) que funciona através do controle de quatro motores,
sistema que é conhecido popularmente como drone. O sistema
de controle para esses sistemas é projetado para operar com
determinadas condições de amortecimento e estabilidade, de
acordo com a necessidade da aplicação [1]. Além disso, as
hélices dos quadricópteros são balanceadas na montagem de
forma fı́sica, adicionando-se massa (como um adesivo por
exemplo) até que elas estejam perfeitamente equilibradas.
Esse procedimento ajuda o sistema de controle que funciona
enviando sinais de modulação por largura de pulso (PWM)
para os controladores eletrônicos de velocidade (ESC) dos
motores sem escovas (modelo A2212/13T 1000KV [2]). Entretanto, com o passar do tempo os motores se desbalanceiam de
forma que, para um mesmo valor de PWM, motores diferentes
giram com velocidade diferente. Isso faz com que o operador
do quadricóptero tenha que reajustar as hélices, os motores e
modificar o programa (firmware) do sistema de controle para
compensar esse desequilı́brio.
A proposta desse trabalho é utilizar um microfone no
sistema embarcado que controla o quadricóptero (controlador
de voo) para que, quando necessário, o sistema possa executar
uma rotina de auto-calibração, isto é, os motores serão autotestados e as constantes de rotação por valor de PWM serão
G. B. Marques Melo , J. da Silva Leite e G. Jerônimo da Silva Jr¸
Grupo de Processamento de Sinais, Departamento de Eletrônica e Sistemas,
Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE, Brasil, E-mails: gabrielbm2@hotmail.com, jaqueleite13@gmail.com, gilson.silvajr@ufpe.br.

ajustadas automaticamente, através da análise de Fourier do
som que cada motor emite, utilizando a transformada Rápida
de Fourier [3].
A próxima seção apresenta um resumo da análise de Fourier
em tempo discreto. A Seção III apresenta um estudo e experimento sobre a viabilidade do projeto de sistema embarcado
para medição da velocidade. A Seção IV propõem parâmetros
práticos para a realização do sistema, as conclusões do trabalho estão na Seção V.

II. P RELIMINARES
A transformada rápida de Fourier (FFT) consiste em um
algoritmo rápido para o cálculo da transformada discreta de
Fourier (DFT) [3]. A DFT de uma sequência x[n], com N
pontos, n = 0, 1, . . . , N − 1, é definida como
∆

X[k] =

N
−1
X

2π

x[n]e−j N nk ,

n=0

para k = 0, 1, . . . , N − 1. Considerando que a sequência
x[n] tem um perı́odo N , pode-se relacionar a DFT com a
transformada de Fourier de tempo discreto (DTFT) [3] por
.
X[k] = X(ejω )|ω= 2π
N k

(1)

Considerando que a sequência x[n] é amostrada com uma taxa
de amostragem fs = T1s utilizando o esquema da Figura 1,
e levando em conta que o conversor contı́nuo para discreto
(CCD) utiliza um filtro passa baixa anti-aliasing ideal com
frequência de corte fs /2 [3], existe uma relação entre a
transformada de Fourier (FT) de xc (t), denotada por X(jΩ),
e a DTFT de x[n] dada por
X(ejω ) =

1
X(jω/Ts ),
Ts

(2)

para |Ω| < πfs , resultado conhecido como teorema da
amostragem [3]. Considerando (1) e (2), pode-se escrever que
X(j2πfk ) = X[k]/fs ,
s
em que fk = kf
N , válido para k < N/2. Esse resultado
é uma análise de Fourier realizada via DFT ou FFT. Na
próxima seção, aspectos sobre a rotação dos motores e dos
sons emitidos são considerados para a escolha dos valores N
e fs , considerando algoritmos de FFT.
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Fig. 1.

Esquema para aquisição do áudio do motor.
Fig. 3. Gráfico da frequência fundamental na análise de Fourier obtida do
sinal sonoro pelo valor de PWM inserido no ESC.

III. V IABILIDADE DE IMPLEMENTAÇ ÃO DO PROJETO
Inicialmente, um único motor do quadricóptero,sem hélice,
é alimentado por um PWM, de valor 1400 (Figura 1), controlado por um ESC. Este valor de PWM corresponde à
aproximadamente 63% do ciclo ativo. Então, gravou-se o som
emitido pelo motor por meio de um microfone de celular. A
taxa de amostragem utilizada nesse processo é de 44,1 kHz.
A amostra de áudio gravada possuı́ duração de 1 segundo
de forma que há 44100 amostras espaçadas de 1 Hz [3]. É
realizado uma análise espectral deste áudio por meio da FFT
e o resultado encontrado pode ser visto na Figura 2.

Espectro do áudio do motor
180

X:1,760.4
Y:179.905

Valor absoluto da FFT

160
140
120
100
X:135.4
Y:97.178

80

X:939.6
Y:85.323

60
40
20

IV. P ROPOSTA DE SISTEMA EMBARCADO
Para uma otimização do projeto em relação ao processamento digital de sinais, é importante utilizar a menor
frequência de amostragem possı́vel (obedecendo o critério de
Nyquist [3]). Como a máxima rotação do motor encontrada é
cerca de 11400 rpm , que equivale a 190 Hz, isso significa que
uma taxa de amostragem de 380 Hz, com seria suficiente. A
taxa de amostragem de áudio mı́nima em sistemas de aquisição
de áudio é de 8000 Hz, que é mais que suficiente para o
sistema.
No projeto do sistema embarcado, considerando uma taxa
de amostragem e 8000 amostras por segundo, e uma resolução
na frequência de 1 Hz implica que é necessário uma FFT
de comprimento N = 8000. Combinando os algoritmos de
Cooley-Tukey e Good-Thomas [4], é possı́vel construir uma
FFT de 8000 pontos embarcada no processador do controlador
de voo do quadricóptero.
Além da FFT embarcada, é necessário um algoritmo para
calcular a FF no resultado da FFT. Para que ocorra a autocalibração dos parâmetros do sistema é necessário conhecimento da relação entre a potência fornecida ao motor, por meio
da PWM, e o empuxo, que depende da rotação do motor. Essa
relação está em estudos.

X:544.4
Y:25.403

0
0

500

1 000

1 500

2 000

Frequencia(Hz)

Fig. 2. Análise de Fourier do som emitido por um motor, utilizando 1400
de PWM no ESC, via FFT.

Alguns picos desta figura estão indicados, como a
frequência fundamental (FF), o quarto harmônico, o sétimo
harmônico e por fim o décimo terceiro harmônico. Note que
eles são aproximadamente múltiplos da FF, f0 = 135,4 Hz.
Este valor corresponde à 8124 rpm, o que está de acordo com
os valores fornecidos pelo fabricante [1], cujo os valores de
potência entre 4,2 e 7,5 W fornecendo uma rotação entre 7380
e 10500 rpm.
Testes posteriores foram realizados para diferentes valores
de PWM, variando de 1400 a 2200, em intervalos de 100,
e encontrando visualmente por meio de FFTs de cada valor
PWM, as respectivas FFs. As rotações encontradas estão no
intervalo de 130 a 190 Hz como pode ser visto na Figura 3.

V. C ONCLUS ÕES
Um estudo sobre a viabilidade da medicação da rotação
de motores foi apresentado. Esses estudos foram corroborados por meio de experimentos realizados. Os experimento
envolveram a aquisição do som dos motores e o processamento
utilizando a FFT para obter o gráfico PWM × frequência de
rotação (Figura 3). Dando continuidade a pesquisa, esperase adquirir informações sobre a rotação do motor através
de outros métodos, tais como através de um tacômetro ou
sensor infravermelho, e posteriormente realizar um tratamento
estatı́stico dos dados obtidos para fins de comparação.
R EFER ÊNCIAS
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Estudo de viabilidade do uso do RFID para rastrear
EPIs no setor de Transmissão de Energia Elétrica
E. C. Moreira, Jandeildo A. da Silva, David A. Santos e A. S. B. Sombra

Resumo—Este artigo foca na análise de viabilidade do uso de
identificação por radiofrequência (RFID) no rastreamento dos
equipamentos de proteção individual (EPIs) de um operador de
manutenção do setor de transmissão de energia elétrica. Para
alcançar esse propósito, várias atividades de pesquisa e
desenvolvimento foram realizas, buscando compor um cenário de
aplicação da tecnologia RFID que viabilize a identificação
automática desses EPIs. As atividades mencionadas consideraram
diferentes posicionamentos de antenas e etiquetas inteligentes
(tags). As tabelas, imagens e gráficos comparativos resumem os
resultados de identificação dos itens, levando este trabalho à
conclusão sobre a viabilidade da identificação dos EPIs utilizando
RFID.

RFID é um sistema de identificação automática e captura de
dados do inglês Auto Identification and Data Capture, ou
simplesmente AIDC, que intercambia suas informações usando
ondas de radiofrequência, conforme [3], está surgindo como
uma ferramenta poderosa para aprimorar a eficácia da gestão de
EPIs. Estima-se que até 2020 a tecnologia RFID movimentará
cerca de U$ 13.2 bilhões de dólares, segundo [4].

Palavras-Chave— Sistemas de Telecomunicações, Redes sem
Fio, RFID, Rastreamento, Gerência.
Abstract— This paper focuses on the feasibility analysis of
radio frequency identification (RFID) to be used in the
management of assets of personal protection equipment (EPIs)
applied to a power line maintenance operator. In order to improve
the management and tracking of EPIs used by this operator during
the execution of his duties, several tests were carried out to
investigate the possibility of tracking these items using RFID
technology. To demonstrate the benefits of using RFID, several
tests were performed with different antenna positions and smart
tags. The comparative tables, images and graphs summarize the
results of the identification of the items, taking this work to the
conclusion about the capacity of the tracking of the EPIs using
RFID.
Keywords—Telecommunications Systems, Wireless Networks,
RFID, Tracking, Management.

I.

INTRODUÇÃO

Em [1], a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica,
apresenta seus Indicadores de Segurança do Trabalho que
mostram a preocupação da distribuidora elétrica com a
qualidade do trabalho desenvolvido pelos seus colaboradores.
Desses indicadores, vale a pena destacar o número de mortes
decorrentes de acidentes de trabalho (funcionários próprios),
NMOFUPR, e o número de mortes decorrentes de acidentes de
trabalho (funcionários terceirizados), NMOFUTE. Em 2010,
respectivamente, os números de cada um desses indicadores
eram de 8 e 71. Já em 2015, esses indicadores mostraram uma
diminuição ficando com 11 e 55, respectivamente. De qualquer
forma, são 66 mortes no total somente em 1 ano. Essas
lamentáveis perdas podem ser evitadas se os Equipamentos de
Proteção Individual, EPIs, forem corretamente usados em
campo, como visto em [2].

Fig.1. Configuração
Radiofrequência.

básica

de

um

sistema

de

Identificação

por

A tecnologia RFID, pode ser usada para automatizar o
processo de identificação dos EPIs, por exemplo, possibilitando
a obtenção de informações de melhor qualidade sobre esses
equipamentos que atualmente são obtidas de forma manual na
imensa maioria das situações. Com informações mais
qualificadas, os processos de gestão, rastreabilidade e
fiscalização se tornam mais eficientes, permitindo que os EPIs
estejam de fato protegendo a vida de técnicos do setor elétrico,
como visto em [5].
Este trabalho tem como objetivo a condução de um estudo
de viabilidade do uso da tecnologia de Identificação por
Radiofrequência, RFID, para o rastreamento de EPIs utilizados
pelos operadores de manutenção do setor elétrico durante a
realização de manutenção de linhas elétricas, com intuito de
monitorar e rastrear cada EPI e fazer que esses protejam os
referidos trabalhadores de acidentes durante a execução de suas
atividades. Os EPIs utilizados nas pesquisas foram fornecidos
pela Eletronorte.
Inicialmente,
a
metodologia
utilizada
para
o
desenvolvimento do trabalho é definida juntamente com os
requisitos de projeto. Em seguida, são discutidos desafios
relevantes desses esforços investigativos para, em seguida,
realizar as pesquisas preliminares que visam nortear qual a
melhor posição das antenas e tags. Por fim, os testes de
validação objetivam consolidar o que foi proposto e, então, são
apresentadas considerações finais sobre o uso do RFID na
gestão de EPIs utilizados por operadores do setor elétrico.
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II.

METODOLOGIA DO TRABALHO

O estudo aqui proposto inicia com o estabelecimento de uma
série de especificações iniciais, sendo essas necessárias para
que um parecer claro sobre a viabilidade possa ser emitido a
posteriori.
A seguir, são feitas considerações técnicas sobre os itens a
serem rastreados e o contexto espacial em que é estabelecida
uma zona de leitura para identificação desses através do RFID.
Então, Pesquisas Preliminares são realizadas para
compreender melhor a sinergia entre a problemática e a
ferramenta tecnológica que compõe a solução e para coletar
dados com o intuito de definir um cenário que potencialmente
seja viável para identificar automaticamente os EPIs.
Por fim, a etapa de Testes de Validação acolhe o cenário
proposto pelas pesquisas preliminares e o posicionam como
ponto de partida para que esse seja aperfeiçoado, visando
conseguir de fato atestar a viabilidade.
Todas as pesquisas foram realizadas no mesmo ambiente: o
LEMA, Laboratório de Eletromagnetismo Aplicado do IFCE
Campus Tauá. Neste recinto, haviam vários outros dispositivos
elétricos e eletrônicos funcionando durantes a condução das
pesquisas, tais como: computadores, telefones celulares,
aparelhos de ar condicionado, entre outros.
Antes das pesquisas serem iniciadas, profissionais da
Eletronorte proveram as instruções necessárias para operar e
manipular os EPIs. A Fig. 4 ilustra um potencial operador
equipado com todos os EPIs.

A fim de estabelecer um ponto de partida para o
desenvolvimento desse estudo de viabilidade, alguns requisitos
foram estabelecidos. O primeiro deles é identificar
automaticamente os EPIs que estão sendo utilizados pelo
profissional eletricista trabalhando em campo através da
tecnologia de Identificação por Radiofrequência (RFID). Esse
cenário pode ser visto na Fig. 2.
O segundo requisito estabelece que o padrão de interface
aérea ISO 18000-6C, também conhecido como EPC Gen2, que
opera no intervalo de frequências entre 902MHZ e 928MHz,
tendo 915 MHz como sua frequência “central” de
funcionamento e a reflexão difusa eletromagnética como seu
mecanismo de acoplamento, conforme [3], deve ser utilizado.
O terceiro estabelece que no máximo serão usadas duas
antenas para a leitura dos EPIs.
Por fim, fica também estabelecido que pelo menos 50% das
tentativas de leitura devem ocorrer para considerar uma etiqueta
presente na zona de leitura, sendo este critério baseado na figura
TornOn Value estabelecida pela EPCglobal para determinar o
alcance satisfatório de resposta de uma etiqueta ou grupo de
etiquetas [7].
IV.

ZONA DE LEITURA E ITENS RASTREADOS

A leitura dos EPIs que estão sendo usados por um
profissional de manutenção do setor elétrico possui uma
profunda dependência do ambiente em que a zona de leitura
será inserida e da composição dos itens a serem rastreados, pois
as ondas eletromagnéticas usadas na comunicação sem fio de
um sistema RFID são submetidas a perturbações como
absorção, difração e reflexão, dificultando assim o processo de
comunicação sem fio em questão.
A zona de leitura estabelecida para o rastreamento dos EPIs
tem como centro espacial o corpo humano, massa com
aproximadamente 65% de água, substância responsável pela
significativa atenuação de energia de ondas eletromagnéticas
com frequências próximas a 915MHz e pelo processo de
detuning das antenas fixadas próximas a massas significativas
dessa substância de acordo com [6].

Fig. 2. Operador do setor elétrico equipado com os EPIs e usando uma antena
monopolo.

III.

ESPECIFICAÇÕES INICIAIS

O escopo desse trabalho trata do estudo da viabilidade da
identificação dos EPIs usados pelo operador do setor elétrico
através de um sistema de RFID baseado no padrão ISO 180006C, conforme [6]. Dessa forma, será possível gerenciar esses
equipamentos de maneira mais eficiente, diminuindo acidentes
e óbitos durante o processo de manutenção da rede elétrica.

Fig. 3. Leitor de RFID fixo ALR-9900.

Os EPIs a serem rastreados são compostos de múltiplos
tipos de materiais, como borracha, plástico, tecido sintético e
couro curtido, sendo sua grande maioria “permeáveis” a ondas
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de radiofrequência usadas pelo sistema de RFID especificado
pelo padrão EPC Global Gen 2. Somente os cintos de
segurança, que são 2, possuem pequenas partes metálicas que
dificultam de maneira mais incisiva o transito dessas ondas
eletromagnéticas. Em cada EPI é fixada uma etiqueta
inteligente que permite o rastreamento individual de cada um
desses equipamentos.
V.

PESQUISAS PRELIMINARES

Nas pesquisas preliminares, foram realizados vários testes
com a intenção de selecionar o melhor cenário de
implementação da tecnologia RFID para identificação dos EPIs,
incluindo posicionamento e orientação das antenas do leitor e
das etiquetas nos EPIs no corpo de um operador.

verticalmente, depois, horizontalmente. Esse processo foi
repetido para cada um dos três tipos de tag individualmente.
Ao todo foram realizados 18 ciclos de testes nas pesquisas
preliminares com 30 leituras por ciclo. Caso não seja possível
vislumbrar um cenário de viabilidade usando somente um
monopolo, o uso de até dois é permitido. A Fig. 6 apresenta o
resultado de um desses ciclos de teste. Esse foi feito usando a
antena monopolo fixada na perna com orientação vertical
usando etiquetas Belt.

Fig.4. Antena Monopolo.

Esses testes usaram 12 EPIs, listados na Tabela I, um leitor
de RFID Alien ALR-9900, ilustrado na Fig. 3, juntamente com
seu software embarcado, dois monopolos comerciais com ganho
de 5dBi, sendo um exemplar mostrado na Fig. 4, e três modelos
de tags diferentes: Belt, DogBone e NXP, apresentados na Fig.
5.

(a) Etiqueta inteligente Belt da Smartrac

Fig. 6. Testes com tags Belt e antena monopolo fixada na Perna.

Os resultados obtidos nas pesquisas preliminares permitiram
a percepção de padrões relativamente previsíveis no que diz
respeito ao posicionamento da antena monopolo no corpo,
sendo esse observável nos três tipos de etiquetas.
Em regra, o padrão mostra que as etiquetas inteligentes
identificadas mais eficientemente estavam mais próximas da
antena como exemplificado nos resultados apresentados na Fig.
6. O esclarecido, entretanto, foi o alcance de identificação das
tags presentes nos EPIs. Dessa forma, foi possível constatar que
não seria possível cobrir toda a área do corpo do operador
usando somente uma antena monopolo, mas duas seriam
aparentemente suficientes.
Foi também possível observar a partir dos resultados das
pesquisas preliminares que a mudança da orientação da antena
monopolo no corpo do operador tem pouco impacto no número
de etiquetas identificadas. Dessa forma, deve ser empregada a
orientação mais ergonômica para o operador.

(b) Etiqueta inteligente DogBone da Smartrac

(c) Etiqueta inteligente da NXP.
Fig.5. Etiquetas inteligentes testadas.

Os testes foram realizados com uma antena monopolo fixada
no peito, posteriormente na cintura e por fim na perna. Primeiro,
essa sequência foi realizada com referida antena orientada

Por fim, é visto o desempenho das etiquetas. Se forem
analisados tanto os critérios de identificação de tags usando o
critério da figura TornOn Value, como o da leitura efetiva
realizada, a melhor etiqueta inteligente é a DogBone da
Smartrac.
Destarte, as pesquisas preliminares entregam aos testes de
validação um cenário de implementação de um sistema de
RFID baseado no protocolo de interface aérea ISO 18000-6C
que é composto de duas antenas monopolos, posicionadas no
peito e na perna usando a orientação vertical. Os EPIs são
identificados usando a etiqueta inteligente DogBone da
Smartrac.
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VI.

Capacete

TESTES DE VALIDAÇÃO

Com a realização das pesquisas preliminares, tornou-se
possível identificar o melhor cenário para que de fato possa
validar o projeto. A partir dessas pesquisas, puderam ser
identificadas quais seriam a melhor orientação e posição de
fixação da antena monopolo e das etiquetas, a fim de conseguir,
de maneira eficiente e precisa, a rastreabilidade e
monitoramento de todos os EPIs que estão sendo utilizados por
um operador do setor elétrico.
Como anteriormente explicitado, o cenário proposto a
validação utiliza duas antenas monopolo, sendo uma alocada na
perna esquerda e outra no centro do peito, ambas com
orientação vertical. As tags utilizadas para a validação foram as
DogBone. A Fig. 7 ilustra o cenário proposto.

Ombreiras

Tag fixada na parte inferior da aba
frontal do capacete
Tag fixada na ombreira direita,
colada na parte interna do braço.

Esses testes de validação foram realizados com um número
arbitrário de 260 leituras, sendo os resultados desses testes
apresentados na Fig. 8. É possível perceber que os valores
obtidos suplantam significativamente o critério estabelecido na
seção III, permitindo assim afirmar que o cenário aqui proposto
indica sim que é viável usar RFID para identificar EPIs em um
operador do setor elétrico.

Fig. 8. Teste com tags DogBone com antena fixada no peito e na coxa esquerda.

VII. CONCLUSÕES

Fig. 7. Operador do setor elétrico equipado com os EPIs e usando duas antenas
monopolo.

A Tabela I traz informações referentes a localização das tags
nos EPIs utilizados nos testes de validação.
TABELA I. Tabela com EPIs e localização em que a tag está fixada.

EPIs
Calça
Camisa
Cinto de Segurança
Poste
Cinto de Segurança
Perneira Esquerda
Perneira Direita
Sapatos
Óculos
Luvas de Tecido
(Brancas)
Luvas de Borracha
(Pretas)

Localização
Tag fixada próximo ao joelho
esquerdo, ao lado da antena.
Tag fixada quase ao centro do peito,
ao lado da antena.
Tag fixada próxima ao encaixe, na
parte frontal.
Tag fixada em uma das alças, na alça
direita, próxima da antena.
Tag fixada na parte superior da
perneira, próxima a ponta da antena.
Tag fixada internamente no topo da
perneira.
Tag fixada próximo aos cadarços.
Tag fixada na parte lateral esquerda
do óculos.
Tag fixada na parte de cima da mão,
próximo ao punho direito.
Tag fixada na parte de cima da mão,
próximo ao punho direito

De acordo com as pesquisas realizadas, pode-se concluir
que, as pesquisas preliminares foram de suma importância para
que chegasse em uma melhor orientação tanto da antena como
das tags com a finalidade de se ter bons resultados na
identificação das tags fixadas nos EPIs. Considerando todas as
etiquetas inteligentes, foi obtida uma taxa de
detecção/identificação de 98,78%. Já se forem considerados
individualmente cada uma das tags fixadas nos EPIs, todas
suplantaram os 50% estabelecidos na seção III, tendo como pior
resultado os óculos com 93,84% de taxa de
detecção/identificação.
Fica evidente que, por meio de pesquisas realizadas neste
trabalho, é viável o uso da tecnologia RFID ao ser empregado
para o monitoramento de equipamentos de proteção individual
utilizados por profissionais eletricistas, o que acarreta em
menor custo, maior precisão, maior segurança e melhor gestão
desses equipamentos, garantindo que os mesmos de fato sejam
utilizados pelos profissionais, permitindo uma redução no
número de mortes e acidentes.
Como trabalhos futuros fica clara a necessidade de realizar
esse experimento em campo, usando um leitor de RFID móvel,
com um operador do setor elétrico desempenhando suas
funções. Outra necessidade clara é o desenvolvimento de uma
antena de fato “wearable” que consiga pelo menos manter os
resultados já conseguidos, e que melhore significativamente a
ergonomia de uso do referido artefato de irradiação de ondas
eletromagnéticas.
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Detecção de Distúrbios Transitórios em Geradores
Sı́ncronos Utilizando a Transformada Wavelet
Cecilio Martins de Sousa Neto, Pedro Thiago Valério de Souza

Resumo— Neste artigo é apresentado um método em tempo
real, utilizando a transformada wavelet, para detecção de
distúrbio transitório em geradores sı́ncronos de polos salientes
conectados à rede elétrica. O método é baseado na análise em
tempo real das energias dos coeficientes escala e wavelet com
efeito de bordas. Para avaliar o efeito da wavelet mãe as famı́lias
Daubechies, Coiflet e Symlet foram avalidas, a fim de analisar a
influência da wavelet mãe e selecionar a wavelet mais adequada
para detecção de distúrbios transitórios em geradores sı́ncronos.
Palavras-Chave— Transformada Wavelet, Geradores Sı́ncronos
de Polos Salientes, Distúrbios Transitórios.
Abstract— In this paper a real-time method is presented, using
the wavelet transform for the detection and characterization of
transient disturbance in synchronous generators of the salient
poles connected to the electric network. The method is based on
the real-time analysis of the energies of the scale and wavelet
coefficients with border effects. To evaluate the effect of the
mother wavelet the Daubechies, Coiflet and Symlet families were
evaluated.
Keywords— Wavelet Transform, Synchronous Generation of
Salient Poles, Disturbance Transients.

I. I NTRODUÇ ÃO
De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), a matriz energética brasileira possui uma capacidade instalada de aproximadamente 158GW, sendo que
aproximadamente 64% corresponde a geração hidraúlica, ou
seja, proveniente de usinas hidrelétricas de grande (UHEs) e
pequeno porte (PCHs). Neste contexto, a geração convencional
e a geração distribuı́da (GD) utilizando fontes de energia
renováveis podem ser consideradas uma importante alternativa
para aumentar o potencial energético do sistema elétrico.
Tanto as UHEs como as PCHs utilizam geradores sı́ncronos,
sendo estes imprescindı́veis na manutenção da estabilidade
do sistema elétrico de potência (SEP), devido sua inércia
rotacional [5].
Desta forma, o gerador sı́ncrono é um dos componentes
mais importantes do sistema de geração de energia elétrica,
sendo responsável pela geração e fornecimento de boa parte
da potência ativa e reativa demandada pelo sistema de transmissão. Desta forma, geradores sı́ncronos conectados em um
barramento infinito devem-se manter em sincronismo mesmo
em condições adversas, tais como faltas, variações de carga
e transitórios rápidos. Desta forma, distúrbios transitórios de
qualidade de energia devem ser detectados de forma adequada
Cecilio Martins de Sousa Neto, Pedro Thiago Valério de Souza Centro
Multidisciplinar de Pau dos Ferros-CMPF, Universidade Federal Rural do
Semi-Árido, Pau dos Ferros-RN, E-mails: cecilio.martins@ufersa.edu.br, pedro.souza@ufersa.edu.br

e eficaz para mitigar a falha que pode resultar em mau
funcionamento e danos de equipamentos no SEP.
Nas últimas décadas, diversas ferramentas modernas de
processamento digital de sinais, tais como a transformada
wavelet têm sido utilizadas para detecção rápida de distúrbios
transitórios em SEPs [9] [10]. A transformada wavelet
é bastante aplicada em estudos de qualidade da energia
elétrica [11][12], análise de distúrbios transitórios [16][17],
detecção, classificação, localização e estimação de faltas em
sistemas de transmissão e distribuição [2][3][18], identificação
e classificação de distúrbios em micro-redes [6], [7], [8] e
detecção de faltas, no estator e rotor, de oscilações elétricas e
eletromecânicas em geradores sı́ncronos e em transformadores
de potência [13][14][15].
Neste artigo é apresentado um método, em tempo real,
baseado na transformada wavelet para detectar distúrbios
transitórios nos terminais de um geradores sı́ncronos de polos
salientes conectados à rede elétrica. Para avaliar o efeito
da wavelet mãe as famı́lias Daubechies, Coiflet e Symlet
foram avalidas. Os resultados foram obtidos por meio de
um protótipo de SEP composto por um gerador sı́ncrono
conectado à rede elétrica. O método wavelet foi implementado e avaliado em tempo real para detecção de distúrbios
transitórios e os resultados obtidos demonstram a eficiência
da métodologia.
II. T RANSFORMADA Wavelet
De acordo com Percival e Walden [1], a transformada
wavelet discreta (TWD) utiliza filtros passa-baixa (hϕ ) e
passa-alta (hψ ) para decompor um sinal de entrada em componentes de alta e baixa frequência (denominados coeficientes
escala e wavelet, respectivamente). Em análises em tempo real,
no primeiro nı́vel de decomposição da TWD, os coeficientes
escala e wavelet são calculados por:
s(k) =

L−1
X
l=0

w(k) =

hϕ (2k + l − L + 1)),

L−1
X
l=0

hψ (2k + l − L + 1).

(1)

(2)

Em análises em tempo real, os coeficientes escala e wavelet
da TWD são calculados apenas a cada duas amostras do sinal
original devido a subamostragem por dois. Em contraste a
TWD, a transformada wavelet discreta redundante (TWDR)
não apresenta processo de subamostragem por dois no cálculo
dos coeficientes escala e wavelet. Como consequência disso,
distúrbios trasitórios podem ser detectados de forma mais
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rápida e segura usando o algoritmo da TWDR. Portanto,
apenas a TWDR será avaliada neste artigo.
Baseado no algoritmo piramidal da TWDR, no primeiro
nı́vel de decomposição, os coeficientes escala e wavelet são
calculados recursivamente por:
L−1

1 X
s(k) = √
hϕ (k + l − L + 1)x(n),
2 l=0
L−1
X

1
w(k) = √
hψ (k + l − L + 1)x(n),
2 l=0

1
se(k) = √
hϕ (l)x(k + l − L + 1),
2 l=0
L−1
X

1
hψ (l)x(k + l − L + 1).
w(k)
e
= √
2 l=0

k
X
n=k−∆k+1

[v(n)]2 = E s (k) + E w (k),

(6)

(7)

E w (k) = E wa (k) + E wb (k),

(9)

desde que k ≥ ∆k − 1.
As componentes E sa e E wa são calculadas com os L − 1
coeficientes escala e wavelet com efeito de bordas, como segue
[2], [3]:

E wa (k) =

n=0
L−2
X

[w̃(n)]2 .

n=0

Em tempo real, as componentes εsa e εwa
recursivamente, como segue [2]:

As componentes εsb e εwb são calculadas com os coeficientes escala e wavelet sem efeito de bordas, como segue:
k
X

[s(k)]2 ,

(14)

[w(k)]2 .

(15)

n=k−∆k+L

εwb (k) =

k
X
n=k−∆k+L

De maneira similar às Equações 12 e 13, em tempo real as
componentes εsb e εwb são calculadas recursivamente, como
segue [2]:
εsb (k) = εsb (k − 1) − [s(k − ∆k)]2 + [s(k)]2 ,

(16)

εwb (k) = εwb (k − 1) − [w(k − ∆k)]2 + [w(k)]2 .

(17)

III. D ESCRIÇ ÃO

(8)

[s̃(n)]2 ,

2

(5)

E s (k) = E sa (k) + E sb (k),

L−2
X

2

(k − 1) − [w(k
e − ∆k)] + [w(k)]
e
.

(4)

em que E s (k) e (E w ) pode ser decomposta em mais duas
componente, como segue [2], [3]:

E sa (k) =

(13)

(k) = ε

wa

εsb (k) =

Baseado em Costa e Driesen [2] e Costa [3], a energia espectral de um sinal de tensão (E) de uma janela deslizante com
∆k amostras pode ser decomposta na energia dos coeficiente
escala (E s ) e wavelet (E w ), como segue:

E(k) =

(12)

wa

(3)

sendo k > kx +L-1; kx a primeira amostra usada no cálculo
de s e w.
Recentemente, Costa [3] propôs a inclusão dos primeiros
L−1 coeficientes com efeito de bordas no cálculo das energias
dos coeficientes escala e wavelet. Desta forma, em tempo real,
os coeficientes escala e wavelet com efeito de bordas são
calculados por meio das primeiras e últimas L − 1 amostras
do sinal pertencente à janela deslizante, como segue:
L−1
X

ε

εsa (k) = εsa (k − 1) − [e
s(k − ∆k)]2 + [e
s(k)]2 ,

(10)

DO

S ISTEMA

Na Figura 1 é apresentado o diagrama unifilar simplificado
do protótipo de SEP implementado. De acordo com a Figura
1, o emulador de sistema elétrico de potência implementado é
composto por um gerador sı́ncrono de polos salientes (380 V,
5 kVA, 600 rpm) tracionado por um motor de corrente contı́nua
de 3 kW. Este sistema é conectado a um ponto de acoplamento comum (PAC), no qual é conectado uma carga linear,
composta pela associação de resistor rl = 30 Ω e indutor ll =
60 mH, um modelo de linha de transmissão (tipo T) composta
por uma associação em de resistor rs = 0.1 Ω e indutor
ls = 2 mH e um capacitor cs = 10 uF em paralelo e uma
fonte primária, implementada por uma subestação abrigada,
trifásica de 15 kVA utilizada como barramento infinito.
O acionamento das máquinas são realizados por dois conversores de potência de ponte completa, comandados por
uma estrategia de modulação por largura de pulso (do inglês,
pulse-width modulation - PWM). A velocidade do conjunto
motor CC - gerador sı́ncrono de polos salientes é medida
por um encoder incremental acoplado no eixo do conjunto
motor-gerador. Os sinais de tensão e de corrente são medidos
por sensores de efeito hall do tipo LV20-P e LAH 25-NP,
respectivamente.

IV. R ESULTADOS O BTIDOS

Os resultados experimentais obtidos foram desenvolvidos
em uma plataforma composta por DSP 320F28335 de ponto
flutuante conectado a um microcomputador. o Algoritmo de
(11) detecção de distúrbios transitórios foi implementado usando
linguagem C. Os sinais de tensão foram medidos por sensores
são calculadas de tensão de efeito hall, dispositivos de aquisição e conversores
A/D. A taxa de amostragem dos sinais foi de 10 kHz.
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Protótipo de sistema de potência.

Corrente de fase (A)

Na Figura 2 são apresentadas a tensão terminal de fase do
gerador sı́ncrono de polos salientes, a energia dos coeficientes
escala e wavelet com efeito de bordas, no primeiro nı́vel de
decomposição da TWDR, calculadas em tempo real usando
a wavelet mãe db(4), durante perı́odo de curto-circuito. Em
t = 19, 13, o curto-circuito foi aplicado ao sistema por meio
de uma de uma resistência de curto circuito em paralelo
com a carga nominal. A energia dos coeficientes
escala foi
p
normalizada com a sua raiz quadrada ( εs /∆k) para apresentar valores equivalentes ao valor rms da tensão de fase do
gerador sı́ncrono. De acordo com a Figura 2, a energia dos
coeficientes escala com efeito de bordas da tensão terminal
do gerador sı́ncrono de polos salientes podem ser usadas para
caracterização dos distúrbios, tais como magnitude e duração.
Por outro lado, durante o perı́odo de regime permanente a
energia dos coeficientes wavelet apresentam valores praticamente constantes, sendo influenciada apenas pelos ruı́dos de
alta frequência, no entanto na ocorrência do curto-circuito
a amplitude aumenta rapidamente. Portanto, a energia dos
coeficientes wavelet com efeito de bordas podem ser usadas
para detecção de oscilações elétricas em geradores sı́ncronos
de polos salientes. No entanto, é necessário avaliar a influência
da wavelet mãe.
Segundo [2] e [3], em estudos baseados na transformada
wavelet a escolha da wavelet mãe é uma etapa crı́tica, em que
vários fatores devem ser levados em consideração, tais como
a resposta em frequência, atraso na detecção dos distúrbios
e o tempo de processamento para o cálculo dos coeficientes
wavelet. Com o objetivo de identificar a melhor wavelet mãe,
as famı́lias Daubechies, Coiflet e Symlet foram avaliadas.
Na Figura 3 são apresentadas a energia dos coeficientes
escala e wavelet com efeito de bordas, no primeiro nı́vel
de decomposição da TWDR, utilizando-se as wavelets mãe
das famı́lias Daubechies, Coiflet e Symlet. Os coeficientes
escala representam a saı́da de um filtro passa-baixa, contendo
as informações de baixa frequência do sinal original. De
acordo com a Figura 3, em regime permanente a energia dos
coeficientes escala apresentou um valor de aproximadamente
εs ≈ 133, 2, no entanto, em t = 19, 13, a energia dos
coeficientes escala apresentou um decaimento de aproximada-

Tensão de fase (V)

A. Detecção de Distúrbios Transitórios

200
150
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0
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-100
-150
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19
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5
0
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19

et1
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19,05

19,1
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Tempo (s)
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Tempo (s)
(b)

19,2

19,2

19,25

19,25

s

19,3

19,3

Fig. 2. Resultados obtidos: (a) tensão terminal e energia dos coeficientes
escala; (b) energia dos coeficientes wavelet.

mente εs ≈ 120, 8. Por outro lado, os coeficientes wavelet
representam a saı́da de um filtro passa alta, contendo as
informações de alta frequência do sinal original. Baseado na
Figura 3, durante o perı́odo de regime permanente a energia
dos coeficientes wavelet apresentaram valores praticamente
constantes, sendo influênciadas apenas pelos ruı́dos de alta
frequência. No entanto, na ocorrência do distúrbio transitório,
a amplitude da energia dos coeficientes wavelet aumenta
rapidamente. Desta forma, wavelets mãe compactas (Haar,
db(4), sym(4)e coif(6)) e longas (db(30), coif(30) e sym(30))
não apresentaram atrasos tanto na caracterização quanto na
detecção de distúrbios transitórios em geradores sı́ncronos.
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Para avaliar e identificar a melhor wavelet mãe as famı́lias
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Daubechies, Coiflet e Symlet foram avalidas.
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O desempenho da transformada wavelet foi avaliado na
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19,3 detecção de distúrbios transitórios nos terminais de um gerador
sı́ncrono de polos salientes. De acordo com os resultados
obtidos, verificou-se que as energias dos coefientes escala e
wavelet com efeito de bordas não apresentou atrasos significativos na detecção e caracterização de distúrbios transitórios em
geradores sı́ncronos, tanto para wavelets compactas e longas,
w Haar
sendo pouco afetadas pela escolha da wavelet mãe para este
w db(4)
w db(30)
propósito. No entanto, devido a baixa complexidade computacional, a wavelet mãe Haar com apenas dois coeficientes
19,25
19,3 de filtro foi a mais adequada para detecção e caracterização
de distúrbios transitórios em geradores sı́ncronos usando-se a
análise em tempo real das energias dos coeficientes escala e
wavelet com efeito de bordas.
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Avaliação do Uso de Adaptação de Canal e
Estimação de Qualidade de Enlace em Redes TSCH
Diego V. Queiroz, Ruan D. Gomes, Iguatemi E. Fonseca, Cesar Benavente-Peces, Marcelo S. Alencar

Resumo— O protocolo Time-Slotted Channel Hopping (TSCH)
tem atraído a atenção dos pesquisadores por lidar com problemas
de interferência e multipercurso, com o método de salto em
frequência. Para um bom desempenho da rede, é necessário
realizar o gerenciamento de lista negra de canais, com base em
um estimador de qualidade de enlace, de modo a evitar o uso de
canais com baixa qualidade na rede. Esse trabalho avalia o uso
de adaptação de canais, com base na estimação de qualidade de
enlace, em redes TSCH com topologia em estrela. Os resultados
mostram que uma lista negra maior leva a um aumento no
desempenho, quando a estimação é realizada de forma contínua.
Palavras-Chave— IEEE 802.15.4e TSCH, redes de sensores sem
fio industriais, adaptação de canal
Resumo— The Time-Slotted Channel Hopping (TSCH) protocol has attracted the researchers’ attention for being able to
handle interference and multipath problems with the frequency
hopping method. To perform well it is necessary to manage the
channel blacklists, based on a link quality estimator, to avoid
using channels with low quality. This work evaluates the use of
channel adaptation, based on link quality estimation, in TSCH
networks with star topology. The results have shown that a larger
blacklist leads to an increase in performance, when the estimation
is performed continuously.
Palavras-chave— IEEE 802.15.4e TSCH, industrial wireless
sensor networks, channel adaptation

I. I NTRODUÇÃO
O padrão mais recente para Redes de Sensores Sem Fio
Industriais (RSSFI), o IEEE 802.15.4-2015, também chamado
de IEEE 802.15.4e, introduz várias alterações na camada de
acesso ao meio (MAC) em relação ao padrão anterior, o IEEE
802.15.4-2003. Cinco novos modos de operação foram definidos, dos quais apenas três têm sido efetivamente pesquisados [1], são eles: Time-Slotted Channel Hopping (TSCH), Deterministic and Synchronous Multichannel Extension (DSME)
e Low-latency Deterministic Network (LLDN).
O modo TSCH define um protocolo MAC que divide o
tempo em janelas (timeslots) e usa múltiplas frequências (no
máximo 16), por meio do método FHSS (Frequency Hopping
Spread Spectrum), para lidar com interferência e atenuação por
múltiplos percursos. No entanto, problemas de confiabilidade
ainda podem surgir e precisam ser mitigados, especialmente
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se a qualidade dos canais usados na rede não é levada em
consideração [2].
O TSCH considera o uso de lista negra para canais que
apresentam baixa qualidade. Outros padrões para RSSFI, como
o WirelessHART e o ISA100.11a, também usam o conceito de
salto em frequência e lista negra. O WirelessHART emprega
um gerenciador de rede central com uma abordagem de salto
em frequência e lista negra global. No ISA100.11a é definido
um esquema de lista negra local, em que os nós abortam as
transmissões em canais que estão inseridos na lista negra, o
que pode evitar transmissões sem sucesso, mas pode causar
um aumento no atraso e uma diminuição na Taxa de Recepção
de Pacote (TRP) na camada de aplicação, caso pacotes sejam
descartados antes de serem transmitidos.
Configurar a lista negra e programar as transmissões dos
nós para que dois ou mais enlaces vizinhos não usem o
mesmo canal ao mesmo tempo é uma tarefa desafiadora, já
que no TSCH muitas transmissões paralelas podem ocorrer [3].
Existem duas abordagens para criar uma lista negra: global e
local. Na primeira abordagem, todos os nós têm a mesma lista
de canais, mas essa solução pode ser subótima, já que os canais
podem apresentar qualidade diferente para diferentes enlaces
da rede, mesmo se os nós que fazem parte dos diferentes
enlaces estiverem próximos uns dos outros [4]. No segundo
método, cada par de nós pode utilizar diferentes conjuntos
de canais [5], ou seja, é definida uma lista negra específica
por enlace, mas mecanismos de lista negra locais são mais
complexos que as abordagens globais e podem introduzir
colisões quando dois ou mais nós transmitem no mesmo
timeslot com listas negras diferentes, o que pode resultar em
múltiplos nós transmitindo no mesmo canal ao mesmo tempo.
Além disso, se o ambiente for muito instável e a lista negra
for modificada com muita frequência, a lista negra local pode
não ser útil devido ao excesso de quadros de sinalização
necessários para ressincronização.
Para permitir um correto gerenciamento das listas negras,
e manter a qualidade de serviço (QoS) da rede, é necessário
realizar a estimação de qualidade dos enlaces [6]. Em alguns
trabalhos, a estimação é feita pelo nó receptor [4], e outros a
fazem no nó transmissor [2]. Esse trabalho realiza a estimação
no nó coordenador, que nesse caso trabalha também como
nó sorvedouro (sink node) e receptor dos pacotes em uma
rede com topologia em estrela. Esse nó faz uma avaliação
do perfil dos vários canais utilizando diferentes tamanhos de
listas negras, de maneira a permitir que o protocolo se adapte
às diversas condições do ambiente industrial simulado.
Nesse trabalho é proposto um protocolo chamado ABTSCH (Adaptive Blacklist TSCH), baseado no TSCH, que
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utiliza o método de salto em frequência adaptativo. Nessa
solução, um nó dedicado estima a qualidade dos enlaces e
decide quando os canais em uso precisam ser inseridos na
lista negra. Esse dispositivo funciona como um nó estimador
(LQE - Link Quality Estimator) e foi descrito incialmente em
um trabalho anterior [4]. Com base nas estimações realizadas
pelo LQE, o AB-TSCH envia as informações de estimação
por toda a rede utilizando quadros de sinalização (beacons
aprimorados – EB). Para avaliar essa abordagem, nesse artigo
foram realizadas simulações com diferentes tamanhos para a
lista negra, e realizada uma comparação com a implementação
básica do TSCH, que utiliza todos os 16 canais disponíveis em
todos os enlaces.
II. IEEE 802.5.4 E TSCH
As soluções sem fio tradicionais de baixa potência, como
o IEEE 802.15.4-2003, geralmente operam em um único
canal e usam algoritmos de contenção, como o Acesso Múltiplo de Detecção de Portadora com Prevenção de Colisão
(CSMA/CA), para evitar colisões de pacotes no meio compartilhado.O TSCH funciona de maneira diferente, combinando
o acesso em intervalos de tempo e múltiplos canais com salto
em frequência. O acesso em intervalos de tempo aumenta a
vazão da rede, eliminando a colisão entre os nós concorrentes
e fornecendo latência determinística às aplicações. O uso
de múltiplos canais permite que mais nós transmitam seus
quadros ao mesmo tempo, no mesmo intervalo de tempo,
com diferentes canais, aumentando a capacidade da rede e
atenuando os efeitos de interferência e desvanecimento por
múltiplos percursos [7].
Cada nó obtém informações de sincronização, salto em
frequência, timeslot e slotframe quando EBs são recebidos
de nós coordenadores. Depois de receber um EB, o nó é
sincronizado com a rede e inicializa o slotframe. Cada slotframe periódico consiste em vários intervalos de tempo, e um
intervalo de tempo permite que um nó envie um quadro de
dados e receba a confirmação relacionada (ACK) no mesmo
timeslot. Se o ACK não for recebido, a retransmissão do
quadro de dados é adiada para o próximo intervalo de tempo
atribuído ao mesmo enlace [7].
Os EBs são usados para anunciar a rede TSCH, mas a
política de beacons não é especificada pelo padrão IEEE
802.15.4e, e alguns trabalhos apresentam propostas para implementar essa política [8]. Na proposta apresentada para o
AB-TSCH, o nó coordenador envia beacons pelos 16 canais
existentes de forma sequenciada.
No TSCH, um enlace entre dois nós pode ser representado
por um par de timeslot no slotframe (n), e o channelOffset
usado pelos nós naquele intervalo de tempo, definido como
[n, channelOffset]. O canal f a ser usada para transmitir no
timeslot n do slotframe pode ser definido da seguinte forma:
f = F HS[(ASN + CO) mod F HSL ],

(1)

em que FHS é a lista de canais habilitados para o enlace, ASN
é o número do slot absoluto, que representa o número total de
timeslots já decorridos desde o início da transmissão na rede,

mod é o operador de resto de divisão, e FHSL é o número
de canais no conjunto FHS.
Ao usar o mecanismo de salto em frequência, os nós
geralmente mudam para um novo canal antes de cada transmissão, o que torna a rede mais robusta contra problemas
que afetam apenas um subconjunto dos canais. No entanto,
se um gerenciamento adequado da lista negra de canais não
for feito, o desempenho da rede pode ser significativamente
degradado [9].
Existem 16 canais diferentes disponíveis para comunicação
no padrão IEEE 802.15.4e, e cada um é identificado pelo
CO, com valores inteiros entre 0 e 15. No entanto, devido
aos problemas inerentes das redes sem fio, especialmente em
ambientes industriais, alguns dos canais devem ser inseridos
na lista negra, diminuindo o número de canais disponíveis. Por
causa disso, um novo FHS deve ser gerado toda vez que um
canal for inserido ou retirado da lista negra.
A. Lista Negra de Canais
A lista negra de canais é um método de seleção adaptativa de
canal que ainda possui muitas questões em aberto no protocolo
TSCH. Para cada pacote a ser transmitido ou recebido em um
timeslot específico, a lista negra é verificada e, se o canal
originalmente atribuído àquele timeslot estiver na lista negra,
ele será substituído por outro não relacionado, de maneira
pseudoaleatória. A reconfiguração da lista negra pode ser
iniciada pelo nó transmissor ou receptor.
Em [10], os autores apresentaram o Adaptive TSCH (ATSCH), que usa lista negra de canais. Os nós transmissores
ficam cientes da lista negra dos vizinhos, e tanto o transmissor
quanto o receptor usam a mesma sequência de salto para se
comunicar, inserindo as informações da lista em pacotes de
transmissão. O mesmo processo é executado para manter as
informações de temporização. O A-TSCH, que é considerado
é o estado da arte para soluções com uso de listas negras,
foi codificado sob a pilha de protocolos do sistema operacional Berkley OpenWSN e implementado na plataforma dos
sensores GINA.
A desvantagem da técnica A-TSCH [10] é que ela reserva
dois timeslots de um slotframe, o que prejudica a vazão da
rede. Além disso, a taxa de amostragem no A-TSCH é de duas
por slotframe, e ela é diretamente afetada pela dimensão do
slotframe. O estimador de qualidade de enlace utilizado nesse
trabalho faz uso de um nó dedicado à estimação de qualidade
de enlace, integrado ao coordenador da rede, como descrito em
um trabalho anterior [4], de modo que não é necessário incluir
timeslots dedicados à estimação de qualidade de enlace. Além
disso, os modelos descritos em [4] permitem avaliar os enlaces considerando diversos aspectos que influenciam em sua
qualidade, como sombreamento, atenuação por multipercurso
e interferência.
O algoritmo MABO-TSCH [2] combina escalonamento no
tempo de forma centralizada e lista negra local. Diversos
channelOffsets são atribuídos dentro do mesmo timeslot, de
modo que um enlace possa escolher um dos que não forneça
um canal na lista negra. Dessa forma, para ser reativo, um par
de nós decide localmente os canais a serem inseridos na lista.
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Para manter uma lista consistente para o enlace, eles o inserem
no pacote ACK, combinado com um número de sequência.
Para estimar a qualidade do canal, a MABO-TSCH explora
o problema do Stochastic Multi-Armed Bandits (MAB). O
MABO-TSCH [2] é uma técnica adequada para redes TSCH
em grande escala, nas quais cada nó possui poucos vizinhos
e a negociação em uma lista negra local não requer muitos
pacotes de controle entre os vizinhos, se tornando ineficiente
em redes pequenas e densas.
Outra técnica semelhante à lista negra é o gerenciamento
de listas brancas. Os autores em [11] demonstraram que o uso
de listas brancas pode aumentar a confiabilidade do TSCH
restringindo o uso de apenas canais com boa qualidade. O
método de lista branca dinâmica de canais é usado em [12],
no qual os autores propõem uma versão melhorada do TSCH,
chamada Enhanced TSCH (ETSCH), que usa uma técnica
de estimação de qualidade de canais não intrusiva chamada
NICE. O ETSCH, em conjunto com uma técnica distribuída
de detecção de canal (ETSCH+DCS), detecta dinamicamente
canais de boa qualidade para serem usados nas comunicações.
A técnica DCS requer a transmissão de pacotes sem conteúdo útil nos timeslots dedicados. Ele atualiza frequentemente
uma sequência de canais e configura uma lista secundária
com os melhores canais pelos quais os EBs são transmitidos.
Pelo menos duas amostras da energia do canal são feitas por
intervalo de tempo, e o uso de uma lista secundária reduz
a probabilidade de perder EBs. A técnica ETSCH+DCS [12]
foi desenvolvida com foco em RSSF veiculares, que pode se
comportar de maneira diferente do ambiente industrial do qual
esse trabalho trata.
O A-TSCH usa os 16 canais para transmitir EB periodicamente, como foi feito no artigo citado. Embora usar os
16 canais possa causar perdas em alguns enlaces, ao usar
tanto os canais com boa qualidade como os canais com baixa
qualidade, é preferível aumentar a diversidade de canais em
enlaces broadcast, uma vez que é difícil definir um pequeno
subconjunto de canais que apresentem boa qualidade para
todos os receptores em simultâneo. O ETSCH+DCS utiliza
uma lista secundária de canais para os EBs com apenas os
melhores canais, o que diminui a probabilidade de perdas de
EB, mas exige um processamento extra nos nós sensores, o
que influencia no consumo de energia.
III. D ESCRIÇÃO DO AB-TSCH
Neste trabalho é proposto um protocolo para RSSFI chamado Adaptive Blacklist TSCH (AB-TSCH), baseado no
TSCH, lista negra de canais adaptativa, utilizando um estimador de qualidade de enlace de tempo real. Esse protocolo
permite o uso do método de adaptação de canal, no qual apenas
um canal é utilizado por enlace (ou seja, com blacklist de
tamanho 15) e o canal é modificado apenas quando apresentar
baixa qualidade. O protocolo é comparado com o método de
salto em frequência típico do TSCH com e sem lista negra.
Diferentemente dos trabalhos mencionados na Seção II-A,
a estimação da qualidade dos enlaces é realizada em tempo
real no receptor, por meio de um nó dedicado para esse fim. O
protocolo trabalha utilizando o método de adaptação de canal,

ilustrado no cenário de lista negra com 15 canais bloqueados,
dos 16 canais estabelecidos no padrão. Esse método apresentou
melhor desempenho do que nos cenários com tamanho menor
da lista negra, e do que o protocolo TSCH na sua versão
simples, que não possui timeslots dedicados aos EB e nem
lista negra de canais.
Como forma de monitorar cada canal usado pelos nós, o nó
receptor aguarda 10 valores do indicador de potência do sinal
Received Signal Strength Indication (RSSI) de cada pacote de
dados para aplicar o modelo e obter uma estimativa da TRP
do enlace entre o nó final e o coordenador. Se esse valor ficar
abaixo do limiar definido (90% para as simulações descritas
neste artigo), o coordenador modifica o canal do enlace, a
partir do próximo ciclo.
Para o ambiente proposto, com a quantidade de nós definida,
foi estabelecido que, após 40 ciclos sem receber pacote do
nó final, o nó coordenador entende que há um problema de
desvanecimento profundo para aquele determinado enlace e
decide trocar o canal do enlace com o nó em questão. Esse
valor pode ser modificado, dependendo do tamanho da rede. A
cada pacote recebido, uma flag associada ao nó transmissor é
zerada, o que indica ao coordenador a inexistência de problema
de desvanecimento profundo no enlace com o nó.
Ao contrário do esquema padrão, no qual um nó com pacote
transmitido precisa receber confirmação de recebimento por
parte do nó sorvedouro no mesmo timeslot de transmissão,
neste trabalho os pacotes ACK são enviados em grupo pelo
nó coordenador. Após receber os pacotes de dados dos nós
finais durante um slotframe, o nó receptor envia um pacote
EB para todos os nós finais, cuja carga útil (payload) possui
as informações de todos os pacotes ACK por meio de um
bitmap. A vantagem dessa abordagem é que se o canal em
uso para transmissão dos pacotes de dados por um determinado
nó apresentar problema de assimetria, ou seja, apresentar boa
qualidade apenas na direção entre o nó final e o coordenador,
o número de nós que eventualmente não receberão pacotes
ACK nos mesmos timeslots definidos para transmissão será
menor, já que os EB são enviados em todos os canais, de
forma alternada.
Se um dos nós finais não receber o pacote ACK, ele
considera que o nó coordenador não recebeu o pacote de
dados, e o retransmite no intervalo de tempo atribuído a ele
no próximo slotframe. Se o nó coordenador tiver recebido o
pacote original no slotframe anterior, mas o nó final não tiver
recebido o ACK, depois de receber o pacote retransmitido,
o nó coordenador o considera como um pacote duplicado, e
isso é contabilizado na estimativa de qualidade do canal. Na
simulação, foi estabelecida, no máximo, uma retransmissão
de cada pacote, e depois disso o pacote é considerado como
perdido.
O método utilizado para o gerenciamento da lista negra
usa uma lista negra de comprimento fixo. Quando um canal
passa a apresentar baixa qualidade, de acordo com estimador
de qualidade de enlace, ele é inserido na lista negra e algum
outro canal que estava na lista negra é retirado da lista. Nesse
trabalho, algumas métricas de desempenho foram analisadas
como a TRP na camada MAC, a TRP na camada de aplicação,
o número médio de tentativas de transmissão por pacote
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(RNP), e a latência.
Após receber o EB, o nó está sincronizado na rede e pode
enviar os pacotes de dados. Os EBs possuem informações de
sincronização, incluindo o valor de ANS atual da rede e do
channelOffset, úteis para os nós que perderam a sincronização,
pois essas variáveis são utilizadas para o cálculo do canal
seguinte na transmissão do pacote no timeslot definido para
o nó. O EB também contém bitmaps com informações sobre
a blacklist a ser utilizada por cada nó final para transmitir seus
pacotes de dados.
IV. R ESULTADOS DAS S IMULAÇÕES
Em [13], um modelo de simulação foi desenvolvido para
simular protocolos multicanais para RSSFI. O modelo captura
os efeitos do desvanecimento, sombreamento e as características não-estacionárias do canal em ambientes industriais, além
de considerar as diferenças no comportamento dos 16 canais e
a assimetria dos enlaces. O modelo foi integrado ao simulador
de código aberto Castalia [14]. Além da perda pelo percurso
em larga escala e do sombreamento, a atenuação em pequena
escala foi incluída no modelo, utilizando a distribuição de
Rice.
Como os canais são descorrelacionados em frequência,
para simular protocolos que utilizam múltiplos canais, cada
um precisa ser simulado simultaneamente com seus próprios
parâmetros. Portanto, a mudança do canal pode melhorar a
qualidade de um enlace, quando o canal em uso apresenta
baixa qualidade. Toda vez que um novo pacote é transmitido
na rede, o valor da potência recebida é gerado considerando
os parâmetros armazenados para o enlace e o canal usado na
transmissão. Isso permite capturar as características dos canais
descorrelacionados e a assimetria dos enlaces. Os parâmetros
do canal sem fio são definidos conforme indicado na Tabela I
no script de simulação do Castalia.
TABELA I
PARÂMETROS DO CANAL SEM FIO NO CÓDIGO DE SIMULAÇÃO DO
C ASTALIA .
SN.wirelessChannel.pathLossExponent = 1.69
SN.wirelessChannel.PLd0 = 80.48
SN.wirelessChannel.d0 = 15
SN.wirelessChannel.sigma = 6.62
SN.wirelessChannel.K = 12.3
SN.wirelessChannel.K_sigma = 5.4
SN.wirelessChannel.meanTimeChange = 85
SN.wirelessChannel.seed = 0

Os primeiros quatro parâmetros são usados para calcular a
perda pelo percurso e o sombreamento, e os parâmetros K e
Kσ são usados para calcular o desvanecimento em pequena
escala. O parâmetro meanTimeChange define o tempo médio
de mudança nas características do canal, em minutos, e o seed
define a semente usada para gerar os valores aleatórios da
potência recebida durante a simulação. Se o valor de seed for
definido como zero, uma semente diferente é definida para
cada simulação, caso contrário, a mesma sequência de valores
é gerada para diferentes simulações. O uso de uma semente
fixa é útil para comparar diferentes abordagens com a mesma
condição de canal.

Foram realizadas simulações para redes com 16 nós finais, e
um nó coordenador, com potência de transmissão de 0 dBm, e
com taxa de transmissão de 1 pacote/s. Os nós foram dispostos
em uma área de 200 × 200 metros. Foram realizadas 10
replicações, com a rede em funcionamento durante quatro
horas. Em cada replicação, a posição dos√nós foi atribuída aleatoriamente, com distância máxima de 40 2 m do coordenador.
Para garantir um resultado justo, para cada replicação foi
utilizada a mesma semente (parâmetro seed do simulador) para
avaliar os dois protocolos, TSCH e o AB-TSCH, e diferentes
sementes foram utilizadas nas diferentes replicações. Desse
modo, ambos os protocolos foram avaliados considerando os
nós na mesma posição e com as mesmas características para
o canal sem fio durante as replicações.
Na Figura 1(a) são mostrados os valores de TRP na camada
de aplicação para o protocolo TSCH, e para o AB-TSCH
com listas negras (BL) de tamanhos 7, 9, 11, 13 e 15. A
TRP na camada de aplicação considera todos os aspectos,
incluindo retransmissões de pacotes e falhas na transmissão
dos EBs. Na Figura 1(b) é mostrada a TRP na camada
MAC, que considera apenas os pacotes que foram efetivamente
transmitidos, desconsiderando os pacotes descartados devido
a problemas na recepção dos EBs ou falhas de sincronização.
Isso permite analisar a qualidade dos enlaces apenas em uma
direção, dos nós finais até o coordenador. Na Figura 1(c)
são mostrados os valores relativos ao RNP, que é o número
médio de tentativas feitas para cada pacote de dados gerado
na rede, independente da recepção. Foram utilizadas uma
tentativa de transmissão e uma de retransmissão, em caso de
não recebimento de confirmação por parte do nó coordenador,
totalizando dois como valor máximo do RNP.
Quando é utilizada a adaptação de canal, que é um tipo de
salto em frequência lento, como no cenário com lista negra de
15 canais, os resultados mostram uma TRP maior do que nas
demais configurações, pois elas utilizam o salto em frequência
rápido. O TSCH simples se comporta de maneira em que
todos os canais são utilizados sem considerar o uso de um
estimador de qualidade de enlace. Pelo fato de as demais
configurações utilizarem esse estimador, o resultado mostra
uma melhora na TRP, pois os canais com baixa qualidade
são bloqueados. Como o canal no ambiente industrial sofre
muitas variações, o mesmo canal que foi bloqueado pode ser
desbloqueado após um período determinado, dependendo das
variações no ambiente. Essa questão também foi considerada
no desenvolvimento do AB-TSCH, que para o contexto desse
trabalho, a reutilização do canal bloqueado foi feita de forma
aleatória.
Na Figura 2 é possível ver a função de distribuição cumulativa empírica do atraso. Os gráficos com as informações de
atraso consideram apenas os pacotes efetivamente recebidos. O
atraso de acesso é menor para o protocolo AB-TSCH, uma vez
que aproximadamente 97% dos pacotes foram entregues com
um atraso menor que 172 ms. No TSCH, em torno de 90% dos
pacotes foram entregues com atraso menor que 224 ms. Na
rede com 16 nós finais, a duração de um slotframe no TSCH
é igual a 160 ms, e no AB-TSCH, que considera o intervalo
de tempo usado para transmitir o beacon, é igual a 170 ms.
No AB-TSCH, 99,5% dos pacotes foram entregues com atraso
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Fig. 1.

a) TRP na camada de Aplicação. b) TRP na camada MAC. c) RNP.

Radio Engineering Research Group (GIRA) da Universidad
Politécnica de Madrid (UPM).
R EFERÊNCIAS

Fig. 2.

Função de distribuição cumulativa empírica do atraso em ms.

inferior a 340 ms, que equivale a dois períodos de slotframe.
V. C ONCLUSÕES E T RABALHOS F UTUROS
Este artigo apresentou um protocolo baseado no TSCH,
chamado AB-TSCH, que utiliza a abordagem com EBs e
configuração dinâmica de lista negra de canais, por meio de
estimação de qualidade de enlace em tempo real, em redes com
topologia em estrela. O protocolo foi comparado com o TSCH
com configuração simples, e o AB-TSCH foi avaliado com
tamanhos variados de listas negras. O AB-TSCH com lista
negra máxima (15 canais) superou as demais configurações,
uma vez que o nó permanece usando um bom canal durante um
maior período de tempo e só realiza uma troca de canal quando
o canal em uso passa a apresentar baixa qualidade. Essa
abordagem apresentou bom desempenho, porque a qualidade
dos enlaces foi monitorada de forma contínua.
Como trabalho futuro, serão analisadas redes com variadas
configurações de nós, incluindo a rede com topologia em
árvore, que é mais desafiadora do que a rede em estrela, devido
às possibilidades de transmissões simultâneas.
AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem o apoio da COPELE-UFCG, do
Instituto de Estudos Avançados em Comunicações (Iecom),
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes), da Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Bahia, do
projeto EM-SMART2 do Programa Erasmus Mundus, e do

[1] D. V. Queiroz, M. S. Alencar, R. D. Gomes, I. E. Fonseca, and
C. Benavente-Peces, “Survey and Systematic Mapping of Industrial
Wireless Sensor Networks,” Journal of Network and Computer Applications, sep 2017.
[2] P. H. Gomes, T. Watteyne, and B. Krishnamachari, “MABO-TSCH:
Multihop and blacklist-based optimized time synchronized channel
hopping,” Transactions on Emerging Telecommunications Technologies,
p. e3223, aug 2017.
[3] D. Zorbas, G. Z. Papadopoulos, and C. Douligeris, “Local or Global
Radio Channel Blacklisting for IEEE 802.15.4-TSCH Networks?” in
IEEE International Conference on Communications (ICC 2018). IEEE,
may 2018.
[4] R. D. Gomes, D. V. Queiroz, A. C. Lima Filho, I. E. Fonseca, and
M. S. Alencar, “Real-time link quality estimation for industrial wireless
sensor networks using dedicated nodes,” Ad Hoc Networks, vol. 59, pp.
116–133, may 2017.
[5] V. Kotsiou, G. Z. Papadopoulos, P. Chatzimisios, and F. Theoleyre, “LABeL: Link-based Adaptive BLacklisting Technique for 6TiSCH Wireless
Industrial Networks,” in Proceedings of the 20th ACM International
Conference on Modelling, Analysis and Simulation of Wireless and
Mobile Systems - MSWiM ’17. New York, New York, USA: ACM
Press, 2017, pp. 25–33.
[6] R. D. G. e Iguatemi E. Fonseca e Marcelo S. Alencar,
“Protocolos multicanais para redes de sensores sem fio
industriais,” Revista de Tecnologia da Informação e Comunicação,
vol. 5, no. 2, pp. 25–32, 2015. [Online]. Available:
http://rtic.com.br/index.php/rtic/article/view/67
[7] D. De Guglielmo, S. Brienza, and G. Anastasi, “IEEE 802.15.4e: A
survey,” Computer Communications, may 2016.
[8] E. Vogli, G. Ribezzo, L. A. Grieco, and G. Boggia, “Fast network joining
algorithms in industrial IEEE 802.15.4 deployments,” Ad Hoc Networks,
vol. 69, pp. 65–75, feb 2018.
[9] R. D. Gomes, M. S. Alencar, D. V. Queiroz, I. E. Fonseca, and
C. Benavente-Peces, “Comparison between Channel Hopping and Channel Adaptation for Industrial Wireless Sensor Networks,” in Proceedings
of the 6th International Conference on Sensor Networks. SCITEPRESS
- Science and Technology Publications, 2017, pp. 87–98.
[10] P. Du and G. Roussos, “Adaptive time slotted channel hopping for
wireless sensor networks,” in 2012 4th Computer Science and Electronic
Engineering Conference (CEEC). IEEE, sep 2012, pp. 29–34.
[11] T. Watteyne, A. Mehta, and K. Pister, “Reliability through frequency
diversity,” in Proceedings of the 6th ACM symposium on Performance
evaluation of wireless ad hoc, sensor, and ubiquitous networks - PEWASUN ’09. New York, New York, USA: ACM Press, 2009, p. 116.
[12] R. Tavakoli, M. Nabi, T. Basten, and K. Goossens, “Dependable
Interference-Aware Time-Slotted Channel Hopping for Wireless Sensor
Networks,” ACM Transactions on Sensor Networks, vol. 14, no. 1, pp.
1–35, jan 2018.
[13] R. D. Gomes, D. V. Queiroz, I. E. Fonseca, and M. S. Alencar,
“A Simulation Model for Industrial Multi-Channel Wireless Sensor
Networks,” Journal of Communication and Information Systems, vol. 32,
no. 1, pp. 29–40, 2017.
[14] Castalia, “Castalia simulator,” access in: 21/02/2018. [Online].
Available: https://github.com/boulis/Castalia

741

XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

Coisas para se saber sobre a Internet das Coisas
– Um Guia Prático –
Leonardo Vidigal Meireles, Luis Guilherme Uzeda Garcia e Alan Kardek Rêgo Segundo
Resumo— Este artigo apresenta os principais pontos a se
considerar ao construir uma aplicação de Internet das Coisas em
uma plataforma global livre. Os principais temas abordados são:
a seleção da plataforma de Internet das Coisas, dos gateways, dos
dispositivos e das camadas de rede e aplicação. As principais
etapas de configuração de todas as camadas da rede também
foram abordadas, utilizando como exemplo uma aplicação de
rastreamento de objetos com GPS. Com exceção do hardware,
todos os demais componentes da aplicação são de uso livre e
gratuito.
Palavras-Chave—IoT, LPWAN, LoRaWAN, Internet das
Coisas.
Abstract— This article discusses key issues behind the
implementation of an Internet of Things application on a free
global platform. The main topics are: the selection of an Internet
of Things platform, gateways, devices, network server and
application server. The configuration steps of devices, gateways,
network servers and application servers were also addressed,
using as an example an object tracking application with GPS.
Excluding the hardware, all other components of the application
are free to use.
Keywords— IoT, LPWAN, LoRaWAN, Internet of Things.

I.

INTRODUÇÃO

O termo Internet das Coisas tem sua origem no idioma
inglês (Internet of Things – IoT), sendo mais antigo do que
normalmente se pressupõe. Ele foi criado pelo pesquisador
britânico Kelvin Ashton do MIT (Massachusetts Institute of
Technology) em 1999, durante uma apresentação sobre as
potencialidades da tecnologia de identificação por
radiofrequência (Radio-Frequency Identification – RFID) [1].
Com a crescente oferta de soluções e novas tecnologias, a
materialização do conceito nunca esteve tão próxima.

Este artigo visa justamente a ajudar estas pessoas que
querem ingressar nesse ramo. Apesar do olhar fim-a-fim, este
trabalho enfatiza as questões de instrumentação e interconexão
frequentemente negligenciadas pela comunidade interessada
nas redes sem fio.
Em busca de aliar teoria e prática, as seções II e III
descrevem brevemente a arquitetura genérica de uma rede IoT
e exemplificam de forma didática a configuração dos
componentes tecnológicos de cada camada, tomando por base
uma aplicação de rastreamento de objetos ou pessoas. O
dispositivo móvel utilizado é o módulo Dragino com shield
para Arduino UNO [2]. Empregou-se um gateway industrial
Multitech Conduit mLinux [3] para a rede de acesso LPWAN
(Low Power Wide Area Network). Complementando a
arquitetura, foi apresentada e discutida a rede global e gratuita
da comunidade The Things Network – TTN [4], para
gerenciamento dos gateways e dos dispositivos. Para a camada
de aplicação foi introduzida a plataforma Cayenne [5], também
gratuita e que possui fácil integração com dispositivos
LoRaWAN. Por fim, a seção IV valida o sistema integrado,
enquanto a seção V tece considerações finais sobre redes IoT
de uso livre.
II.

A Figura 1 apresenta a arquitetura padrão de redes de IoT
cujas camadas são discutidas a seguir.

De forma simplificada, no mundo da IoT, dispositivos ou
objetos (coisas) conectados trocam dados com a nuvem, na
maioria das vezes, sem nenhuma intervenção humana. Diversas
são as áreas nas quais a IoT tem se popularizado, sendo
frequentes as aplicações em cidades inteligentes, logística,
agronegócio, saúde, segurança, entre outras. Em tese,
praticamente qualquer cenário que envolva monitoramento e
controle de variáveis pode se beneficiar das soluções de IoT.
Mas algumas questões são levantadas quando se fala em
IoT, por exemplo: (i) Qual tecnologia de acesso utilizar? (ii)
Quais equipamentos adquirir? (iii) Quais serviços de
gerenciamento de rede e aplicação contratar? (iv) É possível
desenvolver aplicações de baixo custo e sem custo operacional
fixo? Essas e outras dúvidas certamente rondam entusiastas e
projetistas de aplicações de IoT.

ARQUITETURA DE UMA REDE IOT

Fig. 1.

Arquitetura da rede LoRaWAN utilizada na aplicação IoT.

A. Coisas e Dispositivos: Arduino e Dragino
As “coisas” são os objetos, máquinas, equipamentos,
animais e pessoas, ou seja, tudo que possa ser monitorado e
controlado por meio de sensores e atuadores. Assim, qualquer
objeto do dia a dia pode ser considerado uma “coisa”, até
mesmo as pessoas, uma vez que uma pessoa pode utilizar um

Leonardo Vidigal Meireles, Luis Guilherme Uzeda Garcia¸ Alan Kardek Rêgo
Segundo, PROFICAM, Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e Instituto
Tecnológico
Vale
(ITV),
Ouro
Preto
–
MG,
Brasil,
E-mails:
leopiranga@hotmail.com, luis.uzeda@itv.org, alankardek@ufop.edu.br.

742

XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

dispositivo portátil para realizar medições de seus sinais vitais
e de sua geolocalização. Já os dispositivos são os sensores e
atuadores integrados aos rádios de comunicação, que permitem
o envio e recebimento de dados por meio de uma rede de
comunicação sem fio. A possibilidade de construir dispositivos
cada vez menores e de menor custo, oriunda do avanço da
eletrônica, é um grande viabilizador das novas tecnologias de
Internet das Coisas. Na aplicação desenvolvida neste trabalho,
“as coisas” são objetos, pessoas ou animais, que podem ser
rastreados por GPS; e os dispositivos são o conjunto formado
pelo rádio e o microcontrolador. Para isso, foi utilizado um
dispositivo Dragino LoRa/GPS com Arduino UNO, com
potência nominal de 20 dBm, antena omnidirecional de 3,35
dBi e sensibilidade de recepção de -128 dBm [2].
B. Gateways ou Rede de Acesso: LoRAWAN
Os gateways são equipamentos capazes de se comunicar
com inúmeros dispositivos sem fio, organizar os dados e enviálos para os servidores de rede por meio de uma rede tronco ou
backhaul. As tecnologias de acesso LPWAN para IoT têm em
comum uma arquitetura de rede muito familiar, a topologia em
estrela, utilizada nos sistemas de telefonia celular há vários
anos. Há diversas tecnologias no mercado, muitas delas ainda
não disseminadas, ou concentradas apenas em algumas regiões
do planeta. Entre as tecnologias mais comuns atualmente e que
já estão em operação, principalmente na Europa e EUA, podese citar: Sigfox, LoRaWAN, NB IoT, LTE CAT-M1, RPMA,
entre outras [6]. Inúmeras empresas e organizações estão
trabalhando em sistemas com essas novas tecnologias, sendo as
mais relevantes: LoRa-Alliance, Sigfox, Waviot, Ingenu,
Telensa etc., além de várias operadoras de telefonia celular [6].
Os modelos de negócios também são muito distintos, como é o
exemplo da Sigfox e da LoRa-Alliance. Enquanto a primeira
tem como objetivo se tornar uma operadora global de IoT, a
segunda trata-se de uma aliança entre empresas que visa a
padronizar e regular a oferta de produtos e serviços baseados
em LoRaWAN, tornando a tecnologia um padrão mundial.
Neste trabalho, optou-se pela tecnologia LoRaWAN para a
criação da aplicação IoT. A escolha se deve à sua flexibilidade
e opções para definição de cada camada da rede. Utilizou-se o
gateway Multitech Conduit mLinux, modelo MTCDTIP-H5220L-915, com potência nominal de 26 dBm, antena
omnidirecional de 3 dBi e sensibilidade de recepção de -146
dBm [3].
C. Servidores de Rede: The Things Network – TTN
Na arquitetura do LoRaWAN os servidores de redes podem
ser físicos ou em forma de máquinas virtuais, localizados na
nuvem. Eles são responsáveis por fazer o gerenciamento do
recebimento e envio de dados dos dispositivos por meio dos
gateways, organizar e armazenar os dados, gerenciar usuários,
checar chaves criptográficas e gerenciar as solicitações da
camada de aplicações. Atualmente, no mercado existem várias
empresas fornecendo serviços para camadas desserviços de
rede, inclusive gratuitos, como é o caso da The Things
Network (TTN1), cujo objetivo é construir uma rede global de
internet das coisas baseada na tecnologia LoRaWAN.
A TTN é uma organização formada por uma comunidade
de desenvolvedores e programadores, que criaram uma
plataforma livre de Internet das Coisas, visando a participação
1

O
site
da
TTN
pode
https://www.thethingsnetwork.org/.

ser

acessado

pelo

endereço

de pessoas do mundo todo. Atualmente, essa plataforma possui
mais de 38000 desenvolvedores, 22000 aplicações de IoT e
3800 gateways LoRaWAN online, espalhados por todo o
mundo, inclusive no Brasil. Na TTN, além de se conectar com
pessoas de interesses comuns do mundo todo, existe uma série
de documentos, tutoriais e fóruns que ajudam os
desenvolvedores em todas as etapas do processo de criação da
aplicação de IoT.
Além da TTN, muitas outras empresas estão prestando esse
tipo de serviço, como exemplo: Loriot, Link Labs, Multitech,
Resiot, The Things Industries, etc [7]. No Brasil existem
iniciativas open source como a plataforma Dojot, desenvolvida
pelo CPqD. Neste trabalho a plataforma de rede utilizada foi a
TTN, por ser a maior comunidade LoRaWAN global e livre do
mercado, além de homologar o gateway utilizado e possuir
integração com a camada de aplicação.
D. Aplicação: Cayenne
A camada de aplicação faz a interface entre os usuários dos
serviços – sejam eles pessoas ou outros softwares – e os dados
da camada de rede, fazendo com que o caminho entre a
informação oriunda do dispositivo de campo e os usuários seja
transparente. Trata-se de uma camada importante para o
usuário, pois é por meio dela que toda a interação ocorre.
Portanto, a seleção da plataforma de aplicação é um passo
crítico. Caso o usuário final seja um ser humano, é fundamental
a escolha de uma plataforma com interface gráfica simples e
funcional. No linguajar dos profissionais acostumados com
sistemas industriais de automação, a camada de aplicação
funciona como um sistema de supervisão dos dispositivos. Por
outro lado, profissionais de TI, “enxergariam” esta camada
como uma plataforma equivalente às soluções oferecidas pelo
AWS IoT Device Management e pelo Microsoft Azure Serviço
de Aplicativo.
Embora essas duas plataformas sejam muito completas, elas
não possuem a integração direta com a TTN. Portanto, para a
aplicação desenvolvida neste trabalho, utilizou-se a plataforma
Cayenne, pois, além de possuir integração simples com a
camada de rede da comunidade global TTN, ela é gratuita e
permite a criação de interfaces gráficas, bem como o envio de
comandos e o armazenamento de dados históricos. A
plataforma ainda possui uma base de dados muito completa,
com o cadastro de centenas de dispositivos LoRaWAN de
diversos fabricantes diferentes. Essa base de dados ajuda muito
no desenvolvimento da aplicação, uma vez que ao adicionar
um novo dispositivo da base, automaticamente todos os dados
programados no dispositivo são carregados na camada de
aplicação. Por fim, a plataforma Cayenne dispõe de uma ampla
documentação com os passos para configuração dos
dispositivos. Para maiores detalhes, recomenda-se o acesso aos
documentos da plataforma [5].
III.

CONFIGURAÇÃO DA APLICAÇÃO NA REDE LORAWAN

A configuração da aplicação IoT na rede LoRaWAN é
realizada por etapas distintas em ambientes diferentes, sendo
necessário configurar os hardwares, e registrá-los nas
plataformas de rede e aplicação. Para facilitar a compreensão,
foi definida uma sequência de passos a serem seguidos para
configuração, que serão apresentados na forma de tópicos.
A. Configurar Gateway Multi-tech Conduint mLinux
O gateway Multitech Conduit mLinux, modelo MTCDTIPH5-220L-915, executa uma versão personalizada do sistema
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operacional Linux. Esse gateway não possui interface gráfica
para configuração, sendo necessário utilizar o protocolo remoto
de acesso seguro (Secure Shell – SSH) para acessar o sistema
operacional e, assim, por meio de comandos de texto,
configurar o equipamento.
Como o SSH é nativo do Linux, para se conectar ao
gateway, utilizando um computador com esse sistema
operacional, basta acessar o terminal do Linux e executar os
comandos SSH. Já para computadores utilizando o Windows, é
necessária a instalação de algum software que possibilite o
acesso via SSH. Neste caso, algumas sugestões são: Cygwin,
que permite execução de instruções Linux no Windows, ou
Terra Term e Putty, que possibilitam abrir conexões SSH pela
porta padrão 22 [8].
Para conexão à plataforma TTN, foi necessário instalar no
gateway um endereçador de pacotes que usa o protocolo de
troca de mensagens para telemetria (Message Queue Telemetry
Transport – MQTT), sendo que existem diferentes opções,
como o endereçador da Semtech e o da própria TTN. Existem
diversas formas de se instalar os endereçadores, sendo que as
principais são abordadas no site da TTN [9]. Neste trabalho,
utilizou-se a forma mais direta de se realizar a instalação,
baixando diretamente no gateway um script que pode ser
encontrado online no portal GitHub2. Para baixar o instalador
diretamente no gateway, primeiro foi realizada a configuração
de rede para acesso à internet. As configurações de rede no
gateway mLinux foram realizadas via SSH, editando o arquivo
interfaces, localizado no diretório /etc/network/.
O instalador do endereçador de pacotes da TTN realiza uma
série de configurações no gateway. Para isso, são realizadas
entradas de forma sequencial, de modo que o usuário
configure: a rede de backhaul, as informações de fuso horário,
o plano de frequência utilizado, país e cidade de instalação do
gateway, geolocalização, etc. Em particular nesse ponto, é
importante definir o plano de frequência correto, para o Brasil é
o padrão americano US902-928, sendo recomenda a banda G1
(902 a 908 para uplink e 923 a 928 para downlink). Depois de
concluída a execução do installer.sh, o gateway está
configurado e pronto para ser registrado na TTN.
B. Registrar Gateway na plataforma TTN
Concluída a configuração do hardware do gateway
Multitech mLinux, é necessário realizar o registro do gateway
na TTN. No registro são informados os parâmetros
fundamentais para o funcionamento da comunicação, além de
parâmetros como localização, descrição, identificação, etc.
Para realizar o registro do gateway, o primeiro passo é acessar
o portal da TTN e fazer o login com usuário e senha précadastrados na plataforma. Na área de usuário existe uma área
chamada Console, na qual o usuário gerencia seus gateways e
aplicações. Nesta área, basta acessar a opção Gateways e
register gateway para ter acesso ao registro.
Na área de registro do gateway, os parâmetros mais
importantes são: (i) Gateway EUI – identificador único de 8
bytes escrito na etiqueta externa de identificação do gateway
(na tela de registro, essa opção aparece quando se seleciona o
uso de endereçador de pacotes); (ii) Description - foi definida
2

O script de instalação installer.sh pode ser obtido por meio do link:
https://raw.githubusercontent.com/kersing/multitechinstaller/master/installer.sh

a descrição (aqui é importante ser criativo e assertivo),
facilitando a identificação do gateway para outras pessoas; (iii)
Frequency plan – frequência de uso do padrão americano,
United States 915 MHz, uma vez que é a mesma utilizada no
Brasil; e (iv) Router – opção destinada ao Brasil, ttn-routerbrazil (configuração importante para reduzir a latência da
comunicação entre o gateway e os servidores da TTN).
Os próximos parâmetros são a localização do gateway e a
informação de antena – interna ou externa. Esses parâmetros
são importantes para que outros usuários encontrem o gateway
no site da TTN para conexão de seus dispositivos. Após a
realização dessas configurações, o gateway foi registrado. Para
realizar atualizações de parâmetros, é possível acessar a opção
de configurações na página de gerenciamento do gateway,
como ilustrado na Figura 2. Ainda na área de gerenciamento, é
possível visualizar se o gateway está online, o tempo da última
troca de mensagem com a TTN, assim como monitorar o
tráfego de mensagens com os dispositivos conectados.

Fig. 2.

Configuração do gateway na plataforma TTN.

Outras informações, como o número de mensagens
recebidas e enviadas, também podem ser visualizadas na área
de gerenciamento do gateway, que permite ao administrador da
rede um controle total de todos os gateways que estão sob sua
responsabilidade. Como se espera de uma camada de rede, a
TTN permite uma boa gestão dos ativos, mesmo sendo uma
plataforma sem custo para os membros participantes.
C. Configurar dispositivo LoRa/GPS com Arduino UNO
O dispositivo utilizado nesta aplicação foi a junção entre
um Arduino UNO e um módulo Dragino LoRa/GPS. Para
configurar o dispositivo foi necessário realizar a programação
do Arduino, de modo que o seu microcontrolador se
comunicasse com o microcontrolador do rádio LoRaWAN.
O primeiro passo foi a instalação física do módulo Dragino
no Arduino, como ilustrado pela Figura 3. Na sequência, para
programação do Arduino, foi necessário utilizar o software da
plataforma disponível no site https://www.arduino.cc/.
Também foi necessário instalar as bibliotecas específicas: (i)
LMIC – interface de parâmetros do rádio LoRaWAN com a
TTN; (ii) SPI – biblioteca padrão para comunicação serial SPI
(Serial Peripheral Interface), utilizada para comunicação entre
o microcontrolador Atmel MEGA 328P e o módulo LoRa
RF96; (iii) SoftwareSerial – biblioteca de comunicação serial
UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) do
Arduino; (iv) TinyGPS – biblioteca para acesso às funções do
GPS L80 – M39 presente no módulo Dragino e essencial para
realizar o rastreamento; e (v) CayenneLPP – biblioteca para
acesso às funções de interface entre o rádio LoRaWAN e a
plataforma Cayenne.
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um novo dispositivo. Para o registro de um novo dispositivo,
foi preciso configurar os parâmetros: (i) Device ID – criando
um nome único para o dispositivo nesta aplicação; (ii) Device
EUI – identificador de 8 bytes único em toda a rede TTN, que
deverá ser criado pelo usuário; (iii) App Key – chave da
aplicação; e (iv) App EUI – endereço EUI da aplicação; sendo
os dois últimos (gerados automaticamente pela TTN) muito
importantes para a configuração do código do dispositivo no
Arduino.

Fig. 3.

Instalação do módulo Dragino na plataforma Arduino UNO.

Após a instalação de todas as bibliotecas necessárias para
programação do Arduino, foi utilizado um código padrão para
configuração da comunicação entre o módulo Dragino
LoRA/GPS, o Arduino UNO e a TTN. Esse código pode ser
encontrado no portal GitHub no link Lora/Lora
Shield/Examples/lora_shield_ttn/lora_shield_ttn.ino.

Para concluir o registro, na área de gerenciamento do
dispositivo, é importante realizar uma alteração em sua
configuração padrão. Assim, o parâmetro Activation Method,
que por padrão é OTAA (Over the Air Activation) foi alterado
para ABP (Activation By Personalisation). Essa mudança se
deve à forma como o dispositivo foi programado, neste caso
utilizando as chaves fixas para ativação, os detalhes são
ilustrados na Figura 4.

D. Registrar dispositivo na plataforma TTN
As etapas de configuração do Arduino e registro na TTN e
Cayenne são altamente interdependentes. Por isso, é necessário
registrar o dispositivo na plataforma TTN, pois as chaves de
seguranças geradas com o cadastro do dispositivo precisam ser
inseridas no código do Arduino para possibilitar a comunicação
e garantir a confiabilidade das informações.
O registro do dispositivo é realizado no Console da TTN.
Assim, foi criada uma aplicação que irá fazer o link lógico
entre os gateways da rede e os dispositivos. No Console, na
área Applications, foi adicionada uma nova aplicação (add
application), com os seguintes parâmetros: (i) Application ID
– é a identificação da aplicação, que deve ser única em toda
rede TTN; (ii) Description – é a descrição da rede, que deve
ser sugestiva para facilitar o entendimento das pessoas; e (iii)
Handler registration – é o registro do manipulador, que deve
ser equivalente ao da região do Router configurado para o
gateway (neste trabalho foi selecionado ttn-handler-brazil).
Após a configuração desses parâmetros, a aplicação foi
registrada e, assim, na área de gerenciamento, foi criado o link
entre a aplicação e o gateway registrado anteriormente. Este
link foi criado por meio do parâmetro Application EUI,
adicionando o endereço EUI do gateway registrado. É
importante ressaltar que uma aplicação pode ser associada a
vários gateways, assim, qualquer gateway público pode ser
adicionado em uma determinada aplicação, sendo justamente
esta característica da TTN que a torna uma plataforma global e
livre de IoT.
Ainda na aplicação, outro passo primordial é a criação do
link entre a TTN e a Cayenne. Essa integração é realizada na
área da aplicação na TTN, em uma opção chamada
Integrations, adicionando a opção Cayenne My Devices.
Finalizando, é necessário definir o formato da mensagem que a
aplicação enviará à plataforma Cayennne. Nesse caso, na opção
Payloads Formats, seleciona-se CayenneLPP. Realizados
esses passos, a aplicação está pronta para enviar dados à
plataforma Cayenne no formato correto, possibilitando a
integração.
Complementando a aplicação, o passo seguinte foi o
registro do dispositivo, sendo este realizado também na área
das aplicações dentro do Console da TTN, mais
especificamente na área de Devices, por meio do registro de

Fig. 4.

Chaves de ativação do dispositivo na TTN.

As chaves para a ativação ABP, em destaque na Figura 4,
precisam ser inseridas no código do Arduino. Os parâmetros
correspondentes a essas chaves devem ser alterados para os
valores gerados pela aplicação, que foram ocultados
intencionalmente na Figura 4. No código do Arduino, estes
parâmetros são respectivamente: DEVADDR, NWKSKEY e
APPSKEY. Feito isso, o dispositivo iniciou a comunicação
com o gateway, sendo possível gerenciá-lo por meio da
plataforma TTN.
E. Registrar dispositivo na plataforma Cayenne
Semelhante ao registro na TTN, para a Cayenne também
são necessárias alterações no código do Arduino e cadastro no
site da plataforma. Dessa forma, no código do Arduino, foi
necessário inserir a chamada da biblioteca CayenneLPP.
Também foram adicionadas as variáveis que se desejava
configurar no dispositivo, sendo que, para esta aplicação,
foram os parâmetros latitude, longitude e altitude do GPS e
algumas variáveis analógicas e digitais simuladas, apenas para
ilustrar a capacidade da aplicação. Os parâmetros de indicação
de intensidade do sinal de recepção (Received Signal Strength
Indication – RSSI) e relação sinal ruído do rádio (Signal-toNoise Ratio – SNR) são gerados automaticamente (para mais
detalhes ver [5]).
Para funcionamento do GPS, além da biblioteca
TinnyGPS, no código do Arduino foram inseridas as
chamadas das funções para seu funcionamento e para
integração dos dados com a Cayenne. Assim, foram inseridas
as funções smartdelay, que definiu o tempo de atraso padrão
do GPS, e a função f_get_position, para capturar as
coordenadas do GPS, além de passar valores para as variáveis
da biblioteca CayenneLPP [5].
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Para registro do dispositivo na Cayenne, foi acessado o site
da plataforma utilizando um usuário previamente cadastrado,
assim como na TTN. Na área principal, foi adicionado um
novo projeto, chamado de Rastreamento de objetos. A
aplicação possui uma série de funções, sendo: (i) Overview,
que permite visualizar a tela principal de gerenciamento dos
dispositivos; (ii) Scheduling (calendário), que possibilita
registrar eventos relacionados à aplicação; (iii) Trigers e
Alerts (gatilhos e alertas), que permite cadastrar gatilhos para
disparo de ações ou alarmes; (iv) Data (base de dados), que
permite visualizar os eventos e os valores das variáveis, além
do download dos dados em formato CSV; e (v) Sharing
(compartilhar), que permite compartilhar o projeto com outros
usuários, inclusive com direito a executar comandos.
Para adicionar um novo dispositivo, usam-se os comandos
Add New e Device/Widget, sendo exibida uma lista de
opções, entre elas a opção LoRa. Em seguida, seleciona-se a
opção relacionada à plataforma existente, sendo, neste caso, a
TTN. Logo, uma nova lista com atuadores e sensores é exibida,
incluisive o Dragino Technology GPS Shield – dispositivo
utilizado neste trabalho.
Após selecioná-lo, uma janela de configuração foi aberta
com as informações a serem inseridas: (i) Name – nome do
dispositivo; (ii) DevEUI – endereço único do dispositivo na
TTN; (iii) Activation Mode – modo de ativação (informa que
o dispositivo já foi registrado na TTN); e (iv) Location –
localização do dispositivo (móvel ou fixo). Para o último
parâmetro, caso o dispositivo seja fixo, deve-se informar as
suas coordenadas. Após o registro do dispositivo, foi possível
visualizá-lo na área de Overview e na lista de dispositivos à
esquerda, conforme apresentado na Figura 5.
IV.

V.

Interface gráfica Cayenne com dispositivo de rastreamento.

Por meio da interface apresentada na Figura 5, é possível
gerar gráficos das variáveis analógicas, e filtrar por períodos
fixos ou customizados. Além disso, é possível enviar comandos
aos dispositivos, desde que variáveis de saída tenham sido
adicionadas no dispositivo. Outro recurso interessante é a
interface geral para todos os dispositivos, a fim de monitorar as
informações principais, assim, caso um evento gere um alarme
ou uma informação chame a atenção do usuário, ele pode

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho, as questões levantadas
inicialmente foram sendo respondidas, sendo elas: (i) Qual
tecnologia de acesso utilizar? Existem diversas opções de rede
LPWAN, e a escolhida foi a LoRaWAN devido à sua
flexibilidade. (ii) Quais equipamentos adquirir? Definida a
tecnologia, existem também muitas opções, tanto de
dispositivos como de gateways. A melhor fonte de informações
é sem dúvidas a LoRa-Alliance. (iii) Quais serviços de
gerenciamento de rede e aplicação contratar? Existem bons
serviços gratuitos, e caso a aplicação se adeque às limitações, a
TTN e a Cayenne são boas opções. (iv) É possível desenvolver
aplicações de baixo custo e sem custo operacional fixo? Sim, é
possível construir uma aplicação IoT de baixo custo. Neste
trabalho, o equipamento de maior custo foi o gateway
Multitech. Porém, existem opções de se construir gateways
utilizando o Raspberry Pi com módulos de rádio LoRa, o que
reduz muito os custos do projeto, mas com algumas limitações.
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VALIDAÇÃO

Concluídas as configurações, o resultado obtido foi uma
aplicação com as informações de coordenadas de GPS
marcadas em um mapa na interface gráfica do dispositivo,
conforme ilustrado na Figura 5.

Fig. 5.

acessar a interface do dispositivo e avaliar todas as suas
informações.
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Influência de Operações Morfológicas em
Algoritmo de Detecção de Alvos para Imagens
SAR VHF UWB
Lucas P. Ramos, Victor I. A. Medeiros, Dimas I. Alves, Crı́stian Müller, Renato Machado e
Bartolomeu F. Uchôa-Filho

Resumo— Este artigo apresenta um estudo sobre a
influência de operações morfológicas em imagens de radar
de abertura sintética (SAR) em banda VHF. Para avaliar os
diferentes elementos estruturantes considerados nas operações
morfológicas, utiliza-se o algoritmo de detecção de alvos proposto
pela Swedish Defence Research Agency (FOI) e os dados obtidos
pelo sistema SAR CARABAS II. As métricas de desempenho
consideradas no estudo foram a probabilidade de detecção de
alvos e a taxa de falso alarme. Como resultado, constata-se que
a geometria do elemento estruturante considerado nas operações
morfológicas influencia significativamente no desempenho do
algoritmo de detecção de alvos.
Palavras-Chave— Operações Morfológicas, CARABAS II,
SAR, CDA.
Abstract— This paper presents a study on the influence of
morphological operations on synthetic aperture radar (SAR)
images in VHF band. To evaluate the structuring elements
considered in morphological operations, the target detection
algorithm proposed by the Swedish Defense Research Agency
(FOI) and the data obtained by the SAR system CARABAS II
are used. The performance metrics considered in the study were
the probability of target detection and the false alarm rate. As
a result, it is revealed that the structural element considered
in the morphological operations has a signifant effect on the
performance of the target detection algorithm.
Keywords— Morphological Operations, CARABAS II, SAR,
CDA.

I. I NTRODUÇ ÃO
Os sistemas de radares de abertura sintética (SAR Synthetic Aperture Radar) foram propostos por Carl A.
Wiley [1] em 1965, conceito que permitiu grandes avanços
na tecnologia de radares [2]. Os sistemas SAR baseiamse na movimentação relativa entre a antena do dispositivo
e a área iluminada (irradiada), a fim de cobrir uma área
equivalente a de um sistema com uma abertura efetiva de
antena muito maior, permitindo a obtenção de imagens com
maior resolução espacial, mesmo utilizando-se antenas com
dimensões menores [3].
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Devido a essas caracterı́sticas, estes sistemas passaram a ter
diversos fins, como por exemplo em aplicações relacionadas
ao monitoramento de desastres naturais, atividades ilegais
de desmatamento e de tráfico de drogas e de armas que
ocorrem em regiões com camuflagem natural, como é o
caso das fronteiras terrestres da Amazônia Brasileira [4].
Sistemas utilizados nesse contexto são denominados radares
de penetração em folhagens (FOPEN), os quais utilizam
sinais nas bandas P e Very-High Frequency (VHF) permitindo
que o sinal tenha uma boa capacidade de penetração, o
que torna o sistema bastante atrativo tanto para aplicações
civis, e.g., detecção de remoção seletiva de árvores, quanto
para aplicações de interesse militar, e.g., deteção de veı́culos
camuflados e de instalações ilegais [5], [6]. É importante
salientar que para ambas as situações é de interesse que
os alvos supramencionados possam ser detectados com
probabilidade de detecção (Pd - probabilitiy of target
detection) elevada e baixa taxa de falsos alarmes (FAR - false
alarm rate) [7].
Neste cenário estão inseridos a famı́lia de radares suecos
Coherent All Radio BAnd Sensing (CARABAS), os quais vêm
sendo desenvolvidos desde o inı́cio da década de noventa pela
SAAB em parceria com a Swedish Defence Research Agency
(FOI) [8], [9]. Os dados gerados pelos sistemas CARABAS
permitem a geração de diversos produtos, desde mapas
topográficos de alta resolução, até algoritmos de detecção de
alvos. Este artigo aborda um tipo especı́fico de algoritmo de
detecção de alvos, conhecido por algoritmo de detecção de
mudanças (CDA, change detection algorithm) [10].
O CDA proposto pela FOI [11] é considerado neste artigo
como framework de testes. De maneira geral, algoritmos
CDA baseiam-se na natureza estática do ambiente monitorado,
com o objetivo de suprimir pequenas variações e ressaltar
mudanças de maior relevância nas imagens. O algoritmo CDA
da FOI baseia-se no detector de razão de verossimilhança,
conforme exemplificado em [12], [13] e utilizam operações
morfológicas para reduzir a quantidade de falsos alarmes
obtidos. É importante salientar que não foram encontrados
estudos referentes ao impacto causado no desempenho dos
algoritmos CDA pelo uso de diferentes elementos estruturantes
nas operações morfológicas.
Assim, este artigo apresenta um estudo referente a influência
do uso de diferentes elementos estruturantes nas operações
morfológicas usualmente consideradas em algoritmos de
detecção de mudanças para imagens SAR VHF UWB. Para
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(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 1. Apresentação das etapas do algoritmo de detecção de alvos: (a) imagem de referência; (b) imagem de saı́da do processamento CDA; (c) imagem
após passar pelo filtro CFAR; (d) imagem final que apresenta os alvos detectados.

o estudo proposto, consideram-se diferentes geometrias e
tamanhos de elementos estruturantes (E.E.) utilizados nas
operações, bem como a adequação do threshold considerado
no detector de verossimilhança. Observou-se que o valor ótimo
de threshold pode ser alterado com a mudança na geometria
do elemento estruturante utilizado nas operações morfológicas.
Como consequência, o desempenho do algoritmo CDA
pode ser melhorado, desde que a combinação do elemento
estruturante utilizado nas operações morfológicas estejam bem
casadas com a configuração do detector.
O restante deste artigo está organizado da seguinte maneira.
A Seção II introduz o conjunto de dados usados para o
estudo proposto. A Seção III apresenta o algoritmo de
detecção de mudanças avaliado. São apresentados na Seção
IV os diferentes elementos estruturantes que foram utilizados
na avaliação proposta. Os resultados de simulação são
apresentados e discutidos na Seção V. Algumas considerações
finais são apresentadas na Seção VI, concluindo o trabalho.
II. D ESCRIÇ ÃO DOS DADOS
Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de estudos
sobre novos algoritmos CDA, foi disponibilizado para a
comunidade cientı́fica um conjunto de 24 imagens, com
dimensão de 2000×3000 pixels, obtidas com o sistema
CARABAS II [11], [14]. Esse subconjunto faz parte de um
conjunto de 150 medições obtidas durante uma campanha de
voo em 2002, em uma região militar chamada RFN Vidsel
localizada no norte da Suécia. A região de testes de interesse
compreende uma área retangular de 2 km × 3 km, sendo
caracterizada pela presença de áreas florestais.
Para as campanhas de coleta de dados, foram considerados
25 alvos compostos por 3 tipos diferentes de veı́culos TGB11,
TGB30 e TGB40 [11]:
• TGB11 - 10 Unidades - 4,4 × 1,9 × 2,2m;
• TGB30 - 8 Unidades - 6,8 × 2,5 × 3m;
• TGB40 - 7 Unidades - 7,8 × 2,5 × 3m.
As 24 imagens consideradas foram obtidas a partir de
quatro missões, com seis passagens da plataforma móvel

para cada missão. Para a identificação das imagens, adotouse a mesma nomenclatura considerada em [11]. Maiores
informações sobre o banco de dados considerado neste artigo
podem ser encontradas em [11].
Cabe salientar que as imagens utilizadas já foram
previamente processadas [15], [16] e geocodificadas [17].
Deste modo, as etapas de formação e geocodificação da
imagem não serão objetos de estudo neste artigo.
III. ALGORITMO PROPOSTO PELA FOI
O algoritmo de detecção de alvos utilizado como framework
neste trabalho consiste em uma etapa de detecção de mudanças
entre a imagem referência e a imagem teste, na aplicação do
filtro espacial denominado CFAR (constant false alarm rate)
e em uma etapa de detecção. A Fig. 1 apresenta uma imagem
teste e as três etapas de processamento supramencionadas.
Cabe ressaltar que a entrada do algoritmo CDA consiste em
duas imagens, a imagem referência e a imagem teste. De modo
a permitir a comparação de resultados, utilizam-se os mesmos
dados de entrada e as configurações de simulação apresentadas
em [11].
A. Algoritmo de Detecção de Mudanças
O método utilizado baseia-se em um teste de hipótese em
que consideram-se duas imagens como dados de entrada sendo
uma de interesse, na qual deseja-se detectar os alvos e uma
segunda imagem de referência, a qual é utilizada para suprimir
o clutter da imagem de interesse.
O CDA proposto pela FOI utiliza o teste de razão de
verossimilhança. A contribuição de clutter e de ruı́do térmico
na formação da imagem foram modelados como processos
Gaussianos complexos circularmente simétricos de média zero
[10]. Baseado na análise e nas simplificações apresentadas em
[9] e [11], a razão de verossimilhança é dada por :
Id [x, y] = Λ =
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em que [x, y] refere-se às coordenadas das imagens, s é o
vetor que indica a presença de alvo em
 uma
 das duasimagens,

1
0
podendo assumir os valores s =
ou s =
, T
0
1
denota a operação de transposição matricial, C é a matriz
covariância 2×2 estimada a partir de blocos (janelas) de 100×
100 pixels, percorrendo a imagem com passos de 10 pixels
até


zi
que toda a imagem tenha sido toda percorrida e z =
,
zr
em que zi e zr representam as imagens de interesse e de
referência, respectivamente.
Para reduzir a influência do ruı́do em z, as imagens de
interesse e de referência foram submetidas a um filtro de média
de dimensões 5 × 5, conforme descrito em [11] antes de serem
utilizadas no teste apresentado em (1).

de diferentes elementos estruturantes e garantir que a forma
dos objetos detectados seja mantida. De fato, a utilização de
um maior número de operações morfológicas pode resultar em
melhor desempenho para o sistema, porém essa avaliação não
foi considerada neste artigo.
IV. O PERAÇ ÕES M ORFOL ÓGICAS
A morfologia matemática baseada na teoria de conjuntos
tem como princı́pio básico extrair informações relativas
a imagem como estrutura e forma através de um outro
conjunto definido, chamado de elemento estruturante [18].
Neste contexto, as operações de dilatação e erosão
são de fundamental importância para os processamentos
morfológicos sendo responsáveis pela remoção de objetos
isolados na imagem, bem como, por ressaltar a presença de
objetos de interesse [19].

B. Filtro CFAR
O filtro CFAR é aplicado na imagem que é obtida após a
etapa do CDA. O filtro CFAR utilizado pode ser caracterizado
por uma janela externa de tamanho 31 × 31 pixels que é
utilizada para formar o conjunto de amostras de pixel para
a estatı́stica de background, e uma janela interna com valores
nulos, de tamanho 17 × 17 pixels que é utilizada como janela
de guarda ao redor do pixel de interesse (pixel no centro do
filtro), conforme é apresentado na Fig. 2.

Fig. 2.

Diagrama simplificado para o filtro CFAR utilizado.

Para o processo de filtragem utilizado, centraliza-se o filtro
no pixel de teste e calcula-se a média (µ) e o desvio padrão
(σ) da amostra de pixels. O novo valor de amplitude para o
pixel centralizado é dado por:

A. Elementos Estruturantes
Elementos estruturantes são definidos como conjuntos
conhecidos em forma e tamanho, que interage diretamente
com a imagem [20]. Este conjunto, no universo digital, é
definido por uma matriz com zeros e uns que pode apresentar
diferentes formas (geometrias) e tamanhos (dimensões da
matriz). Neste trabalho são considerados alguns elementos de
formatos clássicos, apresentados a seguir:
- Diamante: Elemento estruturante no formato de
diamante. O elemento de ordem Nd = 3 é dado pela
matriz H1 :


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


 0 1 1 1 1 1 0 



(3)
H1 = 
 1 1 1 1 1 1 1 .
 0 1 1 1 1 1 0 


 0 0 1 1 1 0 0 
0 0 0 1 0 0 0
Para o E.E. diamante a ordem Nd diz respeito a distância
entre o ponto central da matriz e os pontos extremos da
matriz nos sentidos horizontal e vertical.
- Quadrático: Elemento estruturante no formato de
quadrado. O elemento de ordem Nq = 3 é dado pela
matriz H2 :


1 1 1
H2 =  1 1 1  .
(4)
1 1 1

Id [x, y] − µ
,
(2)
σ
em que Id [x, y] é a amplitude do pixel em teste e IN [x, y]
representa sua nova amplitude após o processo de filtragem.
IN [x, y] =

C. Análise de Detecção

Para o E.E. quadrado a ordem Nq diz respeito a ordem
da matriz.
- Circular: Elemento estruturante com um formato
circular. O elemento de ordem Nc = 3 é dado pela matriz
H3 :


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


 1 1 1 1 1 1 1 



(5)
H3 = 
 1 1 1 1 1 1 1 .
 1 1 1 1 1 1 1 


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

A próxima etapa na detecção consiste na avaliação dos
pixels da imagem através de um threshold (Th) pré-definido.
Se um pixel for de amplitude maior que Th, esse pixel
passa a assumir o valor um, caso contrário, o pixel passa a
assumir valor zero, formando assim uma imagem binária. No
ultimo estágio, são realizadas duas operações morfológicas na
imagem binária, sendo elas uma operação de erosão seguida
de uma operação de dilatação. O intuito dessas operações é
excluir a ocorrência de detecções com dimensões inferiores
aos objetos de interesse de modo a diminuir a ocorrência de
falsos alarmes. É importante salientar que utilizou-se apenas
uma dilatação neste processo de forma a facilitar a análise
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Para o E.E. circular a ordem Nc diz respeito a distância
entre o ponto central da matriz e os pontos extremos da
matriz nos sentidos horizontal e vertical.
- Cruz: Elemento estruturante no formato de cruz. O
elemento de ordem Nx = 3 é dado pela matriz H4 :





H4 = 





1
0
0
0
0
0
1

0
1
0
0
0
1
0

0
0
1
0
1
0
0

0
0
0
1
0
0
0

0
0
1
0
1
0
0

0
1
0
0
0
1
0

1
0
0
0
0
0
1






.





(6)

Para o E.E. cruz a ordem Nx diz respeito a distância entre
o ponto central da matriz e os pontos extremos da matriz
nos sentidos diagonal.

V. R ESULTADOS DE S IMULAÇ ÃO
Para fins de avaliação dos elementos estruturantes
considerados nas operações morfológicas, consideram-se para
referências de desempenho os resultados apresentados em
[11]. As simulações foram realizadas considerando elementos
estruturantes com dimensões 3 × 3, 5 × 5 e 7 × 7. As Tabelas
I-IV apresentam o desempenho do algoritmo em termos de
taxa de falsos alarmes (FAR), o qual é definido pela razão
entre os falsos positivos e área dada em km2 , e probabilidade
de detecção de alvos (Pd ), que é definida pela razão entre o
número de alvos detectados e o número total de alvos. Para
este estudo foram considerados os mesmos 24 casos avaliados
em [11], totalizando 600 alvos de interesse e uma área de 144
km2 , levando em conta os elementos estruturantes quadrático,
diamante, circular e em cruz, respectivamente. A fim de
destacar o desempenho e facilitar a comparação de resultados
das Tabelas I-IV, alguns de seus elementos foram destacados
em negrito. O critério de comparação adotado foram os valores
obtidos para cada um dos elementos estruturantes com menor
taxa de falsos alarmes para uma probabilidade de detecção
maior ou igual a 97%.
TABELA I
PAR ÂMETROS FAR E Pd OBTIDOS PARA O E.E. QUADR ÁTICO COM
VARIAÇ ÃO DIMENSIONAL E DE LIMIAR .

Th
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00

3×3
FAR
Pd
12.0347
0.9950
8.1458
0.9917
5.5069
0.9883
3.8611
0.9833
2.5694
0.9833
1.7014
0.9800
1.1319
0.9767
0.8264
0.9750
0.5486
0.9667

5×5
FAR
Pd
0.0694
0.9217
0.0556
0.9033
0.0278
0.8800
0.0208
0.8433
0.0069
0.8067
0.0069
0.7817
0.0069
0.7567
0.0069
0.7183
0.0000
0.6867

7×7
FAR
Pd
0.0000
0.2750
0.0000
0.2350
0.0000
0.2000
0.0000
0.1717
0.0000
0.1533
0.0000
0.1183
0.0000
0.0883
0.0000
0.0667
0.0000
0.0500

TABELA II
PAR ÂMETROS FAR E Pd OBTIDOS PARA O E.E. DIAMANTE COM
VARIAÇ ÃO DIMENSIONAL E DE LIMIAR .

Th
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00

3×3
FAR
Pd
28.0000
0.9967
19.5278
0.9950
13.9236
0.9950
9.7639
0.9933
6.9514
0.9917
4.8958
0.9883
3.4375
0.9867
2.4861
0.9833
1.8403
0.9800

5×5
FAR
Pd
2.3194
0.9900
1.4444
0.9850
0.9444
0.9800
0.5625
0.9767
0.3889
0.9750
0.2361
0.9633
0.1736
0.9583
0.1181
0.9467
0.0764
0.9333

7×7
FAR
Pd
0.0278
0.9150
0.0139
0.8933
0.0139
0.8633
0.0069
0.8267
0.0069
0.7983
0.0069
0.7533
0.0069
0.7083
0.0000
0.6733
0.0000
0.6350

TABELA III
PAR ÂMETROS FAR E Pd OBTIDOS PARA O E.E. CIRCULAR COM
VARIAÇ ÃO DIMENSIONAL E DE LIMIAR .

Th
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00

3×3
FAR
Pd
28.0000
0.9967
19.5280
0.9950
13.9240
0.9950
9.7640
0.9933
6.9510
0.9917
4.8960
0.9883
3.4380
0.9867
2.4860
0.9833
1.8400
0.9800

5×5
FAR
Pd
2.3194
0.9883
1.4444
0.9850
0.9444
0.9800
0.5625
0.9767
0.3889
0.9750
0.2361
0.9633
0.1736
0.9583
0.1181
0.9467
0.0764
0.9333

7×7
FAR
Pd
0.0972
0.9150
0.0486
0.9050
0.0347
0.8783
0.0278
0.8417
0.0069
0.8067
0.0069
0.7817
0.0069
0.7567
0.0069
0.7183
0.0000
0.6867

TABELA IV
PAR ÂMETROS FAR E Pd OBTIDOS PARA O E.E. CRUZ COM VARIAÇ ÃO
DIMENSIONAL E DE LIMIAR .

Th
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00

3×3
FAR
Pd
11.7500
0.9917
7.9931
0.9900
5.3611
0.9883
3.7569
0.9833
2.4792
0.9833
1.6458
0.9800
1.0903
0.9767
0.7847
0.9750
0.5278
0.9700

5×5
FAR
Pd
0.1181
0.9167
0.0486
0.9083
0.0278
0.8850
0.0278
0.8483
0.0000
0.8150
0.0000
0.7867
0.0000
0.7667
0.0000
0.7267
0.0000
0.6900

7×7
FAR
Pd
0.0000
0.2800
0.0000
0.2433
0.0000
0.2100
0.0000
0.1767
0.0000
0.1567
0.0000
0.1217
0.0000
0.0883
0.0000
0.6783
0.0000
0.0517

Pode-se observar através dos resultados apresentados nas
Tabelas I-IV que o melhor desempenho é obtido quando
o elemento estruturante diamante é utilizado, visto que em
[11] obteve-se uma Pd de 0.97 e FAR de 0.67/km2 . Este
resultado está relacionado com a forma em que os alvos foram
dispostos e suas dimensões, conforme apresentado em [11].
Nota-se que os alvos foram posicionados com uma inclinação
(no plano horizontal) em relação ao ângulo de passagem do
voo. Além disso, nota-se que os alvos, em geral, possuem
formato retangular e dimensões que são mais próximas do
tamanho da janela de 5 × 5 do que em relação aos outros
tamanhos avaliados. Isso apenas corrobora a hipótese de que a
escolha do formato e do tamanho dos elementos estruturantes,
quando casados com o posicionamento e geometria dos alvos
de interesse, podem afetar positivamente o desempenho do
CDA.
A fim de analisar os possı́veis pontos de operação para
o melhor elemento estruturante encontrado é apresentada a
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curva ROC (Receiver Operating Characteristic Curve), que é
basicamente a curva Pd × FAR, variando-se Th. Na Fig. 3, o
ponto P destaca a relação de desempenho Pd × FAR para o E.
E. diamante e Th = 6, o mesmo valor de threshold utilizado em
[11]. Cabe ressaltar que apesar da utilização de uma operação
morfológica a menos, os resultados foram melhores tanto em
termos de Pd , quanto em temos de FAR.

Pd

0.98

P
Menor FAR com Pd = 97,5%
FAR = 0.3889 - Th = 6.00

0.96

0.94

0

0.5

1

1.5

2

2.5

FAR
Fig. 3.

Curva ROC – E.E. Diamante de dimensão 5x5.

VI. C ONSIDERAÇ ÕES F INAIS
Este artigo apresentou um estudo sobre a influência de
diferentes elementos estruturantes nas operações morfológicas
em algoritmos de detecção de mudanças aplicados em imagens
SAR VHF UWB. Para a avaliação, considerou-se o algoritmo
de detecção de alvos proposto pela FOI apresentado em
[11]. O estudo avaliou a utilização de elementos estruturantes
com diferentes geometrias e tamanhos, bem como diferentes
limiares de detecção. Os resultados mostraram que a geometria
e o tamanho escolhido dos elementos estruturantes influenciam
significativamente, no desempenho do algoritmo de detecção.
Os resultados também corroboram com a ideia de que o
elemento estruturante que melhora o desempenho do algoritmo
de detecção de alvos pode estar associado com a disposição
em que o alvo se encontra em relação a direção de voo do
sistema SAR, o que interfere diretamente nas caracterı́sticas
de reflexão do alvo. Estudos futuros poderão determinar,
para outras imagens SAR, quais elementos estruturantes
resultam em melhores resultados, dados diferentes tamanhos
e formatos de alvos nas imagens de interesse. Por fim, estudase a possibilidade de trabalhar com algoritmos adaptativos,
permitindo a seleção de elementos estruturantes para detecção
de diferentes alvos.
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Resumo— No paradigma atual, o espectro eletromagnético é
utilizado de forma ineficiente pelos sistemas de comunicação
sem fio. Combinando isso à crescente demanda por maiores
taxas, surge a necessidade de métodos para melhor utilização do
espectro, como o Rádio Cognitivo. Neste contexto, este trabalho
avalia o desempenho da técnica de detecção de energia para
o sensoriamento espectral, levando em consideração diferentes
esquemas de modulação.
Palavras-Chave— Sensoriamento Espectral, Rádio Cognitivo,
Detecção de Energia, AWGN.

I. I NTRODUÇÃO
A utilização de equipamentos de comunicação sem fio
depende da disponibilidade do espectro eletromagnético, que é
um recurso natural limitado e cuja utilização é autorizada por
meio de licenças concedidas pelas agências regulamentadoras.
Ao passo que as tecnologias sem fio são cada vez mais
utilizadas, o espectro eletromagnético disponível torna-se cada
vez mais escasso [1], [2].
Diante deste cenário, o acesso dinâmico ao espectro eletromagnético surge como uma solução viável para minimização
do problema da escassez de faixas de frequência disponíveis.
O Rádio Cognitivo (RC) mostra-se como uma alternativa
viável para utilização dinâmica do espectro, pois possui a
capacidade de realizar o sensoriamento espectral e ajustar
seus parâmetros de transmissão dinamicamente, aproveitandose momentaneamente das faixas de frequência disponíveis para
transmissão em determinada localidade [3].
Neste trabalho é analisado o desempenho da técnica de
detecção por energia em transmissões de sinais digitais BPSK
(Binary Phase Shift Keying), 4-QAM, 16-QAM e 64-QAM
(Quadrature Amplitude Modulation).
A organização deste trabalho se dá da seguinte maneira:
na Seção II são apresentados alguns conceitos relativos aos
rádios cognitivos e ao sensoriamento espectral. Na Seção III
é detalhado o processo de simulação da detecção por energia.
Na Seção IV são apresentados os resultados de simulação
obtidos e na Seção V são apresentadas conclusões e propostas
de pesquisas futuras.
II. S ENSORIAMENTO E SPECTRAL
Em geral, um RC é um dispositivo que deve possuir as
seguintes funcionalidades [4]:

Identificar as faixas de frequência disponíveis;
Medir e controlar a potência de transmissão, evitando
interferências a outros usuários;
• Reconhecer e operar em diferentes redes.
A primeira etapa do ciclo de operação de um RC corresponde ao sensoriamento espectral; é por meio dele que o RC
detecta a presença de usuários primários (UP) transmitindo na
rede e identifica possíveis oportunidades de transmissão nas
lacunas espectrais existentes [5].
Para identificar se um usuário primário está realizando uma
transmissão ou não, é utilizado um teste de hipóteses [3]:

w(t), se H0
y(t) =
(1)
x(t) + w(t), se H1 ,
•
•

em que H0 corresponde à hipótese de não haver transmissão
do UP e H1 corresponde à hipótese de haver transmissão.
Para efeitos de simulação, este trabalho aborda o método da
detecção por energia como técnica de sensoriamento espectral;
outras técnicas podem ser vistas em [3].
A partir das hipóteses H0 e H1 , é possível avaliar o sensor
espectral por meio de parâmetros relacionados às probabilidades do modelo considerado [6]:
• Probabilidade de detecção (Pd ): É a probabilidade de que
a decisão do rádio cognitivo esteja realmente correta, ou
seja, o receptor identifica que o canal está ocupado, e ele
realmente está;
• Probabilidade de falso alarme (Pf a ): É a probabilidade
de que o receptor decida pela hipótese H1 quando na
verdade a hipótese H0 é verdadeira. Dessa forma, o
sistema identifica que o canal está ocupado quando ele
está, na realidade, disponível.
III. D ETECÇÃO POR E NERGIA
O funcionamento do método da detecção por energia se
dá pela comparação da energia do sinal recebido pelo rádio
cognitivo com um limiar de decisão. Caso a energia possua
um valor menor do que o limiar considerado, identifica-se que
o canal está livre; por outro lado, se a energia for maior do
que o limiar, o canal será identificado como ocupado.
Segundo o critério de Neyman-Person o desempenho de
um detector por energia pode ser avaliado de acordo com as
probabilidades de detecção e falso alarme [7]:

Os autores agradecem o apoio do CNPq pelo suporte a esta pesquisa
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Pd = P (Energia > λ|H1 )

(2)

Pf a = P (Energia > λ|H0 )

(3)
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Neste trabalho, o limiar de decisão é determinado de
forma a garantir uma probabilidade de falso alarme constante,
conhecido como CFAR (Constant False Alarm Rate) [8].
A Equação 4 mostra o limiar de decisão para uma dada
probabilidade de falso alarme Pf a :
p
2
4,
(4)
λ = N σw
+ Q−1 (Pf a ) 2N σw

1
0.9

Prob. de Detecção

0.8

2
em que σw
corresponde à variância do ruído no canal AWGN
e N o número de amostras.

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

IV. S IMULAÇÕES E R ESULTADOS
Foram realizadas simulações de transmissão de sinais
BPSK, 4-QAM, 16-QAM e 64-QAM, com energia média
de símbolo normalizada, em um canal AWGN sem desvanecimento. O limiar do detector de energia foi calculado
considerando probabilidade de falso alarme de 0,01.
A expectativa é que, como constelações com mais símbolos
tem mais níveis de amplitude de sinal, sua potência média
tenha variância mais alta em sinais curtos se comparada a
constelações com menos símbolos. Dessa forma, em sinais
de curta duração, constelações com mais símbolos têm desempenho melhor em SNR baixa, devido à chance de uma
transmissão de potência média mais alta. Dessa mesma forma,
para uma SNR alta, a transmissão de constelações com mais
símbolos tende a uma potência média mais baixa, prejudicando
o desempenho. Esse comportamento é observado na Figura 1,
que compara as curvas das constelações 16-QAM e 64-QAM
às curvas do BPSK e 4-QAM.
Deve-se destacar que a SNR considerada neste trabalho é
dada pela razão entre a energia média de símbolo ES pela
potência do ruído N0 .
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Fig. 2. Probabilidade de detecção em função da SNR (100 amostras e 5.000
simulações de Monte Carlo).

V. C ONCLUSÕES E T RABALHOS F UTUROS
Neste trabalho foi analisado o desempenho da técnica de
detecção de energia para transmissões de diversos esquemas
de modulação digital. Foi demonstrada como a variação da
potência média em transmissões com modulações mais elevadas afeta o desempenho do detector, bem como a convergência
do desempenho dos esquemas com o aumento do número de
amostras do sinal.
Como continuação deste trabalho, pretende-se realizar a
análise do desempenho do detector de energia levando em consideração a energia por bit EB . Adicionalmente, pretende-se
avaliar a influência de diferentes modelos de desvanecimento
no desempenho do detector de energia.
R EFERÊNCIAS
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Fig. 1. Probabilidade de detecção em função da SNR (10 amostras e 5.000
simulações de Monte Carlo).

Observa-se também que, à medida que o número de amostras aumenta, a potência das transmissões converge para a
potência média, diminuindo suas variações. Já que a potência
média foi normalizada, as curvas de desempenho são similares
em sinais de maior duração, conforme ilustrado na Figura 2.
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Detecção e classificação de objetos utilizando
computador de baixo custo Raspberry PI
Kaique Rijkaard de Sousa Oliveira, Ricardo de Sousa Farias, Hoffmann da Silva Queifer, Jannayna
Domingues Barros Filgueira e Geam Carlos de Araújo Filgueira

Resumo—Este artigo apresenta um estudo sobre o processo de
detecção e classificação de objetos. Apresenta ainda um estudo
sobre a plataforma Raspberry PI utilizada para processamento e
captura de imagens. Para isto utilizou-se bibliotecas do OpenCV e
o método de classificação Viola-Jones, mais conhecido como Haar
Cascade. Inicialmente, os testes foram realizados com dois objetos,
em seguida foi realizada a análise dos resultados obtidos.
Palavras-Chave—Processamento de imagens, Classificação de
objetos, Raspberry PI, OpenCV.
Abstract—This paper presents a study about the process of
detecting and classifying objects. It also presents a study on the
Raspberry PI platform used for processing and capturing images.
For this we used OpenCV libraries and the Viola-Jones
classification method, better known as Haar Cascade. Initially, the
tests were performed with two objects, after which the results
obtained were analyzed.
Keywords—Image processing, Object classification, Raspberry
PI, OpenCV.

I.

INTRODUÇÃO

Segundo Gonzales [1], uma das primeiras aplicações das
imagens digitais ocorreu na indústria dos jornais, onde as
imagens eram enviadas por cabos submarinos entre as cidades
de Londres e Nova York. O grande avanço no processamento
digital de imagens ocorreu com o advento dos primeiros
computadores digitais de grande porte, desde então a área de
processamento digital de imagens vem crescendo
expressivamente e suas aplicações se estendem para diversos
ramos da atividade humana.
Define-se processamento digital de imagem como uma
técnica para capturar, representar e transformar imagens com
auxílio de sistemas computacionais [1]. A formação de uma
imagem digital dar-se pela composição de um número de
elementos finitos, com tamanho, localização e valores
específicos. Esses elementos são chamados de pixel, sendo este
o termo utilizado para representar uma imagem digital ou
binária.
No campo da visão computacional, as técnicas e métodos de
processamento de imagem são amplamente utilizados, como na
análise de imagens, reconstrução de imagens, monitoramento
de vídeos, reconhecimento de objetos, estimativa de
movimentos, restauração de imagens e etc. A visão
computacional é uma importante ferramenta para o
reconhecimento de ambientes, pois as informações resultantes
do processamento das imagens podem ser utilizadas para o

reconhecimento e a detecção de padrões [2]. No processo de
captura e análise de imagens algumas informações são extraídas
a fim de definir qual ação deverá ser tomada, baseado em
padrões encontrados nas imagens capturadas.
Para realizar a análise das informações extraída das
imagens, são utilizados um conjunto de algoritmos específicos
para o processamento de imagens. Esses algoritmos são
classificados de acordo com suas funcionalidades, como por
exemplo algoritmos para filtragem, algoritmos detectores de
bordas de objetos, algoritmos classificadores de texturas, etc.
Neste aspecto, este trabalho visa apresentar um estudo sobre
visão computacional e processamento de imagens. Para isto
realiza-se a detecção e classificação de objetos utilizando a
plataforma Raspberry PI, que consiste em um computador de
baixo custo. Para captura das imagens uma Câmera Raspberry
PI foi utilizada. Em seguida, aplicou-se às imagens algoritmos
de detecção e reconhecimento de objetos.
II.
MATERIAIS E MÉTODOS
A. Raspberry PI
Em 2011, a Fundação Raspberry PI desenvolveu seu
primeiro computador em placa única. O Raspberry PI consiste
em um computador com o tamanho reduzido, semelhante ao
tamanho de um cartão de crédito, com baixo custo e baixo
consumo de energia [3]. O computador foi criado com o intuito
de promover o ensino de programação para crianças e adultos.
Hoje ele é utilizado de diversas formas, por exemplo, para
programar, como vídeo game, mini servidor, automação
residencial, robótica entre outros projetos [4].
Este dispositivo pode ser considerado um computador
“completo”, podendo ser classificado como SBC (Single-Board
Computer), pois integram em uma única placa processador,
memória e interfaces de entrada e saída. O Raspberry PI se
enquadra na categoria de equipamento denominada OpenSource Hardware (OSH), ou equipamento livre. Os OSHs
podem ser definidos como dispositivos elétricos ou mecânicos
cujas informações sobre o projeto são disponibilizadas para
todos, de forma que o público possa fazer uso, modificar,
produzir ou distribuir este material.
Existem vários modelos de Raspberry PI, alguns são
apropriados para projetos mais robustos e outros para projetos
mais simples. Nesta pesquisa utilizamos Raspberry PI 3 modelo
B. O modelo Raspberry PI 3 B possui uma CPU ARMv8 quadcore de 64 bits com frequência de 1.2 GHz, núcleo de gráficos
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3D Vídeo Core IV, 1GB de memória RAM, 4 portas USB, LAN
sem fio 802.11n, Bluetooth 4.1. Associada ao computador
Raspberry utilizamos uma câmera, Raspberry Câmera PI 3 V2
que possui um sensor Imx219 de 8 megapixels da Sony, que
pode ser usado para capturar vídeo de alta definição, fotos
estáticas e captura contínua [3].
A Figura 1 ilustra o Raspberry PI 3 B e a Raspberry Câmera
utilizados nesta pesquisa.

Fig. 1.

Raspberry PI 3 associado a Raspberry Câmera compondo o Setup
utilizado. Fonte: autor.

B. OpenCV
Como base para as rotinas computacionais a serem usadas,
foi escolhido a biblioteca OpenCV. Para instalação e uso, foi
realizado o download da versão mais recente do sistema
Raspbian na Raspberry PI 3 B e em seguida o mesmo foi
compilado e instalado para uso [5]. Criado pela Intel, a OpenCV
é uma biblioteca multiplataforma totalmente livre para uso
acadêmico e comercial desenvolvido na linguagem C/C++ com
suporte para outras linguagens como Python e Java. O OpenCV
fornece funções bem estruturadas que recebe o classificador de
características e a partir deste classificador consegue detectar
objetos [6].
C. Haar Cascade
O Algoritmo escolhido para o processo de classificação dos
objetos foi o Haar Cascade, também chamado de método ViolaJones. Este método faz parte das bibliotecas do OpenCV.
Para fazer a interpretação dos objetos os sistemas de visão
computacional precisam de um conhecimento prévio sobre suas
formas. Isso pode ser conseguido através de duas maneiras
distintas. A primeira é ter uma base já existente de formas, onde
os padrões já estão previamente armazenados e a segunda tratase do reconhecimento a partir de aprendizado [7].
Este método utiliza no processo de aprendizagem imagens
positivas e imagens negativas. Classifica-se como imagens
positivas aquelas que possuem o objeto a ser classificado e
imagens negativas aquelas que não possuem o objeto que se
deseja classificar. O algoritmo realiza o aprendizado de
máquina onde os classificadores são treinados a fim de obter e
armazenar características em cascata dos objetos desejados.

Este algoritmo é amplamente utilizado nos processos de
detecção facial, podendo também ser aplicado a outros objetos.
O Haar Cascade extrai as características do objeto desejado
a partir do treinamento de aprendizagem de máquina chamado
AdaBoost. Neste processo uma grande quantidade de imagens
positivas e negativas são aplicadas ao algoritmo gerando uma
cascata de características do objeto desejado no formato XML.
A técnica utilizada no classificador consiste em uma análise de
imagens em tons de cinza, em que as diferenças de intensidade
de regiões distintas são comparadas a características
armazenadas em uma árvore de decisões, que é desenvolvida
através de um algoritmo de treinamento e um conjunto de
imagens das quais são extraídas características específicas do
objeto a ser rastreado [8]. Na execução do algoritmo uma série
de características são analisadas em sequência até que um
padrão seja encontrado
Este classificador foi escolhido por oferecer uma grande
liberdade de escolha de alvo de acordo com a aplicação, porque
dispõe de técnicas de treinamento inteligente e por oferecer
algoritmos rápidos e de baixo custo computacional para a
detecção em tempo real do alvo. Além disso, o Haar Cascade
oferece uma grande robustez ao detector de alvo, pois o mesmo
pode ser treinado para detectar alvos em condições mais
adversas como: baixa luminosidade e oclusão parcial do alvo
[9].
III.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

As informações seguintes descrevem os processos de
captura e classificação dos objetos desejados. Nesta pesquisa os
objetos a serem classificados foram obtidos de imagens e
vídeos. Portanto a análise dos resultados foi dividida nesses dois
grupos: imagens e vídeos.
A. Plano de Teste
O plano de teste tem como objetivo organizar a sequência
de passos necessários para apanhar os resultados do algoritmo
de detecção de objetos e analisar manualmente o mesmo. Para
isso uma análise foi feita com base nos relatórios gerado pelo
programa e nas imagens/vídeos que foram processados e salvos.
Utilizou-se dois grupos de objetos para serem classificados:
faces e relógios.
Para a detecção das faces nas imagens foram utilizadas as
bases de dados Faces 1999 disponível em [10] e a Helen Dataset
disponível em [11] com imagens positivas. A [10] dispõe uma
quantidade de 450 imagens, onde cada imagem possui apenas
uma face frontal. A [11] dispõe uma quantidade de 2.330
imagens, cada imagem possui diversas faces em diferentes
posições. Para a detecção dos relógios foi criado uma base de
dados com 100 objetos, sendo que a quantidade de relógios
varia por cada imagem.
Foi utilizado a base de dados de [12] para as imagens
negativas que dispõe um total de 7.983 imagens. Este banco de
dados foi utilizado para testar o classificador da face e do
relógio.
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Para a detecção de faces e relógios em vídeo foi utilizado a
câmera Raspberry PI, onde os vídeos foram gravados com uma
resolução de 320x280 pixel. No processo de gravação, o
algoritmo realiza o armazenamento de uma imagem todas as
vezes que identifica o objeto desejado. O tempo de gravação
variou entre 2 a 3 minutos, de modo que foi possível obter uma
grande quantidade de imagens para classificação.

Na Figura 4 o algoritmo classificou corretamente todas as
faces presentes na imagem positiva.

B. Resultados das imagens
Atendendo aos requisitos do algoritmo utilizado, aplicou-se
o plano de testes. Executamos as simulações com as duas bases
de dados de imagens positivas. Os seguintes parâmetros foram
configurados para obter os resultados na detecção de cada
objeto:
● Faces: o tamanho mínimo de (120, 120), o fator de
escala que consiste na distância dos objetos na imagem
de 1.3 e o parâmetro da quantidade mínima de vizinhos
de 4, que é a quantidade de retângulos vizinhos que o
retângulo candidato deve ter;
● Relógio: o tamanho mínimo de (30, 30), um fator de
escala de 1.05 e a quantidade mínima de vizinhos de
3.

Fig. 4.

Detecção exata das faces na imagem positiva [11].

Nos testes realizados com o objeto Relógio o algoritmo se
mostrou satisfatório. Na Figura 5 o algoritmo classificou
corretamente todos objetos presentes na imagem positiva.
Porém, houve casos em que o objeto foi identificado em
imagens negativas, como ilustrado na Figura 6.

Na Figura 2 o algoritmo classificou corretamente todas as
Faces positivas, porém identificou uma Face inexistentes. Na
Figura 3 o algoritmo identificou a presença de uma Face em
uma imagem negativa.

Fig. 5.

Fig. 2.

Detecção exata dos relógios na imagem positiva [13].

Detecção de faces em imagem positiva com identificação de faces
inexistentes [11].

Fig. 6.

Fig. 3.

Detecção de faces em imagem negativa [12].

Detecção de relógio na imagem negativa [12].

A análise dos resultados foi baseada em cinco aspectos:
acertos em imagens positivas (AP), erros nas imagens positivas
(EP), erro crítico em imagens positivas (ECP), acertos nas
imagens negativas (AN) e erro crítico nas imagens negativas
(ECN). Nos acertos positivos o algoritmo deve identificar
apenas os objetos existentes nas imagens positivas. Nos erros
positivos o algoritmo consegue detectar o objeto desejado na
imagem positiva, porém também pode detectar objetos
inexistentes, como foi o caso da Figura 2, e em outros casos
deixar de detectar o restante dos objetos. Nos erros críticos
positivos o algoritmo falha e não consegue detectar nenhum dos
objetos na imagem e ainda detecta objetos que não existem. Nos
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acertos negativos o algoritmo não pode identificar nenhum
objeto nas imagens negativa, o que mostrou ser excepcional no
classificador das faces. Nos erros críticos negativos o algoritmo
falha identificando objetos inexistentes nas imagens negativas,
como mostra a Figura 3.
A Tabela I apresenta os resultados obtidos.
TABELA I.
BANCOS DE
DADOS

RESULTADOS PERCENTUAIS DA ANÁLISE DAS IMAGENS
AP

EP

ECP

1999

97,11
%

0,89%

2,00%

HELEN
DATASET

63,57
%

14,76
%

21,67
%

RELÓGIOS

33,00
%

42,00
%

25,00
%

FACES

AN

ECN

99,79
%

0,21%

69,41
%

30,59
%

Fig. 7.

Detecção de faces em vídeo. Fonte: autor.

Para a base de dados [10] o algoritmo apresentou um
resultado satisfatório com 97,11% de acerto positivo. Para a
base de dados disponível em [11] o resultado também foi
satisfatório, com 63,57% de acertos positivos. Na execução no
banco de dados das imagens negativas para o classificador das
faces os resultados foram satisfatórios, apresentando uma
elevada taxa de acerto.
Para a base de dados dos relógios os resultados foram bem
variados. O algoritmo conseguiu ter bons resultados nas
imagens positivas, conseguiu detectar a maior parte dos
relógios existentes nas imagens, porém, ele teve uma facilidade
em detectar relógios inexistente, produzindo assim uma
porcentagem maior dos erros positivos. Nas imagens negativas
houve uma redução e comparada com o classificador das faces,
mas o seu resultado foi satisfatório considerando que este
classificador possui uma facilidade de detecção como foi citado
acima.
C. Resultados dos vídeos
Para a simulação do vídeo os parâmetros originais foram
mantidos.

Fig. 8.

Erros de detecção de faces em vídeo. Fonte: autor.

É importante ressaltar que na gravação dos vídeos alguns
parâmetros influenciam na classificação correta do objeto,
como por exemplo, o objeto deve estar numa distância mínima
da câmera.
O segundo teste com vídeo foi realizado com o objeto
Relógio. Para este objeto o algoritmo teve um bom
desempenho. A Figura 9 ilustra a correta detecção do objeto
desejado. Em alguns vídeos o algoritmo não identificou o objeto
mesmo ele estando presente na imagem capturada, como
ilustrado na Figura 10.

Na Figura 7 o algoritmo classificou corretamente todas as
Faces presentes no vídeo. O mesmo não ocorreu na Figura 8,
onde duas Faces não foram detectadas, neste caso a distância do
objeto à câmera e o movimento no momento da gravação
dificultou o processo de detecção do objeto desejado.

Fig. 9.
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[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

[9]

[10]

Fig. 10.

Erros de detecção de Relógio em vídeo. Fonte: autor.

Na análise dos resultados das imagens obtidas a partir dos
vídeos, identificamos que o algoritmo teve um desempenho
equilibrado para ambos os objetos.

[11]

[12]

A Tabela II apresenta os resultados obtidos.
TABELA II.

RESULTADOS PERCENTUAIS DA ANÁLISE DAS IMAGENS

[13]

OBTIDAS A PARTIR DOS VÍDEOS

IMAGENS

IMAGENS COM
ACERTOS

IMAGENS COM
ERROS

FACES

42,86%

57,14%

RELÓGIO

44,25%

55,75%

IV.

CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou um estudo sobre visão
computacional e processamento de imagens. Para isto realizouse a detecção e classificação de objetos utilizando a plataforma
Raspberry PI e uma Câmera Raspberry. Para classificação das
imagens o algoritmo Haar Cascade, também chamado de
método Viola-Jones, foi aplicado. Este algoritmo se mostrou
eficaz às aplicações, porém essa pesquisa está em andamento.
Ao fim deste processo espera-se desenvolver um dispositivo
robótico móvel capaz de detectar e classificar objetos fixos ou
em movimento. Para isto, outros algoritmos serão testados a fim
de comprovar e validar a eficácia do método aplicado.
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Planejamento Eficiente de Redes de Acesso PON
Utilizando Algoritmos Genéticos
Leonardo P. Dias, Alex F. Santos e Karcius D. R. Assis

Resumo—Este
trabalho
propõe
uma
ferramenta
computacional para realizar o projeto de infraestrutura de redes
ópticas de acesso PON (Passive Optical Network) de forma
otimizada. São realizadas diversas simulações em que a
ferramenta proposta (baseada em algoritmos genéticos) reduz
custos quando comparada à projetos realizados de forma
tradicional. Estudos em relação ao orçamento óptico de potência
também são realizados e mostram que as soluções encontradas
pela ferramenta estão acima do limiar de funcionamento,
adequado para o sistema PON, evidenciando a eficiência da
ferramenta.
Palavras-Chave—Redes Ópticas Passivas, Redes de Acesso,
Algoritmos Genéticos.
Abstract—This work proposes a computational tool to realize
the infrastructure design of PON optical access networks in an
optimized way. We have shown several simulations in which the
proposed tool (based on genetic algorithms) reduces costs when
compared to projects carried out manually. Studies on the optical
budget of power are also performed and show that the solutions
found by the tool are above the operating threshold suitable for
the PON system, evidencing the efficiency of the tool.
Keywords—Optical
Genetic Algorithms.
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I.
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, a comunicação de dados têm-se
tornado tão importante quanto serviços básicos, a exemplo do
fornecimento de água e energia elétrica [1]. Desta maneira
espera-se que as redes de comunicações tenham a mesma
capilaridade que as redes elétricas e atendam, com qualidade,
um vasto número de usuários. É importante salientar que a
demanda por largura de banda exigida pelos usuários vem
aumentando exponencialmente, devido a aplicações como
televisão de alta definição, vídeo 3-D, computação em nuvem,
jogos online, videoconferência, Internet das coisas (IoT –
Internet of Things), além de outras [2]. Desta forma, as redes
de telecomunicações necessitam de uma grande largura de
banda para suportar essa nova demanda.
Atualmente, segundo a Comissão Federal de Comunicações
[3], em uma residência comum, onde ocorra regularmente o
uso simultâneo de até dois dispositivos com aplicações que
demandem tráfego básico ou moderado (e-mail, browsing,
vídeo, VoIP e pelo menos um streaming de vídeo HD ou uma
aplicação de jogos online), é necessário um serviço que ofereça
uma largura de banda de 12 a 25 Mbit/s. Diante deste cenário,
todas essas demandas podem não ser atendidas de maneira
satisfatória, caso não haja uma rede de acesso de qualidade
disponível na região do assinante.

Conforme destacado em [4], as soluções de redes de acesso
mais utilizadas atualmente, a xDSL (Digital Line Subcriber) e
a Cable Modem, se tornarão, devido à limitação física para
transferência de dados em cabos metálicos, insuficientes dentro
de pouco tempo. Ao buscar soluções para este problema surge
como alternativa a utilização de tecnologias baseadas em redes
ópticas, para suprir a elevada demanda e alta qualidade exigida
nas redes de acesso [5]. Segundo a Anatel [6],
aproximadamente 80% das redes de acesso do Brasil ainda são
baseados em cabos metálicos. No entanto, é destacado o
crescimento da utilização da fibra óptica nas redes de acesso,
cujo percentual é de aproximadamente 11%.
Diante das inúmeras tecnologias de redes ópticas,
destacam-se as PON, redes passivas, ou seja, não necessitam de
alimentação elétrica na rede de distribuição. Como vantagem,
apresentam facilidade de instalação e atualização, baixo custo
de operação, manutenção, confiabilidade, imunidade
eletromagnética e cabos mais leves e compactos [7].
Um dos desafios das operadoras de telecomunicações é o
planejamento de uma rede PON [8]. Devido às inúmeras
possibilidades de posicionamento de divisores ópticos passivos
ao longo da rede, razão de divisão, além da distribuição
geográfica dos assinantes (e potenciais assinantes), é necessário
que haja um estudo minucioso para a construção e execução do
projeto. Para isto, é utilizado diversas técnicas de otimização,
para cada nova rede de acesso, de forma que toda a
infraestrutura seja disposta de maneira eficiente e atenda, com
qualidade, toda a demanda, obtendo sempre o menor custo
possível.
Na literatura já existem diversos trabalhos, como [9], [10],
[11], a respeito da aplicação de algoritmos baseados em
técnicas heurísticas e métodos exatos, por meio de
Programação Inteira (PI), para elaboração de projetos de redes.
No entanto, o intuito deste trabalho é elaborar uma nova
ferramenta que permita a descrição do problema com um maior
nível de detalhe e assim, seja capaz de aumentar, ainda mais, a
eficiência do planejamento de redes PON para cada cenário
apresentado.
Sendo assim, propõe-se um algoritmo para planejamento de
redes PON baseado na utilização do algoritmo genético (AG).
A partir de algumas informações básicas como: ruas e
avenidas, localização da central (operadora) e localização dos
clientes, busca-se desenvolver uma solução que seja capaz de
gerar a topologia adequada para cada situação. Com isto,
objetiva-se otimizar a utilização de cabos e equipamentos
ópticos, além de reduzir consideravelmente o tempo gasto para
elaborar a solução do problema. Deve-se destacar que,
normalmente, nas pequenas e grandes operadoras, os projetos
de redes PON são desenvolvidos por técnicos e engenheiros de

Leonardo P. Dias, Alex F. Santos* e Karcius D. R. Assis – Departamento de
Engenharia Elétrica (DEE) – Universidade Federal da Bahia (UFBA),
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forma tradicional, demandando vários dias para sua conclusão,
desperdiçando recursos que poderiam ser alocados para outras
demandas.
II. TOPOLOGIAS ADOTADAS PARA SISTEMA PROPOSTO
Sistemas PON podem adotar topologias em barramento,
anel, árvore, ou um misto das topologias anteriores. Esta
definição ocorre na etapa de planejamento da rede. Cada
topologia
apresenta
características
distintas,
sendo
implementada conforme a situação e necessidade de cada
projeto [12]. Desta maneira, a escolha adequada da topologia
depende basicamente das premissas do projeto (como por
exemplo necessidade de redundância), capilaridade de
atendimento e de como os assinantes (e possíveis novos
assinantes) estarão dispostos geograficamente.
Apesar das diversas topologias básicas de redes PON,
normalmente os provedores de serviços telecomunicações
utilizam a topologia em árvore. Isto deve-se a redução de
custos e uma maior conectividade de clientes que estejam em
uma determinada região. A maneira como os divisores ópticos
vão estar dispostos na rede definirá se esta será uma topologia
do tipo centralizada (com um único estágio de splitters na OSP
- Outside Plant) ou uma topologia distribuída (com múltiplos
estágios de splitters na OSP). Para este trabalho definiu-se as
seguintes de topologias:
Topologia Centralizada - Tipo 1: Nesta topologia utilizase um único nível de splitter com fator de divisão de 1x64. Este
splitter estará sempre disposto na ODN (Optical Distribution
Network) em um armário de telecomunicações conhecido como
FDH (Fiber Distribution Hub). Nesta topologia tem-se uma
redução do número de dispositivos passivos na rede externa.
Entretanto, há um aumento considerável na quantidade de
cabos do tipo drop a serem utilizados. Para melhor
entendimento, a Fig. 1 apresenta o diagrama físico da rede
quando se utiliza a topologia centralizada do tipo 1. Nota-se
que um cabo feeder com uma alta quantidade de fibras vai
alimentando as FDHs que contém splitters de distribuição com
fator de divisão de 1x64.

Fig. 2. Diagrama físico da rede que representa a topologia centralizada do tipo 2.

Topologia Distribuída - Tipo 1: Nesta topologia utilizamse dois níveis de splitters na ODN. O primeiro nível é um
splitter para distribuição com um fator de divisão de 1x4
armazenado em uma CEO (Caixa de Emendas Ópticas). O
segundo nível é um splitter para atendimento com fator de
divisão de 1x16 armazenado em FDH’s. Em relação à
topologia anterior, nota-se um aumento significativo de
dispositivos ao longo da rede externa e uma menor utilização
de fibras no cabo feeder. Entretanto, a tendência é que haja
uma redução na quantidade de cabos do tipo drop utilizados no
atendimento dos clientes. Para melhor entendimento a Fig. 3
apresenta o diagrama físico da rede quando se utiliza a
topologia distribuída do tipo 1.

Fig. 3. Diagrama físico da rede que representa a topologia distribuída do tipo 1.

Topologia Distribuída - Tipo 2: Nesta topologia utiliza-se
dois níveis de splitters na ODN. O primeiro possui um fator de
divisão de 1x8 e é armazenado em CEO’s e o segundo nível
tem outros splitters 1x8 armazenados em FDH’s. Entre as
topologias consideradas neste trabalho, esta é a que apresenta
maior número de dispositivos dispostos na ODN. Entretanto,
tende a ser a topologia que apresenta menor quantidade de
utilização de cabos do tipo drop. Para melhor entendimento a
Fig. 4 apresenta o diagrama físico da rede quando se utiliza a
topologia distribuída do tipo 2.

Fig. 1. Diagrama físico da rede que representa a topologia centralizada do tipo 1.

Topologia Centralizada - Tipo 2: Nesta topologia utilizase dois níveis de splitters, um com fator de divisão 1x2
(localizado sempre no CO) e outro com fator de divisão 1x32
disposto na ODN e armazenado em dispositivos do tipo FDH.
Esta topologia é considerada do tipo centralizada, pois ainda há
apenas um nível de splitter na rede externa. Em relação à
topologia anterior há um aumento no número de FDH’s na rede
externa (devido à menor capacidade do splitter de atendimento)
e uma maior utilização de fibras no cabo feeder. Entretanto, a
tendência é que haja uma redução na quantidade de cabos do
tipo drop utilizados no atendimento dos clientes. Para melhor
entendimento, a Fig. 2 ilustra o diagrama físico da rede quando
se utiliza a topologia centralizada do tipo 2.

Fig. 4. Diagrama físico da rede que representa a topologia distribuída do tipo 2.

Deve-se ressaltar que neste trabalho, para elaboração do
Algoritmo Genético, optou-se pelas características técnicas da
tecnologia GPON (com fator de divisão máximo de 1x64 por
porta PON). Entretanto, com alguns poucos ajustes no sistema
pode-se definir os parâmetros de qualquer sistema PON, uma
vez que só é preciso ajustar o fator máximo de divisão desejado
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e algumas outras restrições (como os tipos de splitters a serem
utilizados e alcance máximo da rede).

encontra uma solução adequada para o problema proposto. O
fluxograma da Fig. 5 descreve o funcionamento do sistema.

III.

ALGORITMO PROPOSTO PARA OTIMIZAÇÃO DE REDES
PON
As primeiras pesquisas sobre Algoritmos Genéticos (AG)
foram desenvolvidas e apresentadas por John Holland,
publicadas em [13]. Desde então, esses algoritmos vêm sendo
aplicados com sucesso nos mais diversos problemas de
otimização e aprendizado de máquinas, incluindo problemas de
otimização de redes PON. Basicamente os AGs são métodos de
otimização inspirados na evolução genética dos seres vivos e se
baseiam em princípios descritos por Darwin [9].
O objetivo principal do algoritmo é encontrar os indivíduos
que melhor se adaptam ao ambiente durante o processo de
evolução. Os indivíduos mais adaptados vão se mantendo
durante o processo enquanto os que não se adaptam são
descartados.
A técnica de otimização utilizada pelo AG consiste na
busca de uma solução ótima para o problema proposto (ou uma
solução que seja mais próxima possível da ótima). Para se
obter este resultado, várias soluções são testadas durante o
processo de evolução. A cada geração, somente as melhores
soluções são armazenadas, modificadas e novamente inseridas
no sistema até que a solução desejada seja encontrada. Para que
o processo de otimização seja viável, todas as soluções
possíveis do problema devem se encontrar no espaço de busca
a ser verificado pelo algoritmo, e uma função aptidão (fitness)
deve estar definida para avaliar a qualidade de cada solução
encontrada.
Inicialmente, quando um algoritmo genético é executado
gera-se de forma aleatória N indivíduos (conjunto de
cromossomos) e cada indivíduo representa uma possível
solução para o problema. Como processo posterior do
algoritmo, este conjunto de indivíduos (população) é analisado
com a da função aptidão (ou função objetivo) e os indivíduos
mais aptos são selecionados e os menos aptos são descartados.
A partir deste ponto, os indivíduos selecionados sofrem
modificações por meio dos operadores genéticos de
cruzamento (crossover) e mutação (mutation). Repetem-se
então para os novos indivíduos formados, os processos de
avaliação (com a função aptidão), seleção e descarte. Este ciclo
se repete até que uma solução adequada seja encontrada ou o
número de interações (gerações), previamente definido, seja
alcançado.
Uma das vantagens no uso de AGs é a simplicidade que
permite a formulação do problema de otimização.
Normalmente, utiliza-se como entrada de dados do algoritmo
cadeias de bits de tamanho fixo, o que se adapta perfeitamente
a problemas que envolvam grafos. Outra vantagem é o rápido
tempo de convergência, em relação a algoritmos do tipo
polinomial, para problemas que envolvem um grande número
de variáveis. Apesar do AG ser um algoritmo que normalmente
apresenta resultados robustos, por ser um método metaheurístico, a solução pode convergir para um máximo local,
apresentando uma falsa resposta ótima. Entretanto, esta
convergência prematura pode ser minimizada com o ajuste
adequado no número de gerações e tamanho da população.
Para o problema de otimização de redes de acesso PON,
objeto de pesquisa deste trabalho, desenvolveu-se em Matlab®
um sistema computacional baseado em AG que busca e

Fig. 5. Fluxograma do AG proposto para o problema de otimização de redes
de acesso PON.

Conforme apresentado no Fluxograma, observa-se que o
algoritmo pode ser representado pelas seguintes etapas:
Definir os parâmetros iniciais: Inicialmente devem ser
definidos os parâmetros básicos para funcionamento do
algoritmo proposto. Estes são: número de gerações, tamanho da
população, tipo de topologia, mapa utilizado, estado inicial e
porcentagem de seleção.
Importar os dados de georreferenciamento obtidos dos
mapas: Nesta etapa é importado o mapa cartográfico e obtémse as matrizes de informações que serão utilizadas pelo sistema
computacional proposto (matriz de coordenadas dos nós e
matriz de adjacências com distâncias em metros).
Calcular a matriz de distâncias mínimas do grafo: Com
os dados obtidos na etapa anterior, o algoritmo realiza o cálculo
da matriz de distâncias mínimas do grafo, por de uma função
que utiliza o algoritmo de Floyd-Warshall. A escolha deste
algoritmo se dá devido ao bom desempenho e a simplicidade
encontrada na sua implementação. A matriz de distâncias
mínimas gerada será de tamanho N x N (em que N é a
dimensão do grafo) e conterá as distâncias mínimas (em
metros) entre todos os pontos do grafo.
Gerar a população inicial com Npop indivíduos: Para esta
etapa foi desenvolvida uma função que gera aleatoriamente o
conjunto de indivíduos que irão pertencer à população inicial.
Cada indivíduo representa a maneira como os splitters estarão
dispostos na rede, ou seja, cada indivíduo representa uma
possível solução do problema.
Calcular o custo para cada indivíduo (função aptidão):
Com os indivíduos gerados na etapa anterior, e as informações
obtidas do mapa, monta-se a rede para cada indivíduo
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(respeitando as restrições impostas) e gera-se o custo total para
cada indivíduo. O custo total da rede é representado pelo
somatório de todos os materiais e serviços envolvidos na
construção da solução da rede. Nesta etapa é também calculado
o orçamento de potência óptica para cada indivíduo.
Selecionar os indivíduos mais aptos: Nesta etapa
organizam-se em ordem crescente os indivíduos de acordo com
cada valor obtido na função aptidão (custo total da rede). Os
melhores indivíduos serão armazenados e participarão das
etapas de cruzamento e mutação. Os demais indivíduos serão
descartados.
Função de cruzamento e Função de mutação: Aplicamse os operadores genéticos para os indivíduos selecionados na
etapa anterior. A função de cruzamento combina
aleatoriamente características (cromossomos) de dois
indivíduos sorteados (dentre os selecionados). A função de
mutação altera arbitrariamente uma ou mais características
(cromossomos) do indivíduo selecionado.

topologias consideradas neste trabalho. O número de gerações
foi definido, empiricamente, em 750. Observou-se que não há
grandes alterações no resultado do custo total da rede para
valores superiores. Na Fig. 7 são ilustradas as soluções
encontradas para cada topologia de rede. Na Fig. 8 é descrito a
evolução do custo total da rede para cada topologia. Na Fig. 9
estão representados os gráficos do orçamento de potência
óptica (link budget). Cada barra representa a potência óptica no
sentido upstream de cada enlace entre o CO e os splitters de
atendimento. Na Tabela II encontra-se a comparação das
principais informações geradas pelo algoritmo genético para
cada topologia de rede utilizada. É importante ressaltar que,
nos mapas gerados pelo AG, a identificação de cada nó foi
ocultada para facilitar a visualização dos resultados gerados
(em função da escala reduzida).

Nova população: Nesta etapa será armazenada a nova
população que será formada por: melhores indivíduos
selecionados na etapa anterior (com o objetivo de manter os
mais aptos em caso de piora das soluções) e os indivíduos
oriundos dos operadores genéticos de cruzamento e mutação.
Após a obtenção da nova população, o sistema
computacional realiza N interações (repetindo os passos
anteriores) até que o valor predefinido para as gerações seja
alcançado. Quando este valor atinge o Nmax, o algoritmo calcula
novamente o custo da rede para a população do estado atual e o
melhor indivíduo é considerado como a solução final para o
problema proposto.

Fig. 6. Estado inicial da rede (com 314 nós).

IV. RESULTADOS
O cenário escolhido para essa simulação foi a região da
Pituba, um bairro localizado na zona sul da cidade de Salvador,
Bahia. A região de interesse possui aproximadamente 1,85
Km2 de área. Esta escolha dar-se pelo tamanho relativamente
grande do bairro.

(a) Top. Cent. – Tipo 1

As definições das características iniciais do algoritmo, para
esta simulação, estão descritas na Tabela I. Deve-se ressaltar
que a distribuição dos clientes no grafo foi realizada de
maneira aleatória, sendo a incidência de nós com dois clientes
predominante no estado inicial. Como média geral obteve-se
um índice de aproximadamente 88 clientes por Km2. As
simulações foram realizadas em um computador Intel® Core i5
1.8GHz, com 8GB de memória RAM.
TABELA I.

(b) Top. Cent. – Tipo 2

(c) Top. Dist. – Tipo 1
(d) Top. Dist. – Tipo 2
Fig. 7. Soluções do AG.

CARACTERÍSTICAS INICIAIS DA REDE

Características
População Inicial (indivíduos)
Número de Gerações (iterações)
Porcentagem de Seleção
Reserva p/ futuros clientes (%)
Número de nós da rede
Número total de clientes antendidos
Número de nós com 2 clientes (verde)
Número de nós com 4 clientes (amarelo)
Número de nós com 7 clientes (vermelho)
Área do mapa (km²)
Clientes / km²

Valores
125
750
0,4
0,125
314
164
52
8
4
1,85
~88

A Fig. 6 ilustra o estado inicial da rede. Esta, será utilizada
para encontrar uma solução para cada uma das quatro

Fig. 8. Evolução do AG para cada Topologia.
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(a) Top. Cent. – Tipo 1

(b) Top. Cent. – Tipo 2

de implantação). Entretanto, splitters de grande capacidade
possuem um custo elevado e precisam de uma grande
concentração de clientes para que seu custo seja diluído entre
eles. Portanto, a tendência é que, em cenários com poucos
clientes, splitters de atendimento com capacidades menores
possuam custos relacionados menores, o que torna as soluções
distribuídas mais adaptadas à estas situações. Nota-se então
que existe uma clara relação entre disposição de clientes,
splitters, portas utilizadas e cabos. Quanto ao orçamento óptico
de potência todas as soluções encontradas estão acima do
limiar de funcionamento adequado para o sistema GPON
proposto.
AGRADECIMENTOS

(c) Top. Dist. – Tipo 1

(d) Top. Dist. – Tipo 2

Fig. 9. Orçamento de Potência (Link Budget)
TABELA II.

Tempo de
execução total
Qtd. de cabo
óptico 02FO
(drop cable)
Qtd. de cabo
óptico 12FO
(distrib. cable)
Qtd de cabo
óptico 48FO
(feeder cable)
Qtd. de cabo
óptico 144FO
(feeder cable)
Qtd. total de
cabos ópticos
Qtd. total de
splitters de 1º
nível
Qtd. total de
splitters de 2º
nível
Qtd. total de
caixas de
CEO’s
Qtd. total de
portas PON
utilizadas
Custo total da
rede
Aumento de
custo (%)
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Representação Compressı́vel para Codificação de
Point Clouds Plenópticas
Gustavo Sandri, Ricardo de Queiroz e Philip A. Chou

Resumo— Point clouds assumem, tipicamente, uma cor por
ponto, tornando-as menos realı́sticas para representar superfı́cies
especulares. Neste trabalho tratamos da compressão de point
clouds plenópticas onde é associado as cores tal como visto de
diferentes ângulos. Propomos uma representação compressı́vel
para incorporar a informação plenóptica, que é então comprimida utilizando a region-adaptive hierarchical transform (RAHT).
Até então, o melhor desempenho para a RAHT havia sido
obtido combinando-a com um codificador aritmético. Entretanto,
observamos que reordenando os coefficientes da RAHT podemos
melhorar significativamente seu desempenho usando o codificador RLGR, gastando em média 0,2 e 0,09 bits por voxel
ocupado a menos para um passo de quantização de 10 e 40,
respectivamente, usando o codificador de entropia RLGR.
Palavras-Chave— point cloud, plenóptica, compressão, realidade aumentada, realidade virtual.
Abstract— Point clouds typically assume one color per point.
This makes it less realistic with specular surfaces. In this work,
we consider the compression of plenoptic point clouds, wherein is
associated colors as seen by different angles. We propose a compressible representation to incorporate the plenoptic information,
which is then compressed using the region-adaptive hierarchical
transform (RAHT). However, we observed that by reordering the
RAHT coefficients we can significantly improve its performance
using the RLGR entropy encoder, spending on average 0.2 and
0.09 bits per voxel less for quantization steps of 10 and 40,
respectivelly.
Keywords— point cloud, plenoptic, compression, augmented
reality, virtual reality.

I. I NTRODUÇ ÃO
Uma point cloud (PC, em inglês) é uma forma de representar estruturas e cenas 3D por um conjunto de pontos disperso
no espaço, cada um com uma cor associado a si, que, em
conjunto, formam a superfı́cie das estruturas representadas.
A region-adaptive hierarchical transform (RAHT, em
inglês) foi introduzida recentemente por Queiroz e Chou [1]
para comprimir a informação de cor e outros atributos de
PCs. Ela é uma transformada hierárquica em sub-bandas que
corresponde a uma variação adaptativa da wavelet Haar. A
qualidade da RAHT é comparável a de codificadores baseados
em Graph Transform [2] e Gaussian Process Model [3], mas
com uma complexidade significativamente menor.
Um codificador de entropia é empregado para codificar os
coeficientes da RAHT baseado em um codificador aritmético
(AC, do inglês arithmetic coder). Os resultados reportados demonstram um desempenho comparável ao codificador

baseado na graph transform [2], até então o estado-da-arte,
mas com uma complexidade muito menor. O codificador
Adaptive run-length Golomb-Rice (RLGR) [4], que é um
codificador entrópico menos complexo, também foi testado
com a RAHT.
As PCs são normalmente tratadas de forma discretizada,
representadas por voxels, o equivalente 3D dos pixeis, ao
invés de pontos, referidas como PC voxelizada. Enquanto que
um ponto no espaço é adimensional, um voxel é um cubo
de dimensão 1 × 1 × 1. Em uma PC voxelizada, o espaço
é definido como um cubo de dimensão W × W × W , W
um número natural, composto por W 3 voxels. Em uma PC
voxelizada representando uma imagem 3D, a maioria dos
voxels são transparentes pois, do contrário, só serı́amos capaz
de ver as faces do cubo que compõe o espaço. Dizemos que os
voxels transparentes estão vazios e não possuem nenhuma cor
associada a si. Os outros voxels são ditos ocupados e possuem
um atributo de cor associado a si (em RGB ou YUV).
No momento de renderizar a cena, estes voxels atuam como
fontes de luz, emitindo a mesma cor em todas as direções. A
representação da cena por voxels de uma única cor pode não
ser muito realista para superfı́cies especulares, onde a cor de
uma dada posição varia de acordo com o ângulo de vista. O
caso extremo seria um espelho, que reflete a sua redondeza.
Uma representação mais realı́stica deveria permitir que um
voxel mude sua cor de acordo com o ângulo de vista. Para
tanto, precisamos atribuir ao voxel a sua cor vista por uma
pluralidade de direções. Nos referimos a estes dados como
a informação plenóptica pois é baseado na função plenóptica
que representa uma cena.
A função plenóptica de sete dimensões (7D) representa a
intensidade da luz observada em cada posição, numa dada
direção no espaço 3D, num dado intervalo de tempo, para
um dado comprimento de onda [5]. Esta função pode ser
representada de forma mais conveniente, reduzindo para cinco
dimensões (5D), se considerarmos apenas um dado instante
de tempo (ignorando a dependência temporal) e retornando a
cromaticidade da luz (em RGB, por exemplo), dada por:
P (x, y, z, θ, ϕ),

(1)

onde (x, y, z) são as coordenadas de um ponto no espaço, θ
o ângulo de azimute e ϕ o ângulo de elevação. A informação
plenóptica de um voxel é obtida fixando (x, y, z) na posição
do voxel e deixando θ e ϕ variar de acordo com o ângulo de
Gustavo Sandri, Instituto Federal de Brası́lia, gustavo.sandri@ifb.edu.br
vista.
Ricardo de Queiroz, Departamento de Ciência da Computação, UniversiPC plenópticas podem ser obtidas processando os dados
dade de Brası́lia, queiroz@ieee.org
Philip A. Chou, 8i, pachou@ieee.org
capturados por um conjunto de câmeras combinadas com
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mapas de profundidade [6], [7], ou por câmeras light-field [8].
Desta forma, o número de direções amostradas é determinado pelo número de câmeras empregadas e a informação
plenóptica é dada pelas cores tal como vistas por cada uma
das câmeras. É mais prático codificar as cores de cada uma
das câmeras ao invés da função plenóptica, que é contı́nua
para os ângulos (θ, ϕ). Portando, a informação plenóptica é
um vetor de componentes de cor para cada voxel.

subvoxel

voxel

X
Z

Y

Fig. 3. Um voxel é dividido em subvoxels e seus suboxels são empregados
para incorporar a informação plenótica.

(a) Voxel não plenótico

(b) Voxel plenótico

Fig. 1. Um voxel não plenótico não possui informação de cor direcional.
Tal informação está presente em um voxel plenótico e pode ser usada para
representar uma cena de forma mais realista.

Neste trabalho, propomos incorporar a informação
plenóptica amostrada em cada voxel subdividindo o voxel em
subvoxels. A posição dos subvoxels representa a disposição
das câmeras. Assumimos que tanto o codificador quando o
decodificador conhecem a geometria original da PC (quais
voxels estão ocupados) e a disposição das câmeras (codificado
com outro algoritmo) e focamos unicamente na compressão
de cor. Este trabalho contrasta com outros métodos, como
aqueles empregando surface light field representation [9],
[10].
II. S UBDIVIS ÃO DO VOXEL
Considere o voxel na Fig. 2, para o qual as cores são capturadas por 5 câmeras posicionadas nas direções apresentadas.
A informação plenótica amostrada contem não somente a
cor, mas também a direção das câmeras. Se dividirmos o voxel
em M partições ao longo de cada eixo (M = 4 na Fig. 3),
obteremos M 3 cubos com uma largura 1/M . Cada um destes
cubos resultantes da divisão se assemelham a um voxel e nos
referimos a eles como subvoxels.
Podemos utilizar a posição do subvoxel dentro do voxel para
representar a direção de vista. Vamos nos restringir apenas aos
X

Y

Fig. 2.

Captura da informação plenóptica de um voxel.

subvoxels que são cortados pela superfı́cie esférica tangente as
faces do voxel (ver Fig. 3). A linha conectando o centro do
voxel à câmera, simplesmente chamada de linha de vista, é
então usado para representar a direção de vista. Esta linha
cruza um destes subvoxels no caminho e a cor vista nesta
direção é então associada a este suboxel (veja Fig. 3). Em
outras palavras, a posição do centro do subvoxel relativo ao
centro do voxel define a direção de vista. O processo é repetido
para todas as outras linhas de vista e os subvoxels que não
foram empregados para indicar a direção de nenhuma vista
são marcados como desocupados.
Após atribuirmos a informação plenóptica aos subvoxels,
podemos aplicar a RAHT na PC de subvoxels. Este processo
é transparente para a RAHT pois ela trata os subvoxels como
voxels.
III. C ODIFICADOR ENTR ÓPICO
Os coeficientes gerados pela RAHT são então quantizados antes de serem enviados ao codificador entrópico. A
quantização que aplicamos consiste em dividir os coeficientes
por um passo de quantização Q e arredondar o valor resultante para o inteiro mais próximo. Esta etapa do processo
introduz perdas, já que parte da informação é perdida pelo
arredondamento, mas nos permite controlar a relação taxa
em bits versus qualidade da imagem reconstruı́da através do
passo de quantização. Passos de quantização grandes resultam
em imagens codificadas com poucos bits, mas com uma
baixa qualidade da imagem reconstruı́da, enquanto que passos
de quantização pequenos resultam em muitos bits para as
imagens codificadas, mas uma maior qualidade da imagem
reconstruı́da.
Os coeficientes transformados são então enviados para um
codificador entrópico. No trabalho de Queiroz e Chou [1],
o AC é empregado para codificar os coeficientes da RAHT
(o codificador RLGR também foi testado com a RAHT).
Os resultados apresentados mostraram que a codificação dos
coeficientes da RAHT com RLGR (RAHT-RLGR) era substancialmente inferior à codificação com AC (RAHT-AC),
entretanto com uma complexidade muito menor.
Queremos mostrar que, rearranjando os coeficientes da
RAHT podemos melhorar o desempenho do codificador
RLGR ao ponto de superar a RAHT-AC.
A RAHT é executada seguindo a octree de trás para frente,
partindo de voxels individuais até todo o espaço de voxels,
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baixa frequência.
Os coeficientes da RAHT são então ordenados de forma
crescente de acordo com sua profundidade associada (profundidade da árvore onde foram gerados) e codificamos entropicamente os coeficientes usando RLGR (veja Fig. 4).
A reordenação dos coeficientes proposta induz a geração de
sequências de zeros mais longas. A Fig. 5 compara o zero-runlength médio para as 7 PCs testadas por Queiroz e Chou [1] em
função do passo de quantização. Podemos observar facilmente
que a reordenação pela profundidade produz sequências mais
longas de zeros.
300
200

Run Length médio

em cada passo recombinando voxels gerando outros maiores
até atingir a raiz (veja Fig. 4). Na Fig. 4, começamos no nı́vel
4. Se o voxel vizinho no mesmo galho está ocupado, suas
cores são combinadas através de uma transformação linear
([1], Eq. (6)) e promovidos ao nı́vel 3. Se um voxel não possui
um vizinho no mesmo galho, ele é diretamente promovido ao
nı́vel 3. Este processo é repetido em cada nı́vel até atingir
o nı́vel 0, a raiz da octree. Na figura, uma vez que um
par de voxels é combinado, é gerado um coeficiente passaalta que está pronto para ser quantizado e codificado, e um
coeficiente passa-baixa que é passado para o próximo nı́vel
da árvore. O decodificador necessita do coeficiente DC (raiz
da árvore) e todos os coeficientes passa-alta gerados durante
a transformada.
Existem várias formas de ordenar os coeficientes. Na
implementação original [1], o coeficiente DC é enviado
primeiro, como mostrado na Fig. 4. Em seguida, desce-se a
árvore pelo caminho dos galhos mais a esquerda até atingir
uma folha. Os galhos são então esquadrinhados um a um, sempre começando pelo galho a esquerda, e os coeficientes passaalta são enviados na ordem que são encontrados, gerando um
lista de coeficientes ordenados pela travessia.
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Fig. 5. Zero-run-length médio entre as 7 PCs testadas utilizando diferentes
formas de ordenamento.

3

4

(a) Travessia
nível

Além disso, o RLGR é um codificador adaptativo que
continuamente atualiza seus parâmetros. A Fig. 6 compara
os coeficientes no ordenamento original e o proposto neste
trabalho para a PC “Phil”, onde podemos esperar que o
decaimento mais bem comportado dos coeficientes ordenados
por profundidade devem levar a uma melhor adaptação dos
parâmetros do RLGR ao longo da codificação e uma maior
compressão.

1 2

0

Ordenado por travessia

10 3

6

5

8

7

9

1

2
10

3

Amplitude

4

3

10 2
10 1
10 0

4

0

0.5

Neste trabalho, propomos esquadrinhar os coeficientes
passa-alta ordenados pela profundidade da árvore. A transformada RAHT produz coeficientes passa-baixa e alta, similar a
transformada Haar. Assim, coeficientes gerados mais profundamente na árvore (a partir da raiz) representam frequências
mais altas. Para imagens naturais, entretanto, esperamos que os
componentes de alta frequência tenham uma amplitude menor
do que os de menor frequência. Assim, a quantização dos
coeficientes de alta frequência deve levá-los mais facilmente
a atingir o valor zero quando comparados aos coeficientes de

10 3

Amplitude

Fig. 4. Ilustração da transformada RAHT e ordenação dos coeficientes. Após
a transformada, a ordem dos coeficientes DC e passa-alta são indicados para
a ordenação por (a) travessia e por (b) profundidade.
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Ordenado por profundidade

(b) Profundidade
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1
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Fig. 6. Evolução da amplitude dos coeficientes para a PC “Phil” (Q = 20).
Os coeficientes ordenados pela travessia possuem uma evolução que lembra
um comportamento randômico, enquanto que os ordenados pela profundidade
apresentam um comportamento de decaimento da amplitude.
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TABELA I
C OMPARAÇ ÃO DA TAXA DE COMPRESS ÃO , EM bits/voxel ocupado, PARA
OS COEFICIENTES DA RAHT ORDENADOS POR TRAVESSIA E
PROFUNDIDADE E CODIFICADOS COM RLGR E CODIFICADOS COM AC,
RESPECTIVAMENTE .

Profundidade

Aritmético

Travessia

Profundidade

Aritmético

Point cloud
Man
Andrew
Phil
Ricardo
Sarah
Skier
Objects

Travessia

Bits por voxel ocupado
Q = 10
Q = 40

3,1046
4,4661
5,0985
1,5040
1,9500
4,7303
4,2951

2,0581
3,3881
3,7117
0,8993
1,1003
2,8717
3,3085

2,2759
3,6048
3,7363
1,1266
1,4549
3,2023
3,4167

0,7638
1,0225
1,0416
0,3395
0,4474
1,3744
0,8551

0,5345
0,7437
0,6904
0,2074
0,2455
0,9071
0,6692

0,6143
0,8111
0,7124
0,3049
0,3517
0,9844
0,8142

A Tabela I compara o desempenho obtido em
bits/voxel ocupado para os coeficientes ordenados por
travessia e ordenados por profundidade, assim como o
desempenho da RAHT-AC proposta originalmente por
Queiroz e Chou. Pela tabela podemos observar que reordenar
os coeficientes por profundidade e codificar com RLGR possui
o melhor desempenho, além de o codificador RLGR possuir
um baixo custo computacional. Riscamos afirmar que estes
resultados fazem com que a RAHT-RLGR com coeficientes
ordenados por profundidade seja o novo estado-da-arte em
codificação de PCs.
IV. E XPERIMENTOS
Executamos testes em 5 cenas realı́sticas capturadas em
tempo real. Elas foram capturadas com 12 ou 13 câmeras e
aproximadamente 3 milhões de pontos (veja Tabela II e Fig. 7).
Estas imagens foram voxelizadas usando 11 bits de resolução
espacial (octree com um profundidade L = 11), resultando em
aproximadamente 2 milhões de voxels.
TABELA II
BASE DE DADOS
PC
boxer
longdress
loot
redandblack
soldier

Número de
Voxels ocupados
Câmeras
2056256
13
1860104
12
1858707
13
1467981
12
2365732
13

As cores são representadas no espaço YUV. Em nossos
experimentos, o passo de quantização foi variado entre 15 e
500. Comparamos nosso método com a RAHT-RLGR aplicada
independentemente para cada câmera, referida simplesmente
como ‘independente’. Os resultados em termos das curvas de
taxa-distorção (TD) são mostrados nas Fig. 8 e 9 onde a PSNR
foi calculada usando todos os componentes de cor.
Pelas Fig. 8 and 9 podemos observar que o método proposto possui um desempenho susbtancialmente superior à
RAHT quando aplicado independentemente para cada câmera,
com excessão da PC “boxer” para taxas acima de 0.2
bits/voxel ocupado/camera.

“boxer”

“longdress”

“redandblack”
Fig. 7.

“loot”

“soldier”

R
Imagens renderizadas. Point clouds são uma cortesia de 8i⃝.

V. C ONCLUS ÃO
Neste trabalho foi apresentado um método para comprimir
a informação plenóptica de point clouds. O método consiste
em subidividir os voxels em subvoxels e utilizar a posição dos
subvoxels para representar as direções de vista. Este processo
gera uma point cloud derivada, onde cada subvoxel possui
apenas uma cor associada a sı́, e permite a utilização de
algoritmos já testados para a compressão de point clouds
não plenópticas. Em particular, escolhemos a RAHT para a
compressão dos dados. O resultados mostraram que o método
consegue reduzir signifitivamente o número de bits necessários
para codificar a PC quando comparado à RAHT aplicado
independentemente para cada uma das câmeras.
Mostramos também que é possı́vel melhorar o desempenho
da RAHT-RLGR através do reordenamento dos coeficientes
transformados, superando até mesmo a RAHT-AC. Acreditamos que o algoritmo RAHT-RLGR com o ordenamento por
profundidade como proposto neste trabalho seja o novo estadoda-arte em codificação de point clouds.
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Cognitive Incremental Relaying Networks with
Spectrum Sharing and Hardware Impairments
Samuel Borges Ferreira Gomes, Daniel Benevides da Costa, Ugo Silva Dias, and Rafael Timóteo de Sousa Jr.

Abstract— In this paper, we investigate the outage performance of underlay cognitive amplify-and-forward incremental
relaying networks with multiple relays and subject to hardware
impairments. Unlike regular cooperative diversity networks,
which make an inefficient use of the channel resources because
relays always forward the source signal regardless the channel
conditions, incremental relaying exploits limited feedback from
the destination terminal, and sends a single bit to indicate success.
If the destination provides a negative bit via feedback, the relay
retransmits an amplified version of the source signal. The endto-end signal-to-noise-and-distortion ratio (SNDR) of incremental
relaying over independent non-identical Rayleigh fading channels
is formulated for partial relay selection (PR) and opportunistic
relay selection (OR) schemes, based on which the respective
outage probabilities are evaluated. Our simulation results show
that the incremental relaying protocol can achieve maximum
diversity with a more efficient channel utilization and better
performance compared to fixed cooperation.
Keywords— Incremental relaying, cognitive radio, cooperative
networks, hardware impairments, multiple relays, spectrum sharing.

I. I NTRODUCTION
In recent years, the number of wireless systems and services
has grown exponentially. The emergence of new applications,
new services, and growing consumer interest in mobile devices
and networks have been driving the evolution of wireless networks to ultra-high speed data networks. This widespread acceptance of wireless technologies has triggered a huge demand
for bandwidth, and in the coming years it is expected that this
spectrum demand radio shows an even bigger growth. Cooperative diversity networks technology is one of the promising
solutions for high data rate coverage required in future wireless
communication systems and has gained considerably attention
as an efficient way to mitigate fading in wireless networks due
to its capability of emulate a multi-antenna system without
the need of multiple antennas implemented at the terminals.
Some of its advantages are the low RF power transmission
requirements and the spatial diversity gain [1]. The basic
idea is that in addition to the direct transmission from the
transmitter to the receiver, there are other cooperative nodes
in the system, which can be used to enhance the diversity by
relaying the source signal to the destination. In a multi-relay
cooperative scenario, there are several different cooperation
schemes studied in the literature based on the availability
S. B. F. Gomes and D. B. da Costa¸ Department of Computer Engineering,
Federal University of Ceará (UFC), Sobral-CE, Brazil, E-mails: samuelbfgomes@gmail.com, danielbcosta@ieee.org.
U. S. Dias and R. T. de Sousa Jr., Deparment of Electrical Engineering,
University of Brası́lia (UnB), DF, Brazil, Emails: ugodias@ieee.org, desousa@unb.br.

of channel side information (CSI) of the source-relay links
and source-destination link, such as partial relay scheme (PR)
[2] and opportunistic relay selection (OR) [3], [4]. Another
promising technology for meeting the demands of the next
generation of wireless networks is cognitive radio [5], which
aims to provide a more efficient use of the radio spectrum. In
particular, cognitive radio technology provides the ability to
share the spectrum opportunistically, alleviating therefore the
problem of spectrum scarcity and underutilization by allowing
unlicensed users to access portions of the spectrum initially
allocated to a licensed user with assistance of a single or
multiple relay nodes.
Although a regular cooperative diversity network can
achieve spatial diversity gain, it wastes the channel resource
because the relay always forwards to the destination the signal
received from the source, even when it is not necessary, using
therefore additional resources. Due to this fact, incremental
relaying cooperative networks try to save channel resources
by restricting the relaying process to the necessary conditions
[1]. If the source-destination signal-to-noise ratio (SNR) is
sufficiently high, the feedback indicates success of the direct
transmission, and the relay does not need to transmit. However,
if the source-destination SNR is not sufficiently high for
successful direct transmission, the destination requests the
relay to amplify and forward what has been received from the
source. In the latter case, the destination may combine the two
signals using a maximal-ratio combining (MRC) technique [1],
[6].
Incremental cognitive relaying networks have been studied in literature for amplify-and-forward (AF) [7], [8] and
decode-and-forward (DF) [9], [10] relaying systems. However,
common to these works is that they have considered an ideal
hardware structure. In practice, hardware suffers from several
types of impairments, such as phase noise, I/Q imbalance, and
high power amplifier (HPA) nonlinearities [11]. The impact of
hardware impairments on single-hop systems was analyzed in
[11], while a dual-hop cooperative scenario was investigated in
[12]. Nevertheless, none of these works considered the direct
link between source-destination.
In this paper, we investigate the outage performance of
underlay cognitive AF incremental relaying networks with
multiple relays and subject to hardware impairments. For
comparison purposes, the fixed cooperation protocol is also
considered. In addition, since a multi-relay scenario is assumed, both partial relay selection and opportunistic relay
selection techniques are employed to select one of the available relays for assisting in the information transmission. The
end-to-end signal-to-noise-and-distortion ratio (SNDR) is then
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formulated, based on which the respective outage probabilities
are evaluated. Our simulation results show that the incremental
relaying protocol can achieve maximum diversity with a more
efficient channel utilization and better performance comparing
to fixed cooperation. Also, our simulation results examine
the impact of the number of relays, hardware impairments
coefficients, and outage thresholds on the overall system
performance. To the best of the authors’ knowledge, the proposed system setup has not been investigated in the technical
literature yet and this paper aims to fill partly this gap that
exists in the literature.
The remainder of the paper is organized as follows. In
Section II, the signal and system models are described. Both
incremental and fixed cooperation schemes subject to independent and non-identically distributed Rayleigh fading are
considered. In Section III, the system outage probability is
mathematically formulated. Simulation results are presented
in Section IV based on which some fundamental guidelines
are highlighted. Finally, Section V concludes the paper and
points out some potential future works.

Fig. 1.

Underlay cognitive relaying network with multiple relays.

mutually independent and non-identical, and follow a Rayleigh
fading distribution.
Hardware impairments create a mismatch between the intended signal s and what is actually generated and emitted.
This calls for the inclusion of additional distortion noise
sources that are statistically dependent on the signal power and
channel gains [12]. Distortion models are available for different sources of impairments (e.g., I/Q imbalance, phase-noise
and amplifier non-linearities). In this scenario, the received
signal at a given flat-fading subcarrier is given by
y

h(s + ηt ) + ηr + ν,

(1)

where s symbolizes the transmitted signal over the flat-fading
wireless channel h, and ν denotes the additive white Gaussian
noise (AWGN) term with zero mean and equal variance N0 .
These parameters are statistically independent. In addition, ηt
and ηr are defined as the distortion noises from impairments
at the transmitter and receiver, respectively. In (1), ηt ∼
CN (0, kt2 P ) and ηr ∼ CN (0, kr2 P |h|2 ) where x ∼ CN (a, b)
denotes a circularly-symmetric complex Gaussian distributed
random variable with mean a and variance b. The average signal power is represented by P = E{|s|2 }, with E{·} indicating
expectation, and kt , kr ≥ 0 stand for the design parameters,
characterizing the level of impairments at the transmitter and
receiver hardware, respectively, also interpreted as error vector
magnitudes (EVMs).
Assuming a time division multiple access (TDMA) scheme
for information transmission, it follows that the secondary
communication takes place in two time slots. In the first phase,
S broadcasts the signal x to both R∗ and D with transmit
power PS . The destination sends an one-bit acknowledgment
(ACK) to the relay and to the source if it is able to decode
reliably the source signal. This means that if the direct transmission is good enough, there is no need of retransmission
and the source can transmit new information in the next time
slot. The received signals at the destination and at the selected
relay can be written, respectively, as
ySD

II. S YSTEM AND S IGNAL M ODELS

ySR∗

A. System and Signal Descriptions
Consider an underlay cooperative cognitive scheme, where
a secondary communication coexists with a primary transmission in the same frequency band and at the same time, as
shown in Fig. 1. Specifically, the secondary nodes coexist in
the same band with primary licensees, but are regulated to
cause interference below the prescribed limits. The secondary
network is composed by one secondary source S, multiple
AF relays, and one secondary destination D. Note that a
number of potential secondary relaying nodes K are available
to retransmit the signal and only one of these relays (called
R∗ ) will be selected to offer to the destination another copy of
the original signal. It is assumed that the primary transmitter
is far from the secondary network so that the primary communication does not cause any interference to the secondary
one. In this case, only the primary receiver P will be taken
into consideration in our analysis. The channel coefficients
hij between two ordinary nodes in the set {S, D, R∗ , P } are

=

= hSD x + νD ,

(2)

= hSR∗ x + ηr + νR∗ ,

CN (0, kr2 PS |hSR∗ |2 )

(3)
2

where ηr ∼
and PS = E{|x| }.
If the secondary communication through the direct link in
the first phase fails, the destination sends a negative acknowledgment (NACK) to the relay to indicate this. In such a case,
a second phase starts and the selected relay forwards to the
destination an amplified version of the source information
ySR∗ with the following gain
q
PR ∗
(4)
G =
PS |hSR∗ |2 (1+k2 )+N0 ,
r

where PR∗ means the relay power and N0 denotes the noise
variance. Under hardware constraints, the selected relay introduces additional distortion noise in the transmitted signal.
Hereby, the received signal in the second phase by the destination can be written as
ySR∗ D
where ηt ∼
770

=

(GySR∗ + ηt )hR∗ D + νD ,

CN (0, kt2 PR∗ ).

(5)

XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

B. End-to-End SNDR
Underlay cognitive radio systems encompass techniques that
allow the cognitive communication to be aware of the interference caused by their transmitters to the receivers of all noncognitive users. In this paradigm, unlicensed radios coexist
in the same band with primary licensees, that is, secondary
users can transmit their data in the licensed frequency range
when the primary users are also transmitting as long as they
regulate their transmit powers to cause interference below the
prescribed limits.
In our scenario, the transmit powers PS and PR∗ need to
be carefully designed to ensure that the interference caused at
P remains below the maximum tolerable interference power
Ip [13]. More specifically, under the underlay paradigm, the
transmit power must be set according to the radio environment,
i.e.,
Ip
,
(6)
PS =
|hSP |2
PR ∗ =

Ip
.
(1 + kt2 )|hR∗ P |2

the source communication. Thus, the relay R∗ is chosen based
on the maximization of γSRD , i.e., the relay which provides
the maximum γSRD will be selected. On the other hand, in
PR scheme only a local information (i.e., from first hop) is
used for the selection, i.e., the relay which maximizes γSR
will be chosen for assisting the source transmission. Note that
there is a tradeoff between these two relay selection scenarios.
Although OR outperforms PR, the complexity of the former
is higher than the latter since the number of required channel
estimations increases due to the necessity of estimating the
channel gains of both hops, while in the latter only the
estimation of the first-hop channel gains is needed.

(7)

By combining (2), (3), (4), (5), (6), and (7), and defining
% = Ip /N0 as the average SNDR of the system, it can be
shown that the resulting instantaneous SNDR at the destination
via direct link, via relay links, and end-to-end link can be,
respectively, expressed as
%|hSD |2
,
|hSP |2
%|hSR∗ |2
,
=
|hSP |2
%|hR∗ D |2
=
,
δ|hR∗ P |2

(8b)

γSR∗ γR∗ D
=
,
αγSR∗ γR∗ D + βγSR∗ + δγR∗ D + 1

(8d)

γSD =
γSR∗
γR ∗ D
γ

SR∗ D

(8a)
Fig. 2.

Flowchart of AF incremental relaying protocol with MRC.

(8c)
III. P ERFORMANCE A NALYSIS

where α, β and δ denote the impairments parameters [13],
being defined as

2 2
2
2

α = kr + kt + kr kt
2
β = 1 + kr


δ = 1 + kt2
It is assumed a relay clustered structure,and thereby experience the same scale fading. As the links undergo Rayleigh
fading, the channel gains |hSD |2 , |hSR∗ |2 , |hR∗ D |2 , |hSP |2
and |hR∗ P |2 are exponential random variables with variances
2
2
2
2
2
σSD
, σSR
, σRD
, σSP
, and σRP
, respectively.
C. Relay Selection Techniques
In cooperative relaying, the relay selection procedure requires special attention, since it has a strong impact on network
and transmission performance [14]. In this work, we consider
two relay selection strategies: opportunistic relaying technique
(OR) and partial relay selection (PR), under the presence of
transceiver hardware impairments.
In OR scheme, a single relay based on instantaneous global
CSI (i.e., from both hops) of the network is selected to assist

In this section, we examine the outage performance of the
incremental relaying protocol under the considered system
setup. As shown in Fig. 2, if the instantaneous SNDR of
direct link at the destination γSD is less than a threshold
0
value γth
, the destination D will need assistance from relay
cooperation over a best relay R∗ . Note that the transmission
rate is random in incremental relaying. If the first phase was
successful, the transmission rate is R bps/Hz, while if the
first transmission was in outage, the transmission rate becomes
R/2 as in fixed relaying. Keeping in mind that the incremental
relaying communication occupies two time slots, we set γth =
22R − 1 to attain the corresponding necessary conditions for
achieving an ergodic capacity. The destination will combine
both signal from D and R∗ using a MRC technique. The
outage probability can be formulated as
0
Pout (γth ) = Pr{(γSD < γth
) ∩ (γSR∗ D + γSD < γth )},
(9)
0
where Pr{·} represents a probabilistic event with γth
= 2R −1.
For comparison purposes, we also examine the fixed cooperation scheme, as illustrated in Fig. 3. Unlike incremental
relaying, the relays in fixed cooperation scheme will always
cooperate. In this case, the source node broadcasts the signal to
relays and destination node, which combine these two signals
771
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Fig. 3.

Fig. 4.
Outage probability versus % for incremental and fixed relaying
protocols under PR and OR selection schemes and by setting different outage
thresholds.

Flowchart of AF fixed relaying protocol with MRC.

using MRC [12]. If the SNDR of the resulting signal is less
than a given threshold γth , outage occurs. Thus, for fixed
relaying, the outage probability can be formulated as
Pout (γth ) = Pr{(γSR∗ D + γSD < γth )}.

(10)

IV. S IMULATION R ESULTS
In this section, in order to evaluate the performance of
the proposed system, Monte Carlo simulation results are
presented. Without loss of generality, it is considered a linear
network modeling the path-loss as σij = d−ϕ
ij , where d represents distance between two nodes i, j in the set {P, S, R∗ , D},
and ϕ is the path-loss coefficient. We set the coordinates of
primary receiver P , source S, destination D, and selected relay
R∗ at (0.5,0.5), (0,0), (1,0) and (0.5,0), respectively.
In Fig. 4, assuming both PR and OR selection schemes, the
outage probability versus % of fixed and incremental relaying
is ploted for two different thresholds (γth = 3dB and γth =
31dB) and assuming MRC at the receiver. We set the number
of relays K = 2 and the hardware impairments levels kt =
kr = 0.1. From these curves, note that incremental relaying
always outperforms fixed cooperation, in addition to yield a
more efficient use of the channel resources. Also, as expected,
OR selection achieves better performance than PR one because
it relies on the CSI of both first-hop and second-hop links for
the selection process. We can also infer from the plots that
the diversity gain of both incremental and fixed cooperation
schemes under OR selection is K + 1. However, assuming PR
selection, the diversity gain reduces to 2, since only the quality
of the first-hop link is taken into account to select the relay.
Finally, when γth decreases, the system outage performance
improves.
Fig. 5 illustrates the impact of hardware impairments on
the system outage performance assuming different number of
relays K = 2, 3, 4 and under OR selection scheme. We set
the transmission rate as R = 1 bps/Hz, implying γth = 3dB.
Two sets of EVMs are considered: kt = kr = 0.1 and kt =

kr = 0.3. Note that there is a tradeoff relationship between the
parameters. More specifically, after % = 10dB, it can be seen
that is better to have a higher number of relays cooperating
under high hardware impairments (K = 4 and kt = kr = 0.3),
than a lower value of K with low hardware impairments. The
same happens for % = 15dB, in terms of system performance,
when compared K = 2 (kt = kr = 0.1) and K = 3 (kt =
kr = 0.3).

Fig. 5.
Outage probability versus % for different number of relays and
hardware impairment levels, and assuming OR selection scheme.

Fig. 6 plots the outage probability versus % for incremental
relaying, by setting ϕ = 4, K = 2, γth = 3dB, and assuming
a PR selection scheme. The effects of hardware impairments
are investigated. Note that there is only a minor performance
loss caused by transceiver hardware impairments when the
hardware impairments parameter is kt = kr = 0.1, but when
these parameters increase, there is a significant performance
loss on the system.
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terms of outage probability. Also, we showed that OR and PR
selection schemes undergo different diversity order, with the
former always being better than the later.
As future works, a detailed analytical analysis can be
provided for the considered system setup since our results were
obtained only through simulations. In addition, the impact of
imperfect CSI on the outage performance can be considered as
well as the case of multiple destinations/sources. Finally, the
effect of multiple antennas on the overall system performance
arises as an interesting subject for investigation.
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Método De Treinamento De Redes Neurais Através
De Otimização Evolutiva Com Restrições Para
Auxı́lio Ao Diagnóstico Médico
Edmar Egidio P. de Souza, Eduardo F. de Simas Filho, Paulo C. M. A. Farias

Resumo— Neste trabalho é proposto um método de treinamento de Redes Neurais Artificiais para problemas de
classificação binária. A metodologia apresentada utiliza algoritmos de otimização evolutiva que ajustam iterativamente os
pesos da rede, permitindo a imposição de restrições que guiam
o treinamento para satisfação de critérios em função de medidas
de desempenho de classificação. O método proposto apresentou
aumento de eficiência de classificação em problemas binários
de detecção de doenças, considerando restrições para taxas de
falsos positivos. Os resultados encontrados foram baseados em
conjuntos de dados experimentais que representam problemas
de diagnóstico médico.
Palavras-Chave— Classificação Binária, Detecção de Doenças,
Otimização Evolutiva, Redes Neurais Artificiais.
Abstract— This work proposes an Artificial Neural Networks
training method for binary classification problems. The presented
methodology uses evolutionary optimization algorithms that iteratively adjust the network weights, allowing the imposition of
constraints that guide the training procedure to satisfy criteria
related to classification performance measures. The proposed
method presented increased classification efficiency in disease detection problems, considering restrictions for false positive rates.
The results were based on experimental datasets representing
medical diagnostic problems.
Keywords— Artificial Neural Networks, Binary Classification,
Evolutionary Optimization, Disease Detection.

I. I NTRODUÇ ÃO
Sistemas de apoio ao diagnóstico são utilizados por
profissionais da área médica como suporte no processo de
identificação de doenças. A junção da experiência profissional à sistemas computacionais com boa performance de
classificação, torna o diagnóstico mais ágil e preciso no
tratamento de doenças [1]. Alguns problemas de detecção de
doenças possuem complexidade elevada, devido à necessidade
de análise de uma grande quantidade de variáveis [2]. Todavia,
os avanços da inteligência artificial tem elevado a eficiência
dos sistemas de apoio a decisão médica, onde classificadores
especialistas são treinados para tarefas de diagnóstico de
doenças especı́ficas [3], caracterizadas por um grande número
de atributos. Neste aspecto, as Redes Neurais Artificiais (RNA)
[4] tem ganhado destaque pelos bons resultados obtidos na
área de reconhecimento de padrões, aplicado ao apoio a
medicina [5].

A eficiência do sistema de classificação depende da forma
como o mesmo é treinado. Os algoritmos tradicionais baseados
na minimização do erro quadrático médio geralmente são
usados para treinar RNA, ajustando de forma iterativa os pesos
das conexões neurais [4]. O algoritmo de Retropropagação
(Backpropagation) [6] usa o gradiente de descida sobre a
função de erro para minimizar o custo (erro quadrático médio).
Este método pode encontrar dificuldades de convergência
devido possı́vel presença de mı́nimos locais, o que torna difı́cil
ajustar os pesos para uma melhor eficiência de classificação.
Outra limitação é que usando o erro quadrático médio como
função custo a ser minimizada, não é possı́vel configurar
a RNA para atender condições operacionais especı́ficas, por
exemplo, melhorar o desempenho de detecção, para um dado
valor limite de falso positivos especificado (restrições de
treinamento).
Neste trabalho é apresentada uma nova metodologia de
treinamento para classificadores neurais, utilizando algoritmos evolutivos. O sistema desenvolvido admite a inclusão
de restrições durante o processo de treinamento, que são
atreladas à parâmetros de avaliação de classificadores (taxas
de verdadeiros positivos e falsos positivos), o que permite um
aumento da eficiência dos classificadores nas faixas estabelecidas pelas restrições. A metodologia proposta foi aplicada
em conjuntos de dados que representam problemas binários
de diagnóstico médico [7] [8] e comparadas com métodos
tradicionais de treinamento de RNA presentes na literatura.
A estrutura do trabalho está dividida do seguinte modo: a
Seção II apresenta os conceitos de RNA e suas aplicações
em sistemas para apoio ao diagnótico médico. Apresenta-se
na Seção III, o método proposto de treinamento de RNA, os
aspectos dos algoritmos de otimização evolutiva e os conjuntos
de dados utilizados na validação da metodologia. A Seção
IV exibe os resultados e comparações da proposta deste
trabalho com algoritmos da literatura. A Seção V apresenta
as conclusões obtidas com o estudo desenvolvido.
II. R EDES N EURAIS NO A POIO AO D IAGN ÓSTICO M ÉDICO

As RNA consistem em um conjunto de unidades de processamento interconectadas, inspiradas no funcionamento do
neurônio biológico [4]. As unidades são dispostas em uma
ou mais camadas e interligadas por conexões que simulam as
Edmar Egidio P. de Souza, Eduardo F. de Simas Filho, Paulo C. M. A. sinapses biológicas e possuem pesos associados, que ponderam
Farias¸ Laboratório de Sistemas Digitais, Programa de Pós Graduação em
a entrada recebida por cada neurônio da rede. Em geral,
Engenharia Elétrica, UFBA, Salvador-BA, E-mails: edmar.egidio@cern.ch,
eduardo.simas@ufba.br, paulo.farias@ufba.br
sua boa capacidade de processar sinais multidimensionais,
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tem motivado suas aplicações na medicina diagnóstica, envolvendo estudos como por exemplo em identificação de
doenças do coração [5] e detecção de diabetes [9]. Sistemas
de classificação para auxı́lio ao diagnóstico médico possuem a
necessidade de fornecer respostas com baixas taxas de falsos
positivos, pois no diagnóstico de um indivı́duo classificado
como saudável, sendo o mesmo portador da doença, o paciente
doente é liberado sem o devido tratamento [10]. Em [5]
um sistema neural foi desenvolvido para detecção binária de
condições cardı́acas, através de sinais obtidos por eletrocardiograma (ECG). O sistema proposto utilizou RNA profundas, e
foi testado com 416 amostras de pacientes distintos, obtendo
85,52% de acurácia.
No trabalho [11] é apresentado um estudo para detecção da
anemia, através do processamento de imagens microscópicas
das células vermelhas do sangue humano. As imagens foram
pré-processadas pela Transformada de Hough [12] e classificadas por RNA. A proposta atingiu cerca de 97,8% de acerto
de classificação.
III. M ÉTODO P ROPOSTO
O método de treinamento proposto neste trabalho, inicializa
uma população de RNA com uma única camada oculta, que
estarão submetidas ao processo de otimização evolutiva. Para
cada indivı́duo da população é calculada a sua função aptidão
(fitness). Em seguida, o algoritmo evolutivo realiza o ajuste
de parâmetros de modo a maximizar a função aptidão, e
ao mesmo tempo, satisfazer as restrições de operação do
classificador, conforme o diagrama de blocos representado
pela Figura 1.

Fig. 2: Composição dos pesos da RNA nos vetores solução.

A. Problemas de Classificação Binária
Um sistema de classificação binário é um operador que
realiza a escolha entre duas hipóteses: H1 , normalmente associada à ocorrência do evento de interesse; e H0 , que representa
ocorrência de evento não relevante [16]. A probabilidade de
detecção (PD ) pode ser definida como a probabilidade do classificador de identificar a hipótese positiva (H1 ) corretamente:
PD = P (H1 |H1 )

(1)

A probabilidade de falso alarme (PF ) está relacionada à
aceitação de exemplos da hipótese negativa (H0 ) à hipótese
positiva (H1 ):
PF = P (H1 |H0 )

(2)

Neste trabalho a PD está associada a probabilidade do
classificador identificar corretamente indivı́duos saudáveis. A
PF consiste na probabilidade do classificador associar um
indivı́duo doente como saudável. O limiar de decisão (γ) do
classificador pode ser especificado através da análise da curva
ROC (Receiver Operating Characteristics) [17]. Ao alterar
o limiar de decisão, é possı́vel definir o ponto de operação
desejado em termos de aceitação de falsos positivos e de
eficiência de detecção da classe de interesse.
B. Otimização Evolutiva

Fig. 1: Fluxo operacional da metodologia proposta.
Os pesos de cada RNA são inicializados de forma aleatória,
de acordo com o método descrito em [13]. Estes valores
compõem o vetor W conforme ilustrado na Figura 2 , que será
modificado ao longo da execução do processo de otimização.
Os exemplos são selecionados através de um esquema de
validação cruzada, que sorteia aleatoriamente os conjuntos de
treino (40%) e validação (20%). Para a etapa de teste todo
o conjunto de dados disponı́vel foi utilizado, para obter uma
maior estatı́stica de eventos testados para comparação dos classificadores. Foram realizados 10 sorteios e para cada um deles
o processo de treinamento foi reiniciado 10 vezes, totalizando
assim 100 inicializações. Para o processo de otimização, dois
algoritmos evolutivos diferentes foram utilizados. O Algoritmo
Genético [14] a Otimização por Enxame de Partı́culas (Particle
Swarm Optimization - PSO) [15].

Um problema de otimização pode ser definido de acordo
com a equação 3:

g1 (v) ≤ 0.



g2 (v) ≤ 0.
min[f (v)|v ∈ V] s.a.
(3)
...



gk (v) ≤ 0.
onde V é o conjunto de n vetores de decisão a serem
otimizados em um determinado espaço de busca e gk (.) são
as restrições que devem ser consideradas no problema.
A otimização evolutiva realiza o procedimento de busca
de soluções para um determinado problema, inspirada no
mecanismo de evolução dos seres vivos, bem como no comportamento de interação social. Em geral, tais algoritmos
realizam uma busca global no espaço de variáveis. Os algoritmos evolutivos são considerados técnicas de busca metaheurı́stica, que não garantem o encontro da solução ideal
para o problema, oferecendo soluções próximas do ótimo
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através de mecanismos estocásticos e iterativos. Entretanto,
apresentam vantagens em relação aos métodos de otimização
convencionais, pois não necessitam da expressão da derivada
da função objetivo em função dos parâmetros de entrada.
Algoritmos Genéticos
Os algoritmos genéticos (AG) são uma classe de algoritmos evolutivos que podem ser definidos como uma busca
inspirada no processo biológico da evolução natural [14]. Nos
AG, populações de indivı́duos são criadas e submetidas a
operadores genéticos, como seleção baseada em desempenho,
recombinação e mutação. No treinamento de RNAs por AG, o
vetor de pesos representa o cromossomo a ser recombinado no
processo evolutivo, e cada peso representa o gene do indivı́duo.
Neste trabalho, as caracterı́sticas do AG implementado são
exibidas na Tabela I:
TABELA I: Caracterı́sticas do AG implementado.
Codificação
Real
Taxa de Mutação
5%, 10%, 15%, 20%
Taxa de Elitismo
5%
Tamanho da População
100
Cruzamento
2pt, 4pt, 8pt, 16pt, uniforme, aleatório
Método de Seleção
Roleta Viciada/ Torneio/ Aleatório

As taxas de mutação, os operadores de seleção e cruzamento
utilizados na geração, são escolhidos aleatoriamente em cada
geração, com igual probabilidade de sorteio.
Otimização por Enxame de Partı́culas
A Otimização por Enxame de Partı́culas (PSO) é um método
de otimização baseado no comportamento de interação social
e cooperativa de grupos de espécies [15]. A PSO inicializa
uma população de soluções candidatas (partı́culas) e move
essas partı́culas ao redor do espaço de busca, de acordo com
operações matemáticas na posição e velocidade. As partı́culas
trocam informações sobre sua aptidão e, iterativamente, os
indivı́duos são orientados para a melhor solução do problema.
No algoritmo PSO implementado neste trabalho, o vetor de
pesos da RNA é designado como o vetor de posição, cuja
velocidade é calculada iterativamente, alterando as posições
para a otimização da função objetivo. As caracterı́sticas do
PSO desenvolvido são mostradas na Tabela II.
TABELA II: Caracterı́sticas do PSO implementado.
Topologia
Constante de cognição c1
Constante Social c2
Tamanho do Enxame
Constantes de Aceleração (r1 , r2 )
Limites de inércia (w)

Global
2
1
200
Aleatório [0;1]
[0,4;0,9]

y(X) = ψ2 [W(2) ψ1 (W(1) ∗ X + b(1) ) + b(2) ]

(4)

onde W(k) e b(k) são os vetores dos pesos e bias do indivı́duo,
respectivamente, e ψ a função de ativação tangente hiperbólica.
De posse dos valores da saı́da das RNA, o limiar de decisão
da rede (γ) é ajustado para permitir que a restrição imposta nas
condições iniciais do algoritmo seja atendida. Com o limiar
de decisão definido, calcula-se a taxa de verdadeiros positivos
(PD ) e então formula-se o problema de otimização, com
restrições de falsos positivos PF de acordo com a equação 5:
max f =

PD (y)
DKL (y, T )

s.a.



PF ≤ λ.

(5)

onde λ é a constante que determina o limite de PF imposto
ao treinamento. A DKL (y, T ) é a divergência de KullbackLeibler [16] entre a saı́da da rede (y) e as saı́das alvo (T )
associadas as classes, dada pela equação 6:
DKL (y, T ) =

n
X
j=1

yj ∗ ln(

yj
)
Tj

(6)

A medida da divergência KL é minimizada ao longo da
execução do algoritmo. Esta estratégia busca um mapeamento
que diminua a diferença estatı́stica entre a entrada e a saı́da
alvo. O procedimento do calculo da função objetivo é descrito
no Algoritmo 01.
Algoritmo 1 Função Aptidão
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

for [i] ← 1 to k do
Calcular a saı́da da RN Ai (yi ) com os sinais de
treinamento X;
Ajustar limiar de decisão da RN Ai (γ) para satisfazer
a restrição (PF );
Calcular o ı́ndice PD conforme limiar (γ) ajustado no
passo 3;
Calcular a divergência KL (DKL (yi , T )), entre a saı́da
da RNA (yi ) e o alvo (T );
PD (yi )
Atribuir: fitness = DKL
(yi ,T ) ;
[i] ← i + 1;
end for

As simulações foram realizadas com o software Matlab
R2015b, em um PC com processador Intel Core i7-3770
CPUx8, 8 GB de RAM.

C. Conjuntos de Dados
Bases de dados públicas para aprendizado de máquina, obtidas em [18], foram utilizadas para avaliar o método proposto.
Os conjuntos de dados selecionados representam problemas
de classificação binária de detecção de doenças. O conjunto
Pima Diabetes [7] apresenta exemplos de medidas biológicas
corporais utilizadas para o diagnostico de diabetes. Variáveis
Função Aptidão e Restrições
como pressão arterial, nı́vel de massa corporal e concentração
Os sinais selecionados para o conjunto de treinamento (X) de glicose foram obtidos através de exames realizados com
são aplicados nos indivı́duos da população. Através da equação indivı́duos da população indı́gena Pima, localizada na cidade
4 é calculada a saı́da da RNA y:
de Phoenix, Arizona, EUA.
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No conjunto Parkinson Speech [8] são apresentados exemplos de atributos extraı́dos do sinal de voz de indivı́duos
saudáveis e de pacientes com o mal de Parkinson. Atributos presentes no conjunto como, nı́vel de pico normalizado,
número de perı́odos e número de quebras de voz com textos
padrões, apresentam caracterı́sticas que podem ser utilizadas
para detecção da doença [8]. Na Tabela III algumas caracterı́sticas dos conjuntos usados são exibidas, e seus detalhes
podem ser consultados em [18].

AG, com redução no tempo de treinamento (tempo médio de
treinamento de uma inicialização do algoritmo).
TABELA IV: Comparação das taxas de verdadeiros positivos
PD (%) - Conjunto Pima Diabetes.
P DP F =1%

P DP F =2%

P DP F =3%

Tempo de Trein.(s) Épocas

AG

15,85±3,25 24,40±3,40 32,74±3,34

22,05±1,12

200

PSO

15,87±2,88 24,80±3,18 33,43±3,29

5,39±0,14

200

BP(GD)

11,84±4,28 19,86±3,13 27,41±3,30

3,65 ± 0,23

800

BP(Rprop) 10,87±3,98 16,34±4,10 23,36±5,15

2,87 ± 0,74

600

TABELA III: Caracterı́sticas dos conjuntos utilizados.

Inicialmente, para a definição do número de neurônios
ocultos das RNA, foi adotado um procedimento iterativo
com a realização de treinamentos sucessivos, variando-se
a quantidade de neurônios ocultos e mantendo um único
neurônio na saı́da. A Figura 3 apresenta o boxplot da PD
em função do número de neurônios ocultos, para uma taxa de
PF = 1%. Os algoritmos AG e PSO, treinados com restrição
nesta taxa de falso alarme, obtiveram melhor resultado com
16 e 04 neurônios na camada oculta, respectivamente. O
algoritmo BPRprop obteve melhor resultado com 20 neurônios
ocultos, enquanto que o BPGD alcançou melhor desempenho
com 08 neurônios na camada oculta. Para toda variação de
neurônios ocultos estudados, nota-se um melhor desempenho
dos algoritmos evolutivos, em termos de PD para a faixa de
operação de falso alarme em 1%.
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A. Conjunto de Dados - Pima Diabetes

PD(%)

IV. R ESULTADOS

O PSO obteve cerca de 33% de acerto de indivı́duos
saudáveis, admitindo apenas 3% de falsos positivos, superando
em cerca de 6 pontos percentuais ao resultado obtido pelo
BPGD para a mesma taxa de falsos positivos. Na Figura 4
são mostradas as curvas ROC dos classificadores projetados
com melhor desempenho de PD na etapa de teste. As curvas
indicam que para as faixas de PF , onde as restrições foram
configuradas, a eficiência de detecção, é superior aos classificadores treinados pelo backpropagation.

PD(%)

Conjuntos
Atributos Exemplos Saudáveis Exemplos Doentes
Pima Diabetes
8
268
500
Parkinson Speech
28
520
520

2
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PSO(PF ≤ 3%)
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0
0
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10
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Fig. 4: Curvas ROC dos melhores classificadores treinados.

25

Na Figura 5, visualiza-se que nas saı́das das redes treinadas
pelos algoritmos evolutivos, há uma concentração maior de
eventos que representam indivı́duos saudáveis em relação ao
BP, após o limiar de decisão que admite o limite de PF = 3%.
Esta taxa foi utilizada como restrição, indicando que houve
uma melhoria dos acertos da classe positiva com esse limite
de falsos positivos.

15
10
5

Saída da Rede - PSO

Saída da Rede - AG

6

8

10

12

14

16

18

60

20

Número de Neurônios Ocultos

Fig. 3: Boxplot da PD dos classificadores treinados por AG e
PSO em função do número de neurônios ocultos.
A Tabela IV apresenta os resultados comparativos entre a
metodologia proposta e os algoritmos do tipo backpropagation. Com os algoritmos evolutivos, foram realizadas análises
do treinamento com três restrições distintas de PF , de modo
à verificar a viabilidade da proposta em aumentar a eficiência
de detecção para as restrições associadas. Para PF = 1%, o
AG implementado obteve superioridade para a PD em cerca
de 5 pontos percentuais em relação ao BPGD . Nos pontos
de operação PF = 2% e 3%, o treinamento através do PSO,
apresentou leve superioridade aos resultados encontrados pelo
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Contagem
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0
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Fig. 5: Histograma de saı́da das RNA - (a) Trein. com AG,
(b) Trein. com PSO, (c) Trein. com BPGD e (d) Trein. com
BPRP ROP .
777
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B. Conjunto de Dados - Parkinson Disease
Neste conjunto, um procedimento semelhante ao exibido na
Figura 3 foi realizado para definição do número de nurônios
ocultos. Para os AG e PSO, os resultados indicaram uma
melhor configuração utilizando 18 neurônios ocultos, enquanto
que os algoritmos BPGD e BPRprop obtiveram melhor resultado com 14 e 12 neurônios ocultos, respectivamente. A Tabela
V apresenta os resultados da PD com os demais pontos de
operação em PF analisados. Os resultados indicam um melhor
desempenho através do treinamento com restrições pelo AG,
apresentando aumento de cerca de 1,5 pontos percentuais de
acerto de classificação da classe positiva (indivı́duo saudável)
em relação ao BPRprop , admitindo 1% de PF .
TABELA V: Comparação das taxas de verdadeiros positivos
- Conjunto Parkinson Disease.
P D(P F =1%) P D(P F =2%) P D(P F =3%) Tempo de Trein. (s) Épocas
AG

6,94±2,52

12,58±2,64 14,74±3,34

82,75±1,02

PSO

5,12±1,88

12,30±3,18 13,43±3,29

45,89±0,14

200

BP(GD)

4,21±2,53

9,16±3,13

10,24±2,30

33,85 ± 0,23

1000

BP(Rprop)

5.34±4,61

10,65±4,10 11,36±3,15

27,82 ± 1,24

750

200

eficiência de classificação nos pontos de operação selecionados
como restrições. Esta estratégia apresentou resultados superiores em termos de PD em relação aos algoritmos tradicionais
da literatura baseado em descida de gradiente, o BPGD e
BPRP ROP , para as bases de dados consideradas. Aplicando
o método proposto na base de dados pública Pima Indian
Diabetes, foi verificado um aumento na eficiência de detecção
de indivı́duos saudáveis em cerca de 5 pontos percentuais
em relação ao algoritmo da classe BP que obteve melhor
desempenho. A metodologia de treinamento replicada à base
de dados Parkinson Disease, apresentou também uma melhoria
em termos de eficiência de detecção, quando comparadas aos
algoritmos BP, nos mesmos pontos de operação de PF . O
método proposto alcançou cerca de 1,5 pontos percentuais de
melhoria no acerto de classificação de indvı́duos saudáveis
para PF = 1%, em comparação ao BP. Os algoritmos evolutivos obtiveram maior tempo de processamento em relação
ao backpropagation, neste aspecto o PSO apresentou melhor
desempenho em relação ao AG projetado, encontrando valores
de PD semelhantes.
R EFER ÊNCIAS

Com a restrição de 3% de PF imposta aos algoritmos
evolutivos, os resultados indicam um aumento de cerca de 3
pontos percentuais na eficiência de classificação utilizando o
AG, em relação ao algoritmo BPRprop . O treinamento via
PSO com restrições obteve resultados levemente inferiores
ao AG, com menor tempo de treinamento. Na Figura 6
são exibidas as curvas ROC dos classificadores que tiveram
melhor desempenho durante a fase de teste. Verifica-se que nas
faixas de falso alarme, configuradas como restrições impostas
ao treinamento pelos algoritmos AG e PSO, há um melhor
desempenho em relação ao BP. Nas três restrições utilizadas,
visualiza-se um melhor comportamento dos classificadores
treinados com o AG e PSO com restrições em termos de
aprovação de eventos da classe positiva.
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Fig. 6: Curvas ROC dos classificadores - Parkinson Speech.
V. C ONCLUS ÕES
Sistemas inteligentes de classificação são ferramentas importantes para apoio ao diagnóstico de doenças. O método de
treinamento de classificadores neurais proposto neste trabalho,
utilizando algoritmos evolutivos (AG e PSO) projetados para
trabalharem com restrições de limites de aprovação de falsos
positivos, permitiu guiar o treinamento para uma melhor
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Revisão Teórica Sobre as Técnicas de Otimização
Metaheurística na Síntese de Superfícies Seletivas de
Frequência
Flávio Henry Cunha da Silva Ferreira, Fabrício José Brito Barros,
Jasmine Priscyla Leite de Araújo e Miércio Cardoso de Alcântara Neto
Resumo — Este artigo apresenta a progressão das técnicas de
otimização computacionais híbridas e bioinspiradas para síntese
de superfícies seletivas de frequência (FSS), incluindo a velocidade
computacional e eficiência de tais processos. Duas metodologias
serão analisadas. A primeira possui uma rede neural MLP (multilayer perceptron, ou perceptron multicamada) combinada com
um algoritmo genético (AG). A segunda baseia-se na rede neural
GRNN (general regression neural network) combinada com o
algoritmo de busca cuco multiobjetivo (MOCS), que se mostra
mais eficiente para otimização das propriedades eletromagnéticas
de FSS, pois possui velocidade de processamento
consideravelmente maior que métodos mais comuns baseados em
retropropagação e AGs.
Palavras-chave—Superfícies
seletivas
de
frequência;
Otimização; Busca cuco; MLP; Algoritmos genéticos; GRNN
Abstract — This paper presents the progression of hybrid and
bioinspired computational optimization techniques for the
synthesis of frequency selective surfaces (FSS), including
computational speed and efficiency of such processes. Two
methodologies will be analyzed. The first has an MLP neural
network (multi-layer perceptron, or multilayer perceptron)
combined with a genetic algorithm (AG). The second is based on
the GRNN (general regression neural network) network combined
with the multiobjective cuckoo search algorithm (MOCS), which
is more efficient for optimizing the electromagnetic properties of
FSS, since it has a considerably higher processing speed than more
backpropagation and AGs.
Keywords—Frequency selective surfaces; Optimization; Cuckoo
search; MLP; Generic algorithms; GRNN

I. INTRODUÇÃO
As superfícies seletivas de frequência (FSS, sigla em inglês)
são filtros passivos de ondas eletromagnéticas (EM) que
auxiliam na separação dos diversos sistemas que operam em
rádio frequência (RF), possibilitando aplicações práticas e
grande versatilidade de uso. Estudos deste tipo de estruturas,
atualmente, se concentram na faixa de micro-ondas, porém, tais
dispositivos podem ser projetados para outros sistemas e
frequências mais elevadas, por exemplo, as ondas milimétricas
(padrão IEEE 802.15.3c), ou ainda, em terahertz, possibilitando
filtragem eficiente em frequências elevadas [1]. De modo geral,
não existe uma solução analítica diretamente extraída a partir da
resposta em frequência de um dispositivo; desta forma, a análise
de suas características espectrais requer a aplicação de técnicas
numéricas para análise de onda completa, tal como o método das
Flávio Henry Cunha da Silva Ferreira, Fabrício José Brito Barros, Jasmine
Priscyla Leite de Araújo e Miércio Cardoso de Alcântara Neto: Instituto de
Tecnologia (ITEC), Laboratório de Computação e Telecomunicações (LCT),
Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém-PA, Brasil. E-mails:
henryferreira014@gmail.com, fbarros@ufpa.br, jasmine.araujo@gmail.com,
miercio@ufpa.br.

integrais finitas (FIT, sigla em inglês). Atrelado a isso, deve-se
considerar o custo computacional exigido para a implementação
destes métodos, conduzindo muitos pesquisadores ao método da
tentativa e erro, até que se consiga o ajuste satisfatório de alguns
requisitos do projeto dos dispositivos. Isso, obviamente, leva a
um procedimento trabalhoso e dependente da intervenção
humana. Não obstante, faz-se necessário o emprego de técnicas
de otimização que acelerem a obtenção de estruturas periódicas
com especificações de filtragem desejadas.
Neste ínterim, autores têm realizado a junção de redes
neurais artificiais e algoritmos de otimização natural, como os
clássicos algoritmos genéticos e a otimização por enxame de
partículas, ou ainda, os mais recentes algoritmos de busca cuco
no projeto e otimização das superfícies seletivas de frequência
[2]. Uma extensa pesquisa analítica tem sido realizada para
descrever as propriedades de reflexão e transmissão das FSS
com o emprego de técnicas de otimização para se obter as
dimensões exatas, necessárias ao atendimento dos requisitos de
projeto [3, 4, 5].
Neste estudo objetiva-se tecer uma discussão acerca do
emprego de técnicas de otimização computacionais híbridas,
incluindo custo computacional e a eficiência / eficácia de tais
métodos. Especificamente, a discussão se concentra em torno de
dois métodos de otimização híbrida, aplicados no projeto e
síntese de FSS. A primeira utiliza rede neural MLP (multi-layer
perceptron, ou perceptron multicamada) que se combina com
um AG (algoritmo genético) e/ou uma PSO (otimização por
enxame de partículas) [1, 6]. No segundo caso estudado, uma
rede neural GRNN (general regression neural network, ou rede
neural de regressão geral) é associada ao algoritmo de busca
cuco multiobjetivo (MOCS), que se mostra mais eficiente para
obter os resultados desejados, possui menor custo
computacional e, em consequência, maior velocidade de
processamento. Desta forma, trata-se de um método mais
robusto em relação aos clássicos que associam RNA de
retropropagação a um AG / PSO [7, 8]. Na segunda técnica, há
uma substancial minimização no tempo demandado para o
processamento dos dados EM, reduzindo desta forma o tempo
total exigido pelo processo de otimização, o que pode ser
atribuído ao fato da GRNN não necessitar da retropropagação.
Seu aprendizado é realizado de maneira forward, ou seja, apenas
em uma varredura do código [5, 7].
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II. O MÉTODO HÍBRIDO MLP PARA SÍNTESE DE FSS
A. Contexto e Funcionamento
A perceptron multicamada (ou MLP) é uma rede neural
baseada em retropropagação, amplamente utilizada em
múltiplos contextos. Exemplos podem ser encontrados em áreas
financeiras / econômicas (através da classificação de clientes por
mérito e crédito) [6], na medicina - como diagnosticador de
problemas na artéria coronária [6] - e até mesmo como um válido
indicador da emoção humana (classificação de sentimentos
através da música) [9].
Seu funcionamento é dado a partir de camadas de neurônios
artificiais (neste caso, chamados de neurônios perceptron), em
que cada um destes é regido por uma função de ativação e uma
função de rede. A função de rede representa uma combinação
linear das entradas do neurônio, e representa os dados que a rede
neural fornece para a célula processar. A saída do neurônio é
única, e relaciona a função de rede com a função de ativação –
uma transformação linear ou não-linear. Diversas funções de
ativação como a sigmoide e a tangente hiperbólica são
comumente aplicadas, e cada uma destas provoca uma
otimização diferente, dependendo da composição da rede neural
[8].
Quanto aos tipos de camada, uma MLP possui a mesma
classificação de três camadas de uma RNA genérica. Estas são:
camada de entrada, camada oculta e camada de saída – sendo
que somente a oculta pode possuir uma ou mais camadas, de
acordo com a necessidade de otimização e/ou processamento [7,
10]. Cada um dos neurônios na camada de entrada é um atributo,
que é processado na MLP e entregue a uma classe (saídas). No
caso de uma FSS, as entradas são geralmente valores
dimensionais da estrutura (periodicidade e dimensões de
modelamento), sendo as saídas a frequência central de
ressonância da estrutura e sua largura de banda [3, 5, 11].

que o escolhido foi o Levenberg-Marquadt, que possui
convergência mais rápida em relação ao RPROP.
Embora a MLP já tenha sido implementada para trabalhos
envolvendo FSS sem qualquer outro algoritmo auxiliador, como
em [10], a utilização deste tipo de rede para otimização
bioinspirada de FSS nota-se em [4, 5, 7, 8]: um compilado de
trabalhos científicos publicados entre 2009 e 2014. Em suma, a
MLP é aplicada para sintetizar a estrutura, servindo também
como a função de ajuste (também chamada de função de fitness)
para o algoritmo genético ou PSO selecionados para compor a
solução híbrida proposta. Este método, porém, está tornando-se
cada vez mais obsoleto devido às vantagens da GRNN e outros
processos no estado da arte.
B. Progressão da MLP híbrida para FSS
Considerando o trabalho científico mais antigo mencionado
em [10], a implementação da MLP sem métodos auxiliares
bioinspirados fornece resultados satisfatórios, porém
demorados. Quando limitado a 5000 épocas, o tempo de
treinamento da rede neural varia entre 18 a 25 minutos, com um
erro quadrático médio que chega a 10-4 – isto considerando
apenas os resultados obtidos nas aplicações com FSS. O
computador utilizado para a otimização possui CPU Pentium©
M de 1,4 GHz com memória RAM de 512MB.
Em 2009, o método MLP híbrido em [7], abreviado como
GA-ANN, obteve grande destaque por fornecer em
consideravelmente menor tempo o treinamento e otimização das
FSS. Combinando um algoritmo genético a uma MLP de 3
dimensões de entrada, 10 neurônios de camada oculta e 2 saídas
(frequência ressonante e largura de banda), o tempo de
treinamento em 20000 épocas é pouco menos de um minuto.
Estes resultados refletem o treinamento com RPROP, que
produziu também erro quadrático médio menor comparando ao
trabalho anteriormente explicado – em torno de 2,8x10-5.
Mostra-se também a diferença entre o treinamento com
retropropagação normal e RPROP, sendo RPROP o menor
consumidor de tempo e portador do menor erro médio
quadrático.

Fig. 1. Representação de uma MLP genérica

A rede MLP precisa ser treinada antes que esta seja
executada para otimização. Ou seja, esta precisa aprender a
partir de um banco de dados referencial o resultado desejado,
para que o seu algoritmo conduza às saídas desejadas. Para o
processo de aprendizado, há diversos tipos de algoritmo de
treinamento, como os comumente utilizados backpropagation
(ou retropropagação), RPROP (retropropagação resiliente) e
Levenberg-Marquadt [7]. Em [10] pode-se notar o uso de um
algoritmo RPROP para a rede MLP, e em [8] pode-se observar
Fig. 2. Fluxograma da otimização GA-ANN
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Na referência [8], um artigo mais recente de 2014, são
ilustrados resultados melhores, já que além da implementação
de uma AG, utilizou-se também do MoM (method of moments,
ou método dos momentos) junto à MLP. O MoM contribui a
uma convergência mais rápida ao melhor erro quadrático médio,
a partir de estimativas estatísticas dos dados obtidos para
otimização [12] – neste caso, obtidos no software “Ansoft
Designer”. Observa-se um custo de processamento
computacional significantemente menor com esta técnica, com
apenas 15 épocas necessárias para treinamento e convergência.
O erro quadrático médio é de 10-10. O tempo de treinamento para
a MLP também foi encurtado, com 38,3 segundos de execução
(para estas especificações: CPU de 2.67 GHz, 4GB de memória
RAM).

uma entrada X no sistema. A partir deste conceito, elimina-se a
necessidade de treinamento iterativo (como exemplo, o
backpropagation), já que a própria rede executa a regressão.
Para que o cálculo da regressão seja realizado, há dois
somatórios que captam as saídas dos neurônios de camada oculta
e transformam tais dados em numerador e denominador da
função distribuição – demonstrados na Fig. 3. O resultado da
divisão fornece o valor da saída após a regressão. Segundo as
definições de [5] e a aplicação em [2, 7], a função de ativação
exponencial recomendada e sua saída são dados por:

𝑔𝑖 = exp (−

Em nenhum destes trabalhos o tempo total de execução da
otimização híbrida é mencionado, já que o processo com o uso
de MLP e algoritmo genético / PSO pode demorar vários
minutos, ou até mesmo horas, para concluir [7, 8, 10].

𝑌̂(𝑋) =

III. O MÉTODO HÍBRIDO GRNN + MOCS
A. Resumo sobre a GRNN
Em 1991, E. Specht definiu e demonstrou uma rede neural
de regressão geral, assim como seus benefícios e vantagens.
Trata-se de uma rede neural estocástica, sendo necessária apenas
uma passagem pelo banco de dados referencial para que esta seja
treinada [13]. Outras vantagens salientadas pelo autor incluem a
inexistência de convergência a um ponto de máximo ou mínimo
local, e resultado convincente mesmo que hajam poucas
amostras para treinamento.

𝐷𝑖2⁄
2𝜎 2 )

𝐷𝑖2⁄
∑𝑛
)
𝑖=1 𝑌𝑖 exp(−
2𝜎 2
𝐷𝑖2⁄
∑𝑛
)
𝑖=1 exp(−
2𝜎 2

(1)

(2)

No qual σ representa a interpretação de densidade que a rede
neural deve demonstrar – também chamado de parâmetro de
suavidade (smoothness parameter). Para valores de σ próximos
de zero, a estimativa de densidade pode tornar-se não-gaussiana;
já para valores muito grandes, a densidade apresentada é
gaussiana e suavizada, fazendo com que Y(X) seja resultado de
uma média das amostras Yi [13]. Já o Di é a distância entre a
amostra de treinamento (Xi) e o ponto de predição de resultado
(X), representado em [2, 5, 7] como:
𝐷𝑖2 = (𝑋 − 𝑋𝑖 )𝑇 (𝑋 − 𝑋𝑖 )

(3)

B. Busca Cuco Simples (CS) e Multiobjetivo (MOCS)
O algoritmo de busca cuco, método bioinspirado introduzido
por X.-S. Yang e S. Deb [14], trata-se de uma representação
computacional baseada no mimetismo e parasitismo dos
pássaros cuco – que colocam seus ovos nos ninhos de outros
tipos de pássaro. Isto faz com que as espécies anfitriões possam
ser enganadas, com três tipos de ação: ignorar os ovos de cuco,
descartar estes ovos “alienígenas” ou abandonar completamente
seu ninho e fazê-lo em outro lugar. Caso o ovo seja ignorado, os
filhotes de cuco nascem e crescem mais rapidamente que os das
outras aves, deslocando outros ovos para fora do ninho e
aumentando sua partilha de comida [11, 14].
De acordo com os criadores da CS, o processo pode ser
explanado a partir de três regras [14]:
•

Cada cuco concebe um ovo por vez, e deposita-o em
um ninho aleatório. Em cada ovo, considera-se uma
solução em potencial – metaheurística.

•

Os melhores ninhos são os portadores dos melhores
ovos (soluções), e estes sobreviverão às próximas
gerações – elitismo.

•

O número de ninhos disponíveis é fixo e definido pelo
escritor do código. A probabilidade do pássaro
hospedeiro descobrir o ovo de cuco é definida como Pa

Fig. 3. Representação da rede neural de regressão generalizada

Esta é uma rede probabilística – pertencente ao grupo das
redes denominadas radial de base (RBF) – pois sua definição e
desenvolvimento partem de uma função distribuição de
probabilidade e uma média condicional da saída em relação à
entrada. Esta média condicional provê o nome, já que se trata de
um progresso de regressão da saída Y dado que foi provocada
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∈ [0, 1). Após isto, o pássaro pode escolher descartar
este ovo ou abandonar seu ninho – descarte das piores
soluções.

(𝑡+1)

𝑥𝑖

Os pássaros cuco neste método movem-se através dos
designados Voos de Lévy. Tal artifício provê um padrão
aleatório de voo no qual o cada cuco i trilhará para encontrar
ninhos:

(𝑡)

= 𝑥𝑖 + 𝛼 ⊕ 𝐿é𝑣𝑦(𝛽)

𝐿é𝑣𝑦 ≅ 𝑢 = 𝑡 −(𝛽+1) ; (1 < 𝛽 ≤ 3)

(4)

(5)

Fig. 4. Pseudocódigo da busca cuco multiobjetivo

Uma melhoria desta otimização focando em múltiplos
objetivos, a busca cuco multiobjetivo (MOCS), foi desenvolvida
pelos próprios criadores da CS [15]. Comparado ao algoritmo
anterior, as regras são ligeiramente modificadas para que o
multiobjetivo seja implementado. Isto, em modos práticos,
significa que ao invés do pássaro cuco i por apenas um ovo por
vez, este pode colocar um número k de ovos em um só ninho.
Além disto, a terceira regra também é modificada de modo a
gerar outro ninho com k ovos cada vez que Pa descartar um
ninho com ovo “alienígena”. Desta forma, obtém-se mais
soluções possíveis a cada ninho gerado.
Toda otimização multiobjetiva tem seus resultados avaliados
através de uma Frente de Pareto – representando o valor de
referência ou valor “ótimo” que as saídas devem alcançar [15,
16]. Sendo assim, em um código que implemente o MOCS, é
geralmente feita uma comparação com a Frente de Pareto a partir
das soluções obtidas. A fig. 4. elucida um pseudocódigo com os
passos necessários para a criação de uma MOCS computacional
[16].

multiobjetivo pois é o processo significantemente mais rápido
dos três.
Há duas FSS definidas em [16]: uma de estrutura patch
triangular e outra de estrutura patch com espiras triangulares,
sendo o objetivo sintonizá-las com frequência ressonante em
11,0 GHz e largura de banda igual a 4,0 GHz – valores este
tratados como a saída desejada da rede neural. Para tal, a rede
neural possui 4 características da FSS como valores de entrada:
a periodicidade das células (T = Tx = Ty), dimensões de altura/
base do triângulo (W = Wx = Wy), permissividade relativa do
substrato (εo) e a espessura do substrato (h). Os únicos valores
fixos são a permissividade relativa igual a 4,4 e a espessura do
substrato igual a 1,57 milímetros. Convém a análise de somente
uma destas estruturas, apenas para verificar a progressão entre
as técnicas híbridas utilizadas. Sabendo disto, os valores de
processamento que serão mostrados fazem jus à FSS patch de
espira triangular, representada na fig. 5.

C. Resultados da Otimização para FSS
Na referência [16], nota-se a comparação entre a GRNN +
MOCS e outros tipos dois de otimização bioinspirada associadas
à rede neural: a MOGA (multiobjective genetic algorithm, ou
algoritmo genético multiobjetivo) e a MOBA (multiobjective bat
algorithm, ou algoritmo de ecolocalização do morcego
multiobjetivo). A atenção neste artigo voltou-se à busca cuco

Fig. 5. Diagrama da FSS patch com espiras triangulares
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melhores que a anterior, com treinamento rápido e duração total
de apenas alguns minutos. Em 2006, apenas o treinamento da
rede neural poderia tomar mais tempo (18 a 25 minutos) [10] do
que todo o processo de otimização em 2015 [3, 16].
Vale ressaltar que a rede GRNN nunca havia sido utilizada
para otimizar FSS, sendo [3, 16] estudos no estado da arte. Esta
implementação híbrida, metaheurística e bioinspirada pode,
portanto, ser descrita como uma técnica eficiente, promissora e
ainda pouco utilizada, ideal para sua inclusão em trabalhos mais
complexos envolvendo superfícies seletivas de frequência.
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Algoritmo para o Fator de Esquecimento do Método
Cepstral de Cancelamento de Realimentação Acústica
Wellington M. da S. Nogueira, Cézar F. Yamamura, Bruno C. Bispo, Edson A. R. Theodoro, Pedro M. Rodrigues

Resumo— Este trabalho propõe uma melhoria no método de
cancelamento de realimentação acústica baseado no cepstro do
sinal de erro. Essa melhoria consiste em um algoritmo para
transformar o fator de esquecimento, parâmetro que controla
o compromisso entre robustez a perturbações de curta duração
e capacidade de rastreamento do filtro adaptativo, em variante
no tempo. Simulações demonstraram que esse algoritmo faz o
método apresentar um melhor compromisso entre velocidade
de (re-)convergência e limite de desalinhamento, aumentando de
modo geral a margem de estabilidade do sistema de sonorização.
Palavras-Chave— Cancelamento de realimentação acústica,
método cepstral, fator de esquecimento.
Abstract— This work proposes an improvement in the acoustic
feedback cancellation method based on the cepstrum of the
error signal. This improvement consists of an algorithm to
transform the forgetting factor, parameter that controls the tradeoff between robustness to short-burst disturbances and tracking
rate of the adaptive filter, into time-varying. Simulations showed
that this algorithm makes the method present a better trade-off
between (re-)convergence speed and misalignment limit, generally
increasing the stability margin of the sound reinforcement system.
Keywords— Acoustic feedback cancellation, cepstrum-based
method, forgetting factor.

Notação: Os sı́mbolos n e q denotam o ı́ndice de tempo
discreto e o operador de deslocamento, respectivamente, tal
que q −1 x(n) = x(n − 1) [1]. Um filtro de tempo discreto e
com comprimento LF é representado pela função de transferência variante no tempo [1]
F (q, n) = f0 (n) + f1 (n)q −1 + . . . + fLF −1 (n)q −LF +1 (1)
ou pela sua resposta ao impulso
f (n) = [f0 (n) f1 (n) . . . fLF −1 (n)] .
LX
F −1

fk (n)x(n − k).

Caminho de
Avanço

Filtro
Adaptativo

Caminho de
Realimentação

G(q, n)

H(q, n)

F (q, n)

_

e(n)

(3)

A transformada de Fourier de tempo curto de f (n) é
indicada por F (ejω, n) onde ω ∈ [0, 2π] é a frequência angular.
I. I NTRODUÇ ÃO
Um sistema de sonorização tı́pico utiliza microfone(s),
sistema de amplificação e alto-falante(s) para captar, amplificar
e reproduzir, respectivamente, o sinal da fonte v(n) no mesmo
ambiente acústico. Desconsiderando o filtro adaptativo, esse
Wellington M. da S. Nogueira, Cézar F. Yamamura, Bruno C. Bispo e
Edson. A. R. Theodoro, Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio-PR, Brasil. Pedro M. Rodrigues, Escola Superior de Biotecnologia, Universidade Católica Portuguesa,
Porto, Portugal. E-mail: brunobispo@utfpr.edu.br.

P

u(n)

sistema é ilustrado na Figura 1 [2], [3]. O acoplamento
acústico entre alto-falante e microfone faz o sinal do altofalante x(n) retornar ao microfone, gerando assim um laço
fechado de sinal.
O caminho de realimentação modela o acoplamento acústico
entre alto-falante e microfone e, por simplicidade, também
inclui as caracterı́sticas do conversor D/A, alto-falante, microfone e conversor A/D, sendo definido como um filtro F (q, n).
O caminho de avanço modela o sistema de amplificação e
qualquer dispositivo de processamento de sinal inserido nesta
parte do sistema, sendo definido como um filtro G(q, n).
O sinal de entrada do sistema u(n) é a soma do sinal da
fonte v(n) e do sinal de ruı́do ambiente r(n), isto é, u(n) =
v(n)+r(n). O sinal do alto-falante x(n) está relacionado com
o sinal de entrada do sistema u(n) pela função de transferência
em malha fechada do sistema da seguinte forma
x(n) =

k=0

P + y(n)

Fig. 1: Cancelamento de realimentação acústica.

(2)

A filtragem do sinal x(n) com F (q, n) é denotada como
F (q, n)x(n) = f (n) ∗ x(n) =

x(n)

G(q, n)
u(n).
1 − G(q, n)F (q, n)

(4)

O critério de estabilidade de Nyquist afirma que o sistema
em malha fechada pode se tornar instável se houver pelo
menos uma frequência ω para a qual
(
G(ejω, n)F (ejω, n) ≥ 1
(5)
∠G(ejω, n)F (ejω, n) = 2kπ, k ∈ Z.
Neste caso, o resultado é um som tipo apito, um fenômeno
conhecido como efeito Larsen [2], [3]. Esse som tipo apito será
muito incômodo para os ouvintes e o ganho de amplificação
terá que ser reduzido. Como consequência, o máximo ganho
estável (MSG) do sistema de sonorização tem um limite
superior devido à realimentação acústica [2], [3].
Com o objetivo de quantificar a amplificação alcançável em
um sistema de sonorização, costuma-se definir um ganho de
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banda larga do caminho de avanço como [2], [3]
1
K(n) =
2π

Z2π

|G(ejω, n)| dω

(6)

0

II. O M ÉTODO AFC-CE
na Figura 1, se G(ejω, n)
 Nojωsistema representado

jω
F (e , n) − H(e , n) < 1, condição suficiente para garantir a estabilidade do sistema, então o cepstro de tempo curto
do sinal de erro e(n) pode ser definido como [3]

e extraı́-lo de G(q, n) da seguinte forma
ce (n) = cu (n) +

G(q, n) = K(n)J(q, n).

(7)

Assumindo que J(q, n) é conhecido e K(n) pode ser
variado, o MSG do sistema de sonorização é definido como
MSG(n)(dB) = 20 log10 K(n)

(8)

tal que max G(ejω, n)F (ejω, n) = 1,
ω∈P (n)

resultando em
MSG(n)(dB) = −20 log10



max J(ejω, n)F (ejω, n)

ω∈P (n)



, (9)

onde P (n) denota o conjunto de frequências que satisfazem
a condição de fase em (5), também chamadas de frequências
crı́ticas do sistema de sonorização, isto é,

P (n) = ω|∠G(ejω, n)F (ejω, n) = 2kπ, k ∈ Z .
(10)

Para controlar o efeito Larsen e aumentar o MSG, os
métodos de cancelamento de realimentação acústica (AFC)
identificam F (q, n) utilizando um filtro adaptativo H(q, n).
Então, o sinal de realimentação f (n) ∗ x(n) é estimado como
h(n) ∗ x(n) e subtraı́do do sinal do microfone y(n) de forma
que, idealmente, e(n) = u(n) [2], [3]. Esse esquema é
representado na Figura 1 e similar ao cancelamento de eco
acústico (AEC) utilizado em sistemas de teleconferência [4].
Porém, no AFC, os algoritmos de filtragem adaptativa
tradicionais, baseados no gradiente ou mı́nimos quadrados,
apresentam desempenho insatisfatório porque os sinais que
agem como entrada, x(n), e interferência, u(n), para o filtro
adaptativo H(q, n) são correlacionados [2], [3], [5], [6], [7].
Na sua maioria, as soluções existentes na literatura para
superar esse problema tentam descorrelacionar o sinal do
alto-falante x(n) e o sinal de entrada u(n) mas continuam
utilizando os tradicionais algoritmos de filtragem adaptativa
para atualizar H(q, n) [2], [3].
Por outro lado, os recentes métodos AFC-CM e AFC-CE
exploram definições do cepstro do sinal do microfone y(n) e
do sinal de erro e(n), respectivamente, em função de g(n) e
f (n) a fim de calcular estimativas da resposta ao impulso do
caminho de realimentação e utilizá-las para atualizar o filtro
adaptativo H(q, n) [3], [8], [9]. Esses métodos, em particular o AFC-CE, apresentam resultados muito promissores em
diferentes configurações de sistemas de sonorização, incluindo
aparelhos auditivos [3], [8], [10], [11], [12].
Esse trabalho propõe uma melhoria no método AFC-CE e a
avalia utilizando sinais de voz. Este trabalho está organizado
da seguinte maneira: a Seção II descreve resumidamente o
método AFC-CE; na Seção III, uma melhoria no método é
proposta; a Seção IV descreve a configuração do ambiente
simulado; na Seção V, os resultados são apresentados e
discutidos; por fim, a Seção VI conclui o trabalho.

∞
X
{g(n) ∗ [f (n) − h(n)]}∗k
k=1

k

,

(11)

onde {·}∗k denota a k-ésima potência de convolução.
A partir de (11), conclui-se que o cepstro de tempo curto
ce (n) do sinal de erro é o cepstro de tempo curto cu (n) do
sinal de entrada do sistema adicionado à uma série em função
de g(n), f (n) e h(n). Essa série é formada por convoluções
sucessivas de g(n) ∗ [f (n) − h(n)], a resposta ao impulso em
malha fechada do sistema de sonorização.
O método AFC baseado no cepstro do sinal do erro (AFCCE) calcula ce (n) utilizando as Lf r amostras mais recentes de
e(n) [3]. Então, o método calcula {g ∗ [f (n) − h(n)]} b, uma
estimativa de {g ∗ [f (n) − h(n)]}, ao selecionar as primeiras
LG + LF + 1 amostras de ce (n) [3].
O caminho de avanço G(q, n) pode ser estimado com certa
precisão a partir de seus sinais de entrada e saı́da por um
método de identificação de sistemas como um filtro adaptativo.
Assim, conhecendo g(n), o método calcula [f (n) − h(n)] b,
uma estimativa de [f (n) − h(n)], da seguinte maneira [3]
[f (n) − h(n)] b = {g(n) ∗ [f (n) − h(n)]}b ∗ g−1 (n). (12)

Após isso, o método calcula f̂ (n), uma estimativa de f (n),
a partir de (12) como se segue [3]
f̂ (n) = [f (n) − h(n)] b + h(n − 1).

(13)

E, por fim, o método atualiza o filtro adaptativo como [3]
h(n) = λh(n − 1) + (1 − λ)f̂ (n),

(14)

onde 0 ≤ λ < 1 é um fator de ponderação exponencial,
denominado fator de esquecimento por fazer as estimativas
mais antigas terem um efeito cada vez mais insignificante, que
controla o compromisso entre robustez a perturbações de curta
duração e capacidade de rastreamento do filtro adaptativo.
Portanto, a cada execução, o método AFC-CE obtém uma
estimativa de f (n) para atualizar h(n). Se f (n) variar lentamente ao longo do tempo, esse esforço computacional pode
não ser vantajoso, em relação ao desempenho, se for realizado
a cada amostra de e(n). Por isso, na prática, o método
é executado apenas a cada Nf r amostras, onde Nf r é o
parâmetro que controla o compromisso entre desempenho
(latência e capacidade de rastreamento) e complexidade computational [3]. E, para evitar estimativas iniciais imprecisas, o
método é executado apenas para n ≥ n0 .
III. M ELHORIA P ROPOSTA NO M ÉTODO AFC-CE
Resultados simulados para Lf r = 8000, Nf r = 1000,
n0 = 2000 e fs = 16 kHz, como proposto em [3], e a
configuração de ambiente descrita na Seção IV demonstraram
que o método AFC-CE apresenta desempenho satisfatório, no
que diz respeito à velocidade de convergência e limite de
desalinhamento, para 0,95 ≤ λ ≤ 0,99. Resultados do método
para valores de λ nesse intervalo podem ser vistos na Figura 3.
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IV. C ONFIGURAÇ ÃO DAS S IMULAÇ ÕES
A. Ambiente de Simulação
1) Caminho de Realimentação: Duas respostas ao impulso
da mesma sala, disponı́veis em [13], foram utilizadas como
respostas ao impulso do caminho de realimentação acústica.
Elas tiveram suas frequências de amostragem reduzidas para
fs = 16 kHz e foram truncadas de forma que LF = 1000. As
resultantes f1 e f2 são exibidas na Figura 2.
2) Caminho de Avanço: Como em [2], [3], o caminho de
avanço foi definido como um atraso de 25 ms e um ganho,
isto é,
G(q, n) = g400 (n)q −400 .
(15)
Então, de acordo com (7), K(n) = g400 (n) e J(q, n) = q −400 .
O ganho de banda larga K(n) foi inicializado com um valor
K1 tal que o sistema tivesse uma margem de ganho estável
inicial igual a 5 dB para o método AFC-CE operar em uma
condição de estabilidade e, assim, H(q, n) convergir.
Em uma primeira configuração, K(n) = K1 durante toda
a simulação. Em uma segunda configuração, K(n) = K1
até 5 s e em seguida 20 log10 K(n) foi aumentado, a uma
taxa de 1 dB/s, até 20 log10 K2 de forma que 20 log10 K2 =
20 log10 K1 + ∆K. Finalmente, K(n) = K2 durante 10 s
resultando em um tempo total igual a T = (15 + ∆K) s.

Algoritmo 1: Algoritmo proposto para λ(n)
Entrada: [f (n) − h(n)] b
Saı́da: λ(n)
inı́cio
T
energia(n) = {[f (n) − h(n)] b} [f (n) − h(n)] b;
if energia(n) > γ or n = n0 then
λ(n) = 0,95;
c = 0;
else if c ≤ c1 then
λ(n) = 0,95;
c = c + 1;
else if c ≤ c2 then
λ(n) = 0,96;
c = c + 1;
else if c ≤ c3 then
λ(n) = 0,97;
c = c + 1;
else if c ≤ c4 then
λ(n) = 0,98;
c = c + 1;
else
λ(n) = 0,985;
end
fim

Amplitude
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−0.1
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200

400
600
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800

1000
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1000

(a)
0.2
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Esses resultados também demonstraram que quanto menor
for λ, maior serão a velocidade de convergência e o limite de
desalinhamento. Essa caracterı́stica do método AFC-CE é, de
certa forma, indesejada porque é de interesse combinar alta
velocidade de convergência e baixo limite de desalinhamento.
Com o intuito de atingir essa combinação e assim melhorar
o desempenho do método AFC-CE, esse trabalho propõe um
algoritmo para transformar o fator de esquecimento λ em λ(n),
isto é, variante no tempo. Esse algoritmo será baseado na
energia de [f (n) − h(n)] b, estimativa de [f (n) − h(n)] obtida
pelo método de acordo com (12), a qual será constantemente
calculada para monitorar o desempenho do método.
Se n = n0 ou essa energia for superior a γ, onde n0 é o
instante da primeira execução do método e γ é um valor prédefinido, assume-se que h(n) não condiz com o caminho de
realimentação a ser estimado e faz-se λ = 0,95 com o intuito
de aumentar a capacidade de rastreamento do filtro adaptativo
e melhorar a sua estimativa de f (n). Espera-se que este caso
ocorra quando houver uma abrupta variação em f (n).
Mas se n > n0 e essa energia for inferior a γ, o valor de
λ é aumentado na sequência 0,95 → 0,96 → 0,97 → 0,98 →
0,985 com o intuito de melhorar o desalinhamento do método.
Esse aumento é realizado de forma que o método opere com
cada valor de λ algumas vezes seguidas, onde a quantidade de
execuções com cada valor depende do próprio valor de λ. O
valor de λ = 0,99 não é utilizado porque, apesar de melhorar o
desempenho para ∆K = 0, pode deteriorar o desempenho do
método para ∆K > 0 como será demonstrado na seção V-C.
O pseudo-código do algoritmo proposto para λ(n) é apresentado no Algoritmo 1. O valor de γ depende do f (n) a ser
estimado enquanto os valores de c1 , c2 , c3 e c4 dependem de
Nf r e fs . Para Nf r = 1000 e fs = 16 kHz, como proposto
em [3], e o caminho de realimentação acústica descrito na
seção IV-A.1, este trabalho propõe γ = 1,125, c1 = 2, c2 = 4,
c3 = 6 e c4 = 60.

0.1
0
−0.1
−0.2
0

200

400
600
Índice de amostras

(b)

Fig. 2: Respostas ao impulso do caminho de realimentação:
(a) f1 ; (b) f2 .

B. Métricas de Avaliação
1) Desalinhamento: O desempenho da melhoria proposta
no método AFC-CE foi avaliado por meio do desalinhamento
normalizado (MIS), o qual é definido como [3]
MIS(n) =
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kf (n) − h(n)k
kF (ejω, n) − H(ejω, n)k
=
. (16)
kf (n)k
kF (ejω, n)k
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MSG(n)(dB) = −20 log10


max J(ejω, n) F (ejω, n) − H(ejω, n) , (17)
ω∈PH (n)
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onde PH (n) denota o seguinte conjunto de frequências



PH (n) = ω|∠G(ejω, n) F (ejω, n) − H(ejω, n)
= 2kπ, k ∈ Z} . (18)

0

4

8

12

V. R ESULTADO DAS S IMULAÇ ÕES
A. Experimento 1
No primeiro experimento, um teste de convergência do
método AFC-CE com λ = {0,95, 0,96, 0,97, 0,98, 0,99} e
com o algoritmo proposto para λ(n) foi realizado ao se fazer
LH = LF , f (n) = f1 e utilizar a primeira configuração de
K(n) onde ∆K = 0.
Os resultados são exibidos na Figura 3. Pode-se observar
que o método com o algoritmo proposto para λ(n) apresentou,
de forma geral, o melhor desempenho durante os primeiros
segundos de simulação (até 9 s no MIS e 7 s no MSG), sendo
superado após isso somente pelo caso com λ = 0,99. Isso
deve-se ao fato do algoritmo proposto para λ(n) não utilizar
λ = 0,99 como discutido na seção III e cujo motivo será
abordado na seção V-C.
B. Experimento 2
No segundo experimento, um teste de re-convergência do
método AFC-CE com λ = {0,95, 0,96, 0,97, 0,98, 0,99} e com
o algoritmo proposto para λ(n) foi realizado ao se fazer LH =
LF , f (n) = f1 para n < 32000, f (n) = f2 para n ≥ 32000 e
utilizar a primeira configuração de K(n) onde ∆K = 0.

20
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8
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=0,99
(n)

6
4
2

C. Sinais de Voz
Os sinais da fonte v(n) foram criados a partir de sinais,
ditos básicos, de um banco de sinais de voz. Cada sinal
básico contém uma sentença curta gravada em um intervalo de
tempo de 4 s e teve sua frequência de amostragem reduzida
para fs = 16 kHz. Todas as sentenças foram gravadas por
locutores nativos, os quais tiveram as seguintes nacionalidades
e gêneros: 4 Americanos (2 masculinos e 2 femininos), 2
Ingleses (1 masculino e 1 feminino), 2 Franceses (1 masculino
e 1 feminino), 2 Alemães (1 masculino e 1 feminino).
Mas, como os experimentos necessitam de sinais com
longa duração, vários sinais básicos do mesmo locutor foram
concatenados e seus trechos de silêncio foram removidos,
resultando assim em 10 sinais de voz (1 sinal por locutor).

16

Tempo (s)

MSG(n) (dB)

Vale ressaltar que as métricas MIS(n) e MSG(n) são relacionadas porque ambas dependem de |F (ejω, n) − H(ejω, n)|.
No que diz respeito a esse fator, a diferença é que MIS(n)
considera todas as frequências enquanto MSG(n) somente
uma das frequências contidas em PH (n).

=0,95
=0,96
=0,97
=0,98
=0,99
(n)

-2

MIS(n) (dB)

2) Máximo Ganho Estável: O principal objetivo dos
métodos AFC é aumentar o MSG do sistema de sonorização,
o qual tem um limite superior devido à realimentação acústica.
Portanto, o desempenho da melhoria proposta no método AFCCE também foi avaliado por meio do MSG do sistema com a
inclusão do filtro adaptativo, o qual é definido como [2], [3]
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Fig. 3: Resultados do teste de convergência do método AFCCE para ∆K = 0: (a) MIS(n); (b) MSG(n).
Os resultados são exibidos na Figura 4. Pode-se observar
que o método com o algoritmo proposto para λ(n) apresentou,
de forma geral, o melhor desempenho durante os primeiros
segundos de convergência (até 9 s no MIS e 7 s no MSG) e
de re-convergência (entre 20 e 31 s no MIS e entre 20 e 28 s
no MSG), sendo superado após esses momentos somente pelo
caso com λ = 0,99.
C. Experimento 3
No último experimento, um teste de convergência do
método AFC-CE com λ = {0,95, 0,96, 0,97, 0,98, 0,99} e
com o algoritmo proposto para λ(n) foi realizado ao se fazer
LH = LF , f (n) = f1 e utilizar a segunda configuração de
K(n) onde ∆K = 30 dB.
Os resultados são exibidos na Figura 5. Pode-se observar
que o método com o algoritmo proposto para λ(n) apresentou,
de forma geral, o melhor desempenho até aproximadamente
20 s no MIS. Após esse instante de tempo, o método com λ(n)
foi superado durante alguns segundos pelo com λ = 0,99.
Porém, com λ = 0,99, o sistema se torna instável entre 34 e
40 s como pode ser observado na Figura 5b. Esse fato resultou
na exclusão de λ = 0,99 no algoritmo proposto para λ(n).
No que diz respeito ao MSG(n), o método com o algoritmo
proposto para λ(n) apresentou, de forma geral, o melhor
desempenho até aproximadamente 25 s. O método com λ(n)
foi superado pelo com λ = 0,98 e λ = 0,97 após 25 e 30 s,
respectivamente. A discrepância de resultados no MIS e MSG
se deve ao fato do primeiro considerar todas as frequências
enquanto o segundo somente as contidas em PH (n), como
discutido na seção IV-B.
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VI. C ONCLUS ÕES
Este trabalho propôs uma melhoria no do método de cancelamento de realimentação acústica baseado no cepstro do
sinal de erro. Essa melhoria consistiu em transformar o fator
de esquecimento, parâmetro que controla o compromisso entre
robustez a perturbações de curta duração e capacidade de rastreamento do filtro adaptativo, em variante no tempo. Testes de
convergência e re-convergência foram realizados em ambiente
simulado utilizando sinais de voz. Resultados demonstraram
que o algoritmo proposto faz o método apresentar um melhor
compromisso entre velocidade de (re-)convergência e limite
de desalinhamento, aumentando de maneira geral a margem
de estabilidade do sistema de sonorização.
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10
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Fig. 4: Resultados do teste de re-convergência do método
AFC-CE para ∆K = 0: (a) MIS(n); (b) MSG(n).
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Fig. 5: Resultados do teste de convergência do método AFCCE para ∆K = 30 dB: (a) MIS(n); (b) MSG(n).
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Utilização de Algoritmo Genético no Gerenciamento
de Localização para Otimização de Redes LTE
Lidiano A. N. Oliveira, Marcelo S. Alencar e Waslon T. A. Lopes

Resumo— Um objetivo importante no planejamento celular é
o gerenciamento de localização eficiente, pois influencia diretamente a utilização dos recursos de sinalização e processamento. A
rede Long Term Evolution (LTE) possui uma maior flexibilidade
na configuração da rede visando a redução do uso desses recursos.
Porém, ocasiona um aumento na complexidade da busca de
uma solução ótima. Este artigo apresenta uma nova adaptação
dos Algoritmos Genéticos (AG) para otimização dos custos de
sinalização decorrentes dos procedimentos de gerenciamento de
localização. Os resultados obtidos mostram que as soluções
encontradas para redes LTE são melhores do que as obtidas
utilizando a abordagem tradicional.
Palavras-Chave— Gerenciamento de mobilidade, algoritmo
genético, redes LTE.
Abstract— An efficient location management is one of the key
issue in mobile cellular planning and directly affects the cost
of signaling and load resources. LTE (Long Term Evolution)
networks offers a flexible network configuration aiming to reduce
the cost. However, increase the complexity to search for the
optimal solution. This paper presents a new approach for mobile
location management based on genetic algorithms (GA) to reduce
signaling cost from location management procedures. The results
obtained show that the solutions found are better than those
obtained using the traditional scheme.
Keywords— Mobility management, genetic algorithm, LTE network.

I. I NTRODUÇ ÃO
Um dos aspectos mais relevantes no estudo de mobilidade
em uma rede celular é o impacto do uso de recursos de
sinalização necessários para localizar uma Estação Móvel
(EM)[1]. O objetivo do gerenciamento de localização é manter
atualizada as posições das EMs de forma que os usuários
recebam chamadas de voz ou dados em qualquer momento. O
custo dessa sinalização depende de diversos fatores, tais como
a mobilidade do usuário (como sua velocidade e percurso) e
perfil de tráfego (duração de chamadas, tempo entre chamadas,
quantidade de chamadas recebidas), além da topologia e
distribuição geográfica da rede [2].
Nos sistemas móveis que utilizam soluções convencionais
de gerenciamento de localização, como o GSM (Global System
for Mobile Communications) e UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System, duas operações básicas são empregadas. A primeira é a atualização da área de rastreamento
(Tracking Area Update – TAU), processo em que a estação
móvel informa a rede a sua localização atual. A área de
Lidiano A. N. Oliveira
eral de Campina Grande,
iano.oliveira@ee.ufcg.edu.br,
Lopes, Universidade Federal
waslon@ieee.org.

cobertura é dividida em várias áreas de rastreamento (Tracking
Area – TA). O TAU é executado quando o usuário móvel
atravessa o limite dessa área, atualizando assim sua localização
na rede. A segunda operação é o paging, funcionalidade que
permite que a rede procure a EM por meio de mensagens
de broadcast na TA que o usuário se registrou pela última
vez. A área de rastreamento, formada por um grupo de
estações radiobase agrupadas, deve ser idealmente configurada
de forma que a sinalização originada pelo número de paging
e o número de TAU seja minimizada.
Alguns cenários causam limitações no desempenho desse
esquema convencional de TA. O problema mais grave é o
efeito “ping-pong”[3], em que a EM realiza diversas TAUs ao
deslocar-se para uma célula pertencente a uma outra TA e, logo
em seguida, retorna para a célula anterior. Outro problema é
o surto de TAUs devido ao registro simultâneo. Essa situação
ocorre quando um número considerável de EMs entram, em
um curto espaço de tempo, na cobertura de uma nova célula
com TA diferente da célula anterior. Esse cenário é comum
quando um trem cruza as células de bordas pertencentes a
duas TAs diferente, gerando uma rajada de sinalização.
O sistema Long Term Evolution (LTE) oferece um mecanismo flexı́vel para o gerenciamento de localização das EMs.
Foi introduzida no 3GPP Versão 8 a lista de TA (Tracking
Area List - TAL), que além de resolver os problemas relatados,
permite um melhor balanceamento de carga nos TAs [4].
Nesse esquema, em vez de associar um único TA para cada
EM, é associada uma lista de TAs. Assim a EM utiliza a
TAL recebida até se deslocar para uma célula na qual a
TA não esteja contida na lista. Somente neste caso haverá
a necessidade do procedimento de TAU e o fornecimento de
uma nova TAL para a EM. Nesse contexto, o paging é enviado
para todas as células que fazem parte da TAL.
As associações das células com as TAs e a inclusão dessas
TAs na TALs impactam diretamente a utilização dos recursos de sinalização. A Tabela I apresenta o quantitativo de
associações possı́veis para redes móveis com esquema de TA
(GSM e UMTS) e TAL (LTE) para diversas quantidade de
TA [5].
TABELA I
N ÚMERO DE ASSOCIAÇ ÕES POSS ÍVEIS POR QUANTIDADE DE TA.
Número de Associações

TA=2

TA=3

TA=4

TA=5

Esquema TA

3

7

15

31

Esquema TAL

5

109

32.297

2.15 × 109

e Marcelo S. Alencar, Universidade FedCampina Grande-PB, Brasil, E-mails: lidmalencar@dee.ufcg.edu.br. Waslon T. A.
da Paraı́ba, João Pessoa-PB, Brasil, E-mail:

Este tipo de problema, em que o espaço de soluções
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possı́veis é finito e discreto, é um problema de otimização
combinatória [4]. O objetivo da otimização é maximizar
uma função cujas variáveis devem obedecer certas restrições,
encontrando assim a melhor solução dentre o espaço de
todas as soluções possı́veis. Este trabalho utiliza o algoritmo
genético para escolher as associações que minimizem o custo
de sinalização, permitindo assim encontrar soluções ótimas
ou quase ótimas com menos recurso computacional do que
métodos tradicionais.
Este artigo encontra-se organizado da seguinte forma: A
seção II apresenta os conceitos de gerência de localização em
uma rede móvel. A seção III introduz as caracterı́sticas do
AG. Na seção IV é apresentada a implementação do AG para
o problema tratado. Os resultados são discutidos na seção V.
Por fim, a seção VI é reservada às conclusões e perspectivas
de trabalhos futuros.
II. G ERENCIAMENTO DE L OCALIZAÇ ÃO
A Figura 1 apresenta um cenário com 2 TALs e 10 células,
sendo as TALs sobrepostas. A EM armazena em sua memória
a TAL enviada pelas células por meio de mensagens de
broadcast. Nessa lista recebida, a TA que a EM está registrada
está obrigatoriamente incluı́da. A EM está na cobertura da
célula 4 e armazena a TAL1={TA1,TA2,TA3}. O paging é
enviado para todas as células da TAL1 (células 1 a 6) em
busca da EM. Ao realizar o deslocamento para a posição 1, a
EM checa se a TA recebida da célula 5 está incluı́da na TAL
armazenada. Como a TA3 está na TAL1, não há ação a ser
realizada pela EM. No caso do deslocamento para a posição 2,
a EM não encontra a TA4 na TAL 1. Assim, a EM executa um
procedimento de TAU, informando a rede que está registrada
na célula 7 e recebe da mesma a lista TAL2. É importante notar
que usuários de uma mesma célula podem possuir diferentes
TALs, pois existe a possibilidade de sobreposição de área de
rastreamento.

devido ao advento do novo esquema de TAL, que permite
uma maior redução de sinalização comparada ao esquema
tradicional. Em [11] os autores propuseram um método para
alocação e atribuição de TALs para redes LTE. O algoritmo é
simples mas não garante uma boa solução, pois cada célula é
otimizada individualmente de acordo com sua própria métrica
e sem levar em consideração as células vizinhas. Em [6] o
algoritmo proposto leva em consideração o impacto das células
vizinhas na alocação de TAL, fornecendo resultados melhores
do que o algoritmo que apenas busca um ótimo local para uma
célula especı́fica. O resultado não é o ótimo porque as células
que não são vizinhas são desprezadas na otimização individual
de cada célula.
As métricas utilizadas para avaliar o desempenho de um
algoritmo de gerenciamento de localização são o número de
TAUs executados e o número de pagings enviados para as
células [12]. Essas métricas devem ser minimizadas de forma
que largura de banda do uso da sinalização gerada por esses
eventos, tanto nos elementos do core quanto nos elementos de
acesso, também seja reduzida.
O custo total (CT ) relativo a mobilidade em uma rede
celular é dado por [11]
CT = R × NT U + NP

em que NT U é a quantidade de TAU, NP é a quantidade
de pagings na rede e R é uma constante que representa a
razão do custo entre TAU e paging. O custo de um evento de
TAU é maior do que o evento de paging devido aos procedimentos complexos que são executadas a cada ocorrência de
atualização de localização pela EM. O valor padrão utilizado
é R = 10 [10].
Para auxiliar a representação do custo de TAU, é definida
a variável wij como o número de assinantes que saem da
cobertura da célula i e entram na cobertura célula j. Para uma
rede com n células, o custo de TAU é dado por:

A. Planejamento de TA e TAL
O planejamento da área de rastreamento consiste na
configuração de TA e TALs em uma rede móvel de forma que
os custos de sinalização para o gerenciamento de localização
sejam minimizados. Para redes com uma grande quantidade de
elementos, é um grande desafio encontrar uma configuração
adequada em termos de uso de recursos de sinalização. Como
no padrão LTE é permitido que as EMs em uma célula
possam ter diferentes TALs (dependendo da célula que originalmente atribuiu o TAL), existe uma complexidade em obter
a estimativa da utilização dos recursos de gerenciamento de
localização [6].
Várias pesquisas têm sido realizadas para resolver o problema em redes GSM e UMTS. Abordagens heurı́sticas têm
sido implementadas com sucesso para encontrar boas soluções,
dentre elas enxame de partı́culas (Particle Swarm Optimization
– PSO) [7], Simulated Annealing (SA) [8] e algoritmo de
otimização por colônia de formiga [9]. O algoritmo genético
foi um dos primeiros algoritmos bio-inspirados utilizados no
problema de gerenciamento de localização [10]. Entretanto,
essas soluções não são plenamente aplicáveis em redes LTE

(1)

NT AU =

n X
n
X

wij · u(i, j)

(2)

i=1 j=1

em que u(i, j) é uma função que retorna zero caso a TA
da célula i seja a mesma TA da célula j e retorna 1, caso
contrário.
O número de pagings pi executados na célula i é o número
de chamadas destinadas a esta célula e para as outras que
estejam nas TAs contidas na mesma TAL. O custo de pagings
é dado por
NP =

n
X

pi · mi

(3)

i=1

em que mi é o número de células na rede que possuem a
mesma TAL da célula i. Portanto, o custo total da sinalização
TAU e paging é dado por
C =R×

n X
n
X
i=1 j=1
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n
X
i=1

pi · mi
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Fig. 1.

Exemplo de uma rede com 10 células, 5 TAs e 2 TALs.

III. A LGORITMO G EN ÉTICO
O algoritmo genético é uma técnica de inteligência artificial inspirada nos mecanismos de seleção natural e na
genética [13]. Segundo a Teoria de Charles Darwin sobre a
evolução, os indivı́duos que apresentem caracterı́sticas que os
deixem mais aptos para o ambiente possuem uma probabilidade maior de sobreviver e reproduzir. Essas caracterı́sticas
podem ter sido herdadas pelos pais ou devido a uma mutação.
Graças a recombinação e mutação genética, os filhos não são
iguais aos pais. Ao eliminar os indivı́duos mais fracos ao
longo do tempo, a população teria uma maior probabilidade
de sobrevivência. As informações relevantes são passadas de
geração a geração por meio do código genético. Esse conceito
de evolução é aplicado no AG para encontrar uma solução de
um problema especı́fico, com a utilização de uma estrutura de
dados similar à de um cromossomo e aplicando operadores
que recombinem essas estruturas preservando informações
crı́ticas [14].
Assim, inicialmente é gerada uma população de indivı́duos
de forma aleatória. Essa população é avaliada e para cada
indivı́duo uma nota é atribuı́da referente a sua habilidade de
adaptação a determinado ambiente. Uma parte dos indivı́duos é
descartada e outra é selecionada, podendo sofrer modificações
por meio de mutações e gerando descendentes por meio de
cruzamentos. O processo é repetido até que uma solução
satisfatória seja encontrada. Os procedimentos que o algoritmo
executa são detalhados a seguir.
IV. I MPLEMENTAÇ ÃO DO A LGORITMO G EN ÉTICO
Para implementar o AG foi utilizada a linguagem C++,
executado em computador com processador Intel R Core i58250 com 3.40 GHz, 16GB de memória RAM e sistema
operacional Windows 10 de 64 bits. A avaliação do AG foi
realizada com base na média, valor máximo e mı́nimo das
soluções utilizando 100 experimentos independentes para cada
abordagem testada. As seguintes adaptações foram realizadas
no AG para atender o problema tratado neste trabalho.
A. Codificação
É adotado um cromossomo de tamanho fixo n igual ao
número de células da rede a ser otimizada. Cada gene da
estrutura do cromossomo é uma área de rastreamento, representada por um número inteiro. Os valores possı́veis de TA

variam de 1 a n (que ocorre apenas se cada célula tiver um TA
único). Para representar as TALs, são adicionados 2m −1 genes
m
no cromossomo. Cada TAL pode variar de 0 a 2(2 −1) − 1.
O cromossomo só é considerado válido caso todos os TAs
utilizados pelas células estejam representados no TALs. Caso
contrário, a operação que gerou esse evento é refeita até que o
cromossomo resultante seja válido. Essa abordagem mostrou
mais eficiente do que penalizar os resultados inválidos. Na
implementação realizada, para que a população inicial fosse
a mais diversificada possı́vel, foram eliminados indivı́duos
duplicados, permitindo então uma maior cobertura do espaço
de pesquisa. Portanto, o tamanho total do cromossomo no
modelo utilizado é igual a m + 2m − 1. A Figura 2 ilustra
essa representação do cromossomo, com a divisão dos genes
da TA e TAL.

Fig. 2.

Representação do cromossomo.

B. População Inicial
A população inicial é formada de forma aleatória, respeitando os limites inferiores e superiores dos valores possı́veis de
TA e TAL. Esse princı́pio garante que os primeiros indivı́duos
sejam heterogêneos. Ressalta-se, também, que O tamanho da
população é fixo.

C. Cruzamento
O operador cruzamento é responsável pela troca de segmentos de informações entre os cromossomos selecionados. O
cruzamento implementado neste trabalho consiste na escolha
aleatória de um número inteiro p qualquer, tal que 1 ≤ p ≤ m
(para TA) e 1 ≤ p ≤ 2m − 1 (para TAL) de forma que o
primeiro filho receba todos os primeiros genes p de um dos
pais e os genes restantes são recebidos do outro pai. O segundo
filho utiliza a ordem inversa.
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D. Mutação
A mutação efetua, com uma probabilidade predeterminada, algum tipo de alteração na estrutura dos indivı́duos.
O propósito é manter a diversidade genética e prevenir uma
convergência prematura por meio de mudanças aleatórias
nos indivı́duos. Cada intervalo de TA e TAL utiliza uma
probabilidade para mutação ocorrer independentemente uma
da outra. Assim, a velocidade de convergência do algoritmo e
busca por uma solução ótima podem ser melhores ajustadas.

são altamente correlacionados. Devido a essas limitações, as
redes de testes foram geradas de acordo com perfis de tráfego
do usuário por meio de um simulador de tráfego e mobilidade
e não de forma simplesmente aleatória. Os dados obtidos
do simulador são formatados de acordo com a Figura 3 e
utilizados como entradas no AG.

E. Função Objetivo
A função objetivo, que é utilizada como avaliação da
qualidade da solução representada pelos cromossomos, é o
custo total de sinalização dada pela Equação 2.
F. Otimização de Parâmetros
Uma nova abordagem foi utilizada no operador mutação.
A mutação do AG clássico altera aleatoriamente genes individuais do TA para qualquer um dos valores válidos. Em
vez de utilizar esse procedimento, a mutação adotada altera
o TA atual por um TA que de uma das células vizinhas por
uma certa probabilidade τ . Assim, cada vez que uma mutação
ocorre, existe uma probabilidade τ que a nova TA seja de
uma TA de uma célula vizinha. Esse procedimento melhora o
valor de aptidão encontrado e o tempo de convergência, pois
é esperado que em uma rede móvel a TA seja composta por
células geograficamente conectadas [15].
Na Tabela II estão listados os parâmetros utilizados neste
trabalho, encontrados por meio de experimentação e avaliação
dos resultados.

Fig. 3.

Atributos da Rede Obtidos pelo Simulador.

O cenário geral implementado no simulador contém 10.000
usuários que apresentam movimentações independentes em
uma região de simulação com 25, 35 e 49 células uniformemente distribuı́das em uma área de 20 km × 20 km.
Como convenção, apenas quando a simulação entra no estado
estacionário os dados são reunidos para cálculo das métricas
de desempenho.
Com as redes obtidas pelo simulador, o AG é utilizado para
encontrar uma configuração de TA e TAL que minimize o
custo de sinalização. Primeiramente são comparados os resultados encontrados para uma rede LTE utilizando o esquema
tradicional (apenas TA) e o esquema avançado (TAL). Devido
à complexidade da rede, nem sempre é possı́vel determinar a
solução ótima para essas redes. O esquema baseado na TAL
reduz o custo de sinalização em cerca de 25%, para as três
redes investigadas, quando comparado ao esquema com TA,
conforme apresentada na Figura 4.

TABELA II
PAR ÂMETROS DO A LGORITMO G EN ÉTICO .
Parâmetros

Especificações

Tamanho da População
Tipo de Cruzamento
Taxa de Cruzamento TA
Taxa de Cruzamento TAL
Probabilidade de Mutação TA
Probabilidade de Mutação TAL
Reposição da população
Método de Seleção
Condição de Parada (gerações)

40
Multiponto
0,9
0,2
3%
1%
Estratégia Elitista
Torneio
300

V. R ESULTADOS
Diferentes redes LTE, com diferentes topologia e perfil de
tráfego e mobilidade foram implementados para validar o modelo de AG adotado neste trabalho. Na elaboração dessas redes
de testes são necessárias informações sobre o fluxo de pessoas
que trafegam entre as células e os usuários que permanecem
nas células originais ao longo do perı́odo de análise, além
da relação de vizinhança entre as células. Obtendo de forma
estritamente aleatória esses atributos da rede, em particular o
número de chamadas recebidas e o deslocamento dos usuários
entre as células, implicaria nos valores de pagings e TAUs não
correlacionados [16]. Porém, em uma rede real esses números

Fig. 4. Custo de sinalização para redes com 25,35 e 49 células utilizando
os esquemas com TA e TAL.

A Tabela III apresenta os valores de TAU, paging e custo
total de sinalização encontrados por meio do AG e o tempo
médio de execução e quantidade média de iteração gastos na
obtenção dos resultados para as redes investigadas.
A Figura 5 apresenta, para diferentes fatores de intensidade
de chamada (probabilidade de recebimento de uma chamada
pela EM), o custo de sinalização para a utilização do esquema
de TA e TAL. Um aumento no fator de intensidade de
chamada gera mais paging e, consequentemente, um aumento
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TABELA III
D ESEMPENHO DO AG EM REDES LTE DE DIVERSOS TAMANHO .
Rede

TAU

Paging

Custo Total

Duração

Iterações

25 células

9.232

35.688

35 células

21.323

54.677

44.920

27s

144

66.520

48,5s

166

49 células

90.055

133.665

223.720

138,2s

244

no custo de sinalização. Para uma rede com mesmo padrão de
mobilidade e comportamento de tráfego, o esquema de TAL
apresentou um desempenho 18% melhor do que o esquema de
TA.

As modificações executadas no AG tradicional permitiram a
adequação do algoritmo ao problema investigado e possibilitou, além da melhora do desempenho do algoritmo, encontrar
soluções ótimas ou sub-ótimas de forma consistente.
Foram realizados estudos comparativos aplicando o modelo
em redes LTE geradas por simulações. Os resultados obtidos (associações célula-TA-TAU que minimizam o custo de
sinalização) apresentaram consistências quando foram reinseridos no simulador. Com um tempo de processamento aceitável,
o AG permite que configurações otimizadas sejam realizadas
em tempo real, caracterı́stica importante para redes móveis que
alteram o comportamento de tráfego e mobilidade ao longo do
dia.
Como trabalho futuro, os autores pretendem utilizar outros
algoritmos de otimização e comparar os seus desempenhos.
R EFER ÊNCIAS

Fig. 5. Custo de sinalização em função da intensidade de chamadas para os
esquemas TA e TAL.

Os resultados obtidos pelo operador mutação modificado
apresentaram convergência mais rápida do que o operador
tradicional, conforme pode ser observado na Figura 6.

Fig. 6. Comparação da convergência do AG com operador mutação para
uma rede com 35 células.

VI. C ONCLUS ÃO
Neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia para
otimizar redes LTE utilizando o algoritmo genético. O controle da carga de sinalização gerada pelas operações de TAU
e paging é imprescindı́vel em sistemas móveis celulares
cada vez mais complexos. Em particular no LTE, mesmo
com a complexidade da busca de soluções otimizadas, foi
possı́vel explorar o potencial do esquema baseado em TAL.
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Classificação de desvios vocais utilizando o método
de decomposição em modos empíricos
Samuel Ribeiro de Abreu, Suzete Élida N. Correia, Silvana Luciene do N. C. Costa

Resumo— Desvios vocais são frequentemente monitorados por
especialistas em voz para avaliação da qualidade vocal e tratamento fonoterápico. Um método para análise de sinais não
estacionários é o método de decomposição em modos empíricos. Este estudo visa a classificação de sinais de voz como
saudável ou com desvios rugosidade ou soprosidade. Foram
empregadas características temporais e espectrais das funções
de modo intrínseco extraídas dos sinais. Para a classificação, foi
utilizada uma rede neural multilayer perceptron com algoritmo de
aprendizado supervisionado do gradiente conjugado escalonado.
Uma acurácia de 95,00% foi obtida na detecção entre sinais de
vozes saudáveis e soprosos.
Palavras-Chave— Desvios Vocais, Decomposição em Modos
Empíricos, Rede Neural.
Abstract— Vocal deviations are often monitored by voice specialists for voice quality assessment and speech therapy treatment.
A method for analysis of non-stationary signals is the empirical
mode decomposition method. This study aims to classify vocal
signals as healthy or containing roughness and breathiness.
Temporal and spectral characteristics of the intrinsic functions
extracted from the signals were employed. For the classification,
a multilayer perceptron neural network was used with supervised
learning of algorithm scaled conjugate gradient. A 95 % accuracy
was obtained by detection between healthy and breathiness
signals.
Keywords— Vocal Deviations, Empirical Mode Decomposition,
Neural Network.

I. I NTRODUÇÃO
A avaliação de qualidade da voz é um elemento importante
para o diagnóstico de desvio vocal. Até hoje, a avaliação
perceptual auditiva ainda é o principal método de medição
da qualidade da voz no ambiente clínico, a qual é realizada
por especialistas treinados e seu julgamento depende da experiência do profissional [1].
Nos últimos anos vem aumentando o interesse dos pesquisadores e profissionais que tratam a voz (fonoaudiólogo
e otorrinolaringologista) pelo método de análise acústica para
avaliação da qualidade vocal, criação de ferramentas para o
auxílio de diagnósticos de desordens vocais e classificadores
de patologias laríngeas. Este tipo de análise pode auxiliar o
profissional nas tomadas de decisões para a determinação de
alterações da voz, avaliações de cirurgias, tratamentos medicamentoso e de reabilitação. A escolha acertada do método para
identificar o grau dos desvios, ou a presença de patologias
laríngeas, ainda é objeto de estudo [2].
Samuel Ribeiro de Abreu, Suzete Élida N. Correia, Silvana Luciene do N. C. Costa, Programa de Pós-graduação em Engenharia
Elétrica, Instituto Federal da Paraíba (IFPB), João Pessoa-PB, Brasil, E-mail: abreu.samuel@academico.ifpb.edu.br, suzete@ifpb.edu.br, silvana@ifpb.edu.br.

Técnicas de análise de sinais em tempo-frequência constituem um importante avanço na análise de sinais. Tais técnicas
são apropriadas aos sinais biomédicos, pois são sinais que se
caracterizam por conteúdos em frequências, são não lineares
e não estacionários [3].
Um método para análise de sinais não estacionários é o
método de decomposição em modos empíricos [4], o qual
tem sido extensamente aplicado em muitas áreas da ciência
e engenharia, incluindo engenharia biomédica [5]. A decomposição em modos empíricos decompõe os sinais em funções
do tempo, do qual a informação espectral também pode ser
obtida através do espectro de Hilbert [6].
Em Kallem et al. [6] foi realizado um estudo para classificar sinais entre vozes saudáveis e patológicas utilizando a
decomposição em modos empíricos. Nesta pesquisa, foram
analisadas características temporais e espectrais dos sinais,
através do espectro de Hilbert, obtendo uma classificação de
95, 70% de acurácia.
Já em Yu et al. [7], foi utilizada a decomposição em
modos empíricos para a análise e classificação de sinais de
vozes (vogal sustentada /a/) diagnosticadas de acordo com a
intensidade do desvio vocal, na escala GRBAS. Este estudo
teve nos seus resultados a melhor classificação de 81, 43% de
acurácia.
No presente estudo, a decomposição em modos empíricos
é empregada para detectar os desvios vocais rugosidade (irregularidade na vibração das pregas vocais) e soprosidade
(escape de ar audível na voz) em sinais de voz. Características temporais e espectrais foram extraídas das funções
de modo intrínseco. Para classificação foi empregada a rede
neural multilayer perceptron com o algoritmo de aprendizado
supervisionado do gradiente conjugado escalonado [8], a fim
de detectar padrões de desvios vocais.
O artigo está organizado da seguinte forma: são apresentados, inicialmente, na Seção II, a transformada Hilbert-Huang,
na Seção III materiais e métodos e na Seção IV os resultados,
seguidos das conclusões, na Seção V.
II. T RANSFORMADA DE Hilbert-Huang
A transformada de Hilbert-Huang (HHT, do inglês Hilbert–Huang Transform) é um método de análise em tempofrequência e é composto por duas etapas: a primeira decompõe
o sinal em funções de modo intrínseco (IMF, do inglês
Intrinsic Mode Functions) utilizando o método de decomposição em modos empíricos (EMD, do inglês Empirical Mode
Decomposition) que permite obter um conjunto de funções
base de forma adaptativa; a segunda é a análise do espectro
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de Hilbert (HSA, do inglês Hilbert Spectral Analysis) que
possibilita a obtenção de frequência instantânea do sinal [4].
Método de Decomposição em Modos Empíricos - É uma
técnica adaptativa que permite a decomposição de sinais não
lineares e não estacionários em funções de modo intrínseco.
Uma função de modo intrínseco tem que satisfazer duas
condições: i) o número de máximos ou mínimos locais é igual
ao número de vezes que a função cruza o zero ou diferente de
uma unidade; ii) em qualquer instante de tempo, a média local
da envoltória formada pela interpolação do extremos (máximos
e mínimos) é igual a zero [4].
A essência da EMD é localizar localmente, de forma empírica, todos os modos de oscilações através das características
temporais do sinal. O processo sistemático para extrair as IMFs
é descrito a seguir [4]:
1) Identificar todos os mínimos e máximos de um determinado sinal de tempo discreto x[n];
2) Obter as envoltórias superior (Esup ) e inferior (Einf ),
interpolando-se os pontos de máximos e mínimos locais, respectivamente. Para isto adota-se a interpolação
polinomial de terceiro grau utlizando o método splines;
E
+E
3) Calcular a média Emed = sup 2 inf das envoltórias
superior e inferior e o sinal candidato a IMF h[n] é
obtido através de: h[n] = x[n] − Emed ;
4) As três etapas anteriores são executadas em um laço,
chamado de sifting, até que h[n] seja reduzido a uma
IMF c1[n], que deve está em conformidade com as duas
condições para existência da IMF, que foram descritas anteriormente. A primeira IMF contém as maiores
frequências de oscilação dos dados originais de x[n];
5) A primeira IMF c1[n] é subtraída de x[n] para obter o
resíduo r1[n];
6) O resíduo r1[n] será o novo sinal para o ponto de partida,
as etapas mencionadas anteriormente são repetidas para
encontrar todas as IMFs ci [n] e para que o resíduo rK
ou se torne uma constante, ou uma função monótona, ou
uma função com um único máximo e mínimo do qual
nenhuma outra IMF pode ser extraída.
Portanto, no final da decomposição, x[n] é representado
como a soma de K IMFs e um resíduo rK , conforme
apresentado na Equação 1 [6].
x[n] =

K
X

ci [n] + rK [n]

(1)

i=1

Amplitude e Frequência Instantânea - A HHT é aplicada
nas IMFs obtidas de modo a obter a amplitude e a frequência
instantânea do sinal [4]. Primeiro, o sinal analítico zi correspondente a cada IMF é obtido, como demonstrado pela
Equação 2 [6].
zi [n] = ci [n] + jH(ci [n])

(2)

Em que H(ci [n]) é a transformada de Hilbert de ci [n].
Reescrevendo a Equação 2 para forma polar [6]:
zi [n] = ai [n]ejθi [n]

(3)

A amplitude instantânea é representada por ai e a fase
instantânea é representada por θi . A amplitude instantânea e

fase instantânea são calculadas conforme as Equações 4 e 5,
respectivamente.
q
ai [n] = c2i [n] + H 2 (ci [n])
(4)
θi [n] = tg −1

H(ci [n])
ci [n]

(5)

A frequência instantânea, ωi , pode ser obtida conforme Equação 6 [6].
dθi [n]
ωi [n] =
(6)
dn
Uma vez que a HHT tenha sido aplicada a todos as IMFs,
e calculadas as amplitudes e frequências instantâneas, o sinal
original x[n] pode ser expresso conforme a Equação 7 [6].
x[n] =

K
X

ai [n]ejωi [n]d[n]

(7)

i=1

A parte real da Equação 7 permite uma distribuição tempofrequência-amplitude aliada ao espectro de Hilbert, H[ω, n],
que é expresso por [6]:
H[ω, n] = Re

K
X

ai [n]ejωi [n]d[n]

(8)

i=1

III. M ATERIAIS E M ÉTODOS
A. Base de Dados
O banco de dados dos sinais utilizados neste estudo é
proveniente do Laboratório Integrado de Estudos da Voz da
Universidade Federal da Paraíba, com o parecer de número
52492/12, aprovado pelo Comitê de Ética da UFPB [9].
A coleta da voz foi realizada em uma cabine acústica, com
ruído ambiental inferior a 50 dB NPS. A taxa de amostragem
dos sinais é de 44.100 amostras/s. As vozes foram editadas no
software Sound Forge versão 10.0, sendo eliminados os dois
segundos iniciais e finais da emissão da vogal, devido a maior
irregularidade nesses trechos. A normalização foi realizada no
controle “normalize” do Sound Forge, a fim de obter uma
padronização na saída de áudio entre -6 e 6 dB [9].
Da base de dados foram selecionados sinais de vozes masculinas e femininas totalizando 87 sinais, sendo 30 sinais de
vozes saudáveis e 57 sinais de vozes com desvio, sendo estes,
29 sinais de vozes com o desvio rugosidade e 28 sinais com
desvio soprosidade. Para a análise acústica, foram selecionados
trechos de 2 segundos dos sinais.
B. Metodologia
Para cada sinal de voz da base de dados foram obtidas as
IMFs através do método EMD, como descrito na Seção II.
Realizados os cálculos para obter as IMFs, foram calculadas
as amplitudes e frequências instantâneas de acordo com as
Equações 2-8. Na etapa seguinte foi realizada a de extração de
características. Como cada sinal gerou um número de IMFs
diferentes, decidiu-se então trabalhar com as dez primeiras
IMFs de cada sinal, tomando como base o estudo de Kaleem
et al. [6]. A Figura 1 ilustra um conjunto de 10 IMFs
obtidas para um sinal de voz saudável, rugosa e soprosa,
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Fig. 1. Três sinais de vozes decompostos em 10 IMFs. Em azul está o sinal com voz saudável; em vermelho está o sinal de voz com rugosidade; e em preto
o sinal de voz com soprosidade.

respectivamente. Após a extração de características, os sinais
foram classificados e, por fim, os resultados foram obtidos.
Para a decomposição dos sinais em IMFs foram usadas
funções da biblioteca disponibilizadas por Flandrin et al. [10].
Para calcular as amplitudes e frequências instantâneas foram
usadas funções disponibilizadas por Auger et al. [11].
Extração de características - Foram extraídas características temporais e espectrais de cada IMF. A primeira característica extraída foi a energia do sinal, que representa a intensidade
sonora do sinal [2]. A Equação 9 mostra como é calculada a
energia (Ei ) do sinal para cada IMF.
Ei =

N
X

c2i [n], i = 1, 2, 3, ..., 10

relação a contribuição do tempo e duas em relação a contribuição da frequência. Com relação às contribuições referentes ao
tempo, tem-se a dispersão da densidade de energia temporal
instantânea (DET I), que é demonstrada pela Equação 10 [13].

DET Ii =

Para as Equações de 9-13, N representa o número total de
amostras da IMF (cada IMF possui 88.200 amostras) e o índice
i representa a IMF associada. A energia foi escolhida como
característica, pois a amplitude do sinal em vozes saudáveis
tem menos variações do que em sinais com desvios [6].
Devido a voz com desvio soprosidade ter ruídos em frequências mais altas [12], espera-se que estes ruídos se espalhem
pelo espectro HSA. A Figura 2 (a) mostra o espectro HSA
da IMF2 para os sinais de vozes saudáveis, com desvio
rugosidade e com desvio soprosidade. Pode ser observado que,
para esta IMF, o sinal com desvio soprosidade tem mais ruídos
em altas frequências do que os sinais de vozes saudáveis e com
o desvio rugosidade.
Já os ruídos das vozes com desvio rugosidade ocorrem em
frequências mais baixas [12]. A Figura 2 (b) mostra o espectro
HSA da IMF6 para os sinais de vozes saudável, com desvio
rugosidade e com desvio soprosidade. Pode ser observado que,
para esta IMF, o sinal com desvio rugosidade tem mais ruídos
em baixas frequências do que os sinais de vozes saudáveis e
com desvio soprosidade.
Com base nas informações do comportamento do sinais
de vozes na escala energia-tempo-frequência, foram extraídas
quatro características do espectro HSA de cada IMF, duas em

(10)

Na Equação 10, ā representa a média aritmética temporal. Nas
Equações 10, 11 e 13, a representa amplitude instantânea.
A outra característica analisada é a amplitude instantânea
ponderada pelo tempo (AP T ), apresentada na Equação 11 [6].

(9)

n=1

N
1 X
2
|ai [n] − a¯i | , i = 1, 2, 3, ..., 10
N n=1

AP Ti =

N
1 X
(n × ai [n]), i = 1, 2, 3, ..., 10
N n=1

(11)

Com relação as contribuições referentes à frequência, temse a dispersão da frequência instantânea (DF I), descrita pela
Equação 12 [13].

DF Ii =

N
1 X
2
|ωi [n] − ω̄i | , i = 1, 2, 3, ..., 10
N n=1

(12)

Na Equação 12, ω̄ representa a média aritmética da frequência
instantânea. Nas Equações 12 e 13, ω representa frequência
instantânea.
A outra característica analisada é a amplitude instantânea
ponderada pela frequência instantânea (AP F ). A Equação 13
demonstra esta relação [6].
AP Fi =

N
1 X
(ai [n] × ωi [n]), i = 1, 2, 3, ..., 10
N n=1

(13)

Classificação - Após extrair as cinco características para
cada IMF de todos os sinais, foi realizada uma análise
estatística do potencial discriminativo de cada característica
com o intuito de identificar as medidas mais relevantes para
cada caso de classificação, proporcionando uma redução na
dimensionalidade dos dados. Nesta análise, foram realizados
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(a) Espectro de Hilbet em relação a IMF2 dos sinais de vozes saudável,
rugoso e soproso.
Fig. 2.
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(b) Espectro de Hilbet em relação a IMF6 dos sinais de vozes saudável,
rugoso e soproso.

Exemplo da análise do espectro de Hilbert do sinais de vozes saudáveis, com desvio rugosidade e desvio soprosidade.

os testes de Kolmogorov-Smirnov para verificar a normalidade
da característica, t-student para testes paramétricos e MannWhitney para testes não paramétricos. O nível de significância
considerado foi de 5% [14].
As Tabelas I e II mostram, através do valor-p, os resultados
do potencial discriminativo de cada IMF para o estudo de
caso: i) saudável × soproso e ii) saudável × rugoso. Somente
as características que tiveram a hipótese nula rejeitada (em
negrito nas Tabelas I e II) foram usadas no classificador.
TABELA I
P OTENCIAL DISCRIMINATIVO S AUDÁVEL × S OPROSO .
Característica
Ei
DET Ii
AP Ti
DF Ii
AP Fi
Característica
Ei
DET Ii
AP Ti
DF Ii
AP Fi

IMF1
0,056
0,068
0,446
0,088
0,060
IMF6
0,752
0,720
0,779
0,297
0,241

IMF2
0,002
0,001
0,004
0,201
0,097
IMF7
0,283
0,926
0,201
0,408
0,236

IMF3
0,003
0,002
0,004
0,015
0,028
IMF8
0,430
0,134
0,700
0,114
0,053

IMF4
0,440
0,850
0,374
0,593
0,056
IMF9
0,783
0,575
0,567
0,506
0,076

IMF5
0,351
0,307
0,512
0,073
0,210
IMF10
0,167
0,217
0,299
0,014
0,140

O classificador utilizado foi o multilayer perceptron com o
algoritmo de aprendizado supervisionado do gradiente conjugado escalonado. Os sinais de vozes utilizados foram separados, aleatoriamente, em conjuntos distintos, dos quais 23 foram
utilizados para treinamento e 13 para teste, com validação
cruzada com dez testes distintos. Foram utilizados 5 neurônios
na camada oculta e 2 na camada de saída. Na camada de
entrada, a quantidade de neurônios variou de acordo com o
número de características empregadas, podendo ser de 1 a 10
características.
O desempenho do classificador foi medido usando três medidas de desempenho: acurácia (ACU), sensibilidade (SENS)
e a especificidade (ESP). A acurácia mede a capacidade do
teste de identificar corretamente quando há e quando não há
presença do desvio vocal. A sensibilidade é a capacidade do
teste em identificar corretamente o desvio vocal. A especificidade é a capacidade do teste em excluir corretamente aqueles
que não possuem o desvio vocal [2].
IV. R ESULTADOS
Nas Tabelas III e IV estão apresentados os melhores resultados da classificação entre vozes saudáveis e soprosas, obtidos
com medidas individuais e combinadas. Essas combinações
foram feitas uma a uma com a intenção de obter o melhor
resultado para classificação de padrões desses sinais.

TABELA II
P OTENCIAL DISCRIMINATIVO S AUDÁVEL × RUGOSO .
Característica
Ei
DET Ii
AP Ti
DF Ii
AP Fi
Característica
Ei
DET Ii
AP Ti
DF Ii
AP Fi

IMF1
0,544
0,488
0,589
0,995
0,008
IMF6
0,053
0,014
0,027
0,665
0,022

IMF2
0,096
0,088
0,278
0,183
0,933
IMF7
0,181
0,166
0,457
0,426
0,093

IMF3
0,105
0,375
0,132
0,075
0,170
IMF8
0,732
0,875
0,863
0,212
0,260

IMF4
0,709
0,236
0,651
0,011
0,133
IMF9
0,632
0,813
0,664
0,146
0,400

IMF5
0,010
0,020
0,002
0,448
0,001
IMF10
0,937
0,447
0,989
0,003
0,626

TABELA III
M ELHOR DESEMPENHO DE MEDIDAS INDIVIDUAIS NA CLASSIFICAÇÃO
ENTRE SINAIS DE VOZES SAUDÁVEIS E SOPROSOS .
Característica
E2
E3
DET I2
DET I3
AP T2
AP T3
DF I3
DF I10
AP F3
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ACU (%)
76,00±4,35
75,33±4,84
74,66±5,64
74,33±4,66
73,00±5,60
79,00±5,64
70,66±6,14
75,66±4,60
76,00±4,65

SENS (%)
89,16±5,83
92,50±5,33
87,50±6,71
87,66±6,40
76,16±6,87
83,33±5,95
75,83±7,07
86,66±5,44
86,67±5,74

ESP (%)
72,00±5,21
71,00±5,95
73,00±6,46
72,66±5,51
79,33±4,11
80,00±6,93
70,00±6,93
71,16±5,22
76,00±5,69
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TABELA IV
M ELHORES DESEMPENHOS DE MEDIDAS COMBINADAS NA
CLASSIFICAÇÃO ENTRE SINAIS DE VOZES SAUDÁVEIS E SOPROSOS .

Características
E2 + AP T3
E2 + AP T2 + AP T3
E2 + AP T2 + AP T3 + AP F3
E2 + E3 + AP T2 + AP T3 + AP F3

ACU (%)
88,00±2,63
95,00±3,55
95,00±2,54
93,33±2,72

SENS (%)
85,00±4,08
97,50±2,50
97,50±2,50
95,00±3,33

ESP (%)
97,50±2,50
96,00±4,00
95,00±3,33
95,00±3,33

As medidas que mais se destacaram para classificação
saudável × soproso, foram: energia da IMF2 (E2 ), energia da
IMF3 (E3 ), amplitude instantânea ponderada pelo tempo da
IMF2 (AP T2 ), amplitude instantânea ponderada pelo tempo
da IMF3 (AP T3 ) e amplitude instantânea ponderada pela
frequência instantânea da IMF3 (AP F3 ). Os melhores resultados foram das combinações 3 a 3 e 4 a 4, obtendo 95% de
acurácia. Observa-se que as características que se destacaram
estão relacionadas as IMF2 e IMF3 , relacionadas as altas
frequências.
Nas Tabelas V e VI estão apresentados os melhores resultados da classificação entre vozes saudáveis e rugosas, obtidos
com medidas individuais e combinadas.
TABELA V
M ELHOR DESEMPENHO DE MEDIDAS INDIVIDUAIS NA CLASSIFICAÇÃO
DOS SINAIS DE VOZES SAUDÁVEIS E RUGOSOS .
Característica
E5
DET I5
DET I6
AP T5
AP T6
DF I4
DF I10
AP F1
AP F5
AP F6

ACU (%)
76,00±4,65
72,66±2,97
71,33±4,97
78,00±4,97
71,66±5,58
71,33±4,92
70,66±7,45
77,66±5,21
78,00±4,97
73,00±5,02

SENS (%)
91,66±5,59
89,16±4,48
81,00±6,86
81,83±6,36
78,50±7,92
75,00±6,45
71,00±7,33
87,66±6,40
85,16±6,35
73,66±6,34

ESP (%)
70,16±4,63
73,16±6,17
75,50±6,15
80,00±5,85
75,83±7,05
75,16±2,20
83,33±8,90
76,66±5,91
79,33±6,05
81,66±6,67

TABELA VI
M ELHORES DESEMPENHOS DE MEDIDAS COMBINADAS NA
CLASSIFICAÇÃO ENTRE SINAIS DE VOZES SAUDÁVEIS E RUGOSOS .

Características
AP T5 + AP F1
E5 + AP T5 + AP F1
E5 + DET I6 + AP T5 + AP F1
E5 + DET I6 + AP T5 + AP F1 + AP F5

ACU (%)
85,00±5,24
84,33±6,06
81,33±4,61
85,33±3,83

SENS (%)
89,16±5,83
86,67±5,85
86,00±5,13
95,00±3,33

ESP (%)
84,16±5,25
86,00±5,18
85,00±5,52
84,50±5,44

As medidas que mais se destacaram para classificação
saudável × rugoso, foram: energia da IMF5 (E5 ), dispersão da
densidade de energia temporal instantânea da IMF6 (DETI6 ),
amplitude instantânea ponderada pelo tempo da IMF5 (AP T5 ),
amplitude instantânea ponderada pela frequência instantânea
da IMF1 (AP F1 ) e amplitude instantânea ponderada pela
frequência instantânea da IMF5 (AP F5 ). Os melhores resultados ficaram em média com 85,00% de acurácia. Observa-se
que as características que se destacaram estão relacionadas as
IMF5 e IMF6 , relacionadas as baixas frequências.
A contribuição deste estudo está na quantidade de características utilizadas no vetor de classificação para a obtenção

dos resultados, pois para atingir a acurácia de 95,00% na
classificação entre vozes saudáveis e soprosas foi utilizado
um vetor com 3 características e para atingir 85,00% de
acurácia na classificação entre vozes saudáveis e rugosas foi
utilizado um vetor com 2 características. Quando comparados
com Kaleem et al. [6] que para chegar em seus resultados
utilizaram um vetor com 47 características e Yu et al. [7] que
utilizaram um vetor de 65 características.
V. C ONCLUSÕES
O método EMD mostrou-se eficiente, obtendo como melhor
resultado de classificação uma acurácia 95, 00% na detecção
entre sinais saudáveis e soprosos. Com estes resultados, podese concluir que o método EMD pode ser considerado na análise acústica como uma ferramenta auxiliar na fonoaudiologia.
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On Equalization Performance in Underwater
Acoustic Communication
Vinicius M. Pinho, Rafael S. Chaves, Marcello L. R. Campos

Abstract— This paper presents the results of a practical experiment of underwater acoustic transmission, which was performed
in Arraial do Cabo, RJ. The primary focus of this experiment
is analyzing the performance of different types of equalizers,
namely: zero-forcing (ZF), minimum mean square error (MMSE)
and decision feedback equalizer (DFE). The mean square error
(MSE) and bit-error rate (BER) are the figures of merit used
to compare their performances. Results show that in terms of
MSE, the DFE has better performance than the other equalizers,
achieving an MSE of −25.6 dB for signal-to-noise ratio (SNR)
equal to 10 dB. Furthermore, the DFE outperformed the ZF and
MMSE equalizers, improving BER by 5.3 dB with respect to the
ZF equalizer, and 3.4 dB with respect to the MMSE equalizer.
Keywords— Underwater acoustic, experimental transmission,
bit-error rate, equalization, ZF, MMSE, DFE.

I. I NTRODUCTION
Underwater communication is deeply rooted in numerous
applications. Example of applications can be found in a diversity of areas, from scientific biological research to commercial
oil exploration, including governmental coast defense, marine
animal protection, and climate change studies. These activities
have driven submarine communication studies further, looking
for the best solution for every type of application. Underwater
communication can use three different types of transmission,
namely: acoustic, radio frequency, and optical, each one has its
own applicabilities. However, in the underwater environment,
acoustic transmission is capable of reaching higher distances
than electromagnetic radio frequency or optical transmissions [1], [2]. This feature makes acoustic communication the
dominant technology for wireless underwater transmission [1],
[3].
Besides being a predominant technology, underwater acoustic (UWA) systems have a plethora of problems that hinder
its performance and need to be adequately dealt with. These
impairments are related to UWA noise [4] and the intense
time variations of UWA channels [5]. Moreover, the relative
motion between transmitter and receiver, always present in
this environment, combined with the low propagation speed
of the acoustic waves, aggravates the Doppler effect [2], [6],
[7]. Furthermore, the available bandwidth is limited due to the
transmission loss, which increases with both frequency and
range and restrains high rate transmissions [8].
Vinicius M. Pinho, Rafael S. Chaves, Marcello L. R. Campos are with
Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) / Polytechnic School (Poli) /
Department of Electronic and Computer Engineering (DEL) / Signal Multimedia and Telecommunications (SMT), Rio de Janeiro - RJ, Brazil, E-mails:
{vinicius.pinho, rafael.chaves, campos}@smt.ufrj.br. The authors are grateful
for the financial support provided by CNPq, and FINEP (Comunicações
Submarinas FINEP-01.13.0421.00).

In general, the UWA channel is modeled as a time-variant
linear system due to the Doppler effect [9]. However, in
a situation where the Doppler effect can be neglected, the
UWA channel becomes a time-invariant system, and the most
predominant impairment becomes intersymbol interference
(ISI). ISI is mostly induced by the time spread in the received
acoustic signal due to the multiple interactions of the signal
with sea surface and bottom. As in radio frequency wireless
communication in the air, ISI is also harmful in UWA communication and must be appropriately compensated by the
transceiver [8]. One of the tools used for mitigating ISI is
called channel equalization, which uses some knowledge of
the channel state or its impulse response.
From a probability of error viewpoint, the maximum likelihood sequence equalizer is optimum [10]. However, the computational complexity of the maximum likelihood sequence
equalizer increases exponentially with channel length, being
unpractical in embedded systems [11]. In order to reduce the
computational load, suboptimal solutions consisting of linear
filters are often employed, such as the zero-forcing (ZF) [10],
[11] and minimum mean square error (MMSE) equalizers [10],
[11]. Another solution is the decision feedback equalizer
(DFE), which exploits the use of previously estimated symbols
to reduce ISI [12]. Even though it is not linear, the DFE does
not have high complexity and achieves a better performance
than ZF and MMSE equalizers in terms of bit-error rate
(BER) [13].
This paper presents a study on the performance of the
ZF equalizer, the MMSE equalizer, and the DFE applied
to practical experimental data of UWA communication. This
practical experiment was carried out in cooperation with the
Institute of Sea Studies Admiral Paulo Moreira (IEAPM)
at Enseada dos Anjos in Arraial do Cabo, RJ. Practical
experiments present new challenges that may not be properly
modeled in simulations. Such as those imposed by the real
UWA channel.
This paper is organized as follows: Section II describes a
general model of a UWA transceiver in baseband. Section III
presents a description of the three equalizers employed in this
work: ZF equalizer, MMSE equalizer, and DFE. Section IV
describes the design of the transceiver used in the experiment,
whereas Section V shows the results that arose from processing the received data using the equalizers from Section III.
Finally, Section VI draws some conclusions about the performances of the equalizers used in the practical experiment.
Notation: Vectors and matrices are represented in bold face
with lowercase and uppercase letters, respectively. The notations [·]T , [·]H , [·]−1 stand for transpose, transpose conjugate
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Baseband model for the UWA transceiver.

and inverse operations on [·], respectively. The symbols N,
R, C denote the set of natural, real, and complex numbers,
respectively. The set of CM ×N denotes all M × N matrices
comprised of complex-valued entries. The symbols 0M ×N , IM
denote an M × N matrix with zeros and the M × M identity
matrix, respectively.
II. S YSTEM M ODEL
Let a simplified UWA transceiver be as illustrated in Fig. 1.
Consider the data block x ∈ C N ×1 ⊂ CN ×1 containing N ∈
N symbols of a generic constellation C. This data block is
prepared to be transmitted through a UWA multipath channel
with baseband finite transfer function denoted as
X
H(z) =
hl z −l ,
(1)
l∈L

where L = {1, 2, · · · , L} is the set containing all the
multipath indexes, and hl is the lth coefficient in time domain.
For a matrix analysis, the baseband channel can be written as
a Toeplitz matrix given by


h1
0
···
0
0
 h2
h1
···
0
0 


 ..
..
..
.. 

 .
.
·
·
·
.
.



hL hL−1 · · ·
0
0


 ∈ CM ×N , (2)
0
h
·
·
·
0
0
H=
L


 .
..
..
..
.. 
 ..
.
.
.
. 


0
0
· · · hL−1 hL−2 


0
0
···
hL
hL−1 
0
0
0
···
hL
where M = N + L − 1. The received signal is denoted as
y = Hx + n,

(3)

where y ∈ CM ×1 is the received signal, and n ∈ CM ×1 is the
additive white Gaussian noise (AWGN). The UWA multipath
channel induces ISI, which degrades the quality of the received
signal. Thus, in order to recover the original message, the
receiver must equalize the received signal to mitigate the
effects of the channel. The estimated signal x̂ is given by
x̂ = WHx + Wn.

(4)

where W ∈ CN ×M is the equalization matrix.
The equalizer is a crucial part of the receiver and a standard
tool to tackle the ISI generated by the channel. The equalizer
can dramatically improve the performance of the transceiver
and will be appropriately defined in Section III.

III. E QUALIZATION
Equalization is a method that generates estimates of the
transmitted signal by compensating channel effects. There are
different approaches for this compensation, such as directly
inverting the channel, or minimizing the mean square error
(MSE) between the estimated and transmitted symbol [10].
Moreover, equalization can be linear or nonlinear, having a
trade-off between complexity and performance. In general,
nonlinear equalizers achieve lower BER than linear equalizers,
but at the expense of higher complexity when compared to
linear equalizers.
A. Zero-forcing Equalizer
The ZF equalizer is a solution for mitigating the ISI that tries
to restore the Nyquist Criterion for an free ISI transmission by
inverting the channel matrix [11]. The ZF equalizer overlooks
the additive noise, and solves the problem y = Hx̂. Therefore,
the estimated data block x̂ is given
x̂ = (HH H)−1 HH y.
{z
}
|

(5)

WZF

One of the drawbacks regarding this equalizer is ignoring
the effect of additive noise, which may lead to overall performance degradation due to noise enhancement. For example, if
the channel has a spectral null containing only background
noise in its frequency response, the ZF equalizer attempts
to compensate for this by introducing a large gain at that
frequency.
B. Minimum Mean Square Error Equalizer
A solution to overcome the noise enhancement caused by
the ZF equalizer is the use of MMSE equalizer [11], which
takes into account the additive noise for data block estimation.
The MSE between the transmitted and estimated data blocks
is used to derive the equalizer coefficients. Thus, the MMSE
equalizer matrix [14] is


WMMSE = argmin E kx − W (Hx + n)k22 ,
(6)
W∈CN ×M

and, the estimated data block x̂ becomes

−1
1
H
x̂ = H H +
IN
HH y,
SNR
|
{z
}

(7)

WMMSE

where E [·] is the expected value operator.
There are similarities between the expressions for computing the MMSE and the ZF equalizers. In high SNR regime,
WMMSE is close to WZF . Moreover, for low SNR regime, the
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regularization by SNR copes with noise enhancement holding
up the equalizer from introducing large gains when the channel
has a signal spectral null in its frequency response.

b̃H Rxy = wH Ryy .
Then, by (11) and (12), the MSE can be rewritten as

C. Decision Feedback Equalizer
Decision feedback equalizer is a nonlinear equalizer that
uses past estimated symbols to make a better decision on
the current symbol [13], [15]. The equalization performed
by DFE is carried out symbol-by-symbol. The main idea of
DFE is to feed back already equalized symbols through a
filter to improve the equalization of the current symbol. Any
remaining ISI caused by a previous symbol is reconstructed
and then subtracted. The DFE is inherently a nonlinear device,
but by assuming that all the previous decisions were made
correctly, the analysis can be linear [13]. The finite-length
DFE consists of a forward filter w ∈ CF ×1 given by w =
[ w−(F −1) · · · w−1 w0 ]H , and a feedback filter b ∈ CB+1×1 ,
written as b = [ 1 b1 · · · bB ]H .
yk

zk

Forward

Decision

x
^k+F −1−∆

Device

Filter

Feedback
Filter

Fig. 2.

Structure for decision feedback equalizer.

To obtain the optimum forward and feedback filters, we
need to minimize the MSE at the input of the decision device.
The error between the correct symbol xk+F −1−∆ and input
zk at the decision device is given by
ek = xk+F −1−∆ − zk


= 01×∆ bH 01×S xk − wH yk ,
|
{z
}

(8)

xk = [ xk+F −1 xk+F · · · xk−(L−1) ]T

(9)

b̃H

where

ξ = bH R∆ b,
R−1
xx

H

−1
R−1
nn H

(13)
T

where R∆ = Q
+H
Q and Q =
[ 0(B+1)×∆ I(B+1) 0(B+1)×S ]. Equation (13) is a quadratic
form that is minimized by choosing the feedback filter as
b=

R−1
∆ e1
,
−1
eT
R
1
∆ e1

(14)

yielding
wH = b̃H Rxy R−1
yy ,

(15)

where e1 is the first column of IB+1 .
IV. P RACTICAL E XPERIMENT
A. Experimental Transmission Settings
The testbed used for the practical experiment consists of a
transmitter and a receiver. Both transmitter and receiver have
digital back-end and analog front-end parts. The analog frontend transmitter receives an audio file from the digital backend transmitter. First, this file is converted into an acoustic
signal that is filtered by an analog bandpass filter (5-10 kHz).
After this, the resulting signal is transmitted through the
UWA channel. At the receiver, the analog front-end converts
the received acoustic signal into an audio file sampled with
fs = 96 kHz and supplies this file to the digital back-end
receiver.
The experiment took place at Enseada dos Anjos, which is
a bay in Arraial do Cabo. The experiment setup consisted of
a vessel that remained anchored throughout the experiment,
and it held the transmitter 20 m below the sea surface. The
receiver was anchored to the ocean bottom near the coast, at
a depth of 10 m and 250 m away from the transmitter. The
experiment setup is illustrated in Fig 3.
250 m

is the correct symbol vector at instant k,
yk = [ yk+F −1 yk+F · · · yk ]T

(12)

(10)

20 m

Source

10 m
Hydrophone

the received symbol vector at instant k.
The constant S in (8) is given by S = F − 1 − ∆, where
∆ is the decision delay inherent in a causal DFE, satisfying
0 ≤ ∆ ≤ F +L−2. The optimum ∆ is given by ∆opt = F −1,
leading to S = 0. The length of the forward and feedback
filters are related to the length of the channel. Furthermore,
the DFE performance is enhanced with F = 2L − 2 and B =
L − 1 [16].
In order to find the forward and backward filter coefficients,
we need to compute the MSE of (8), written as


ξ = E |ek |2

Fig. 3.

Illustration of the experiment setup.

B. Digital Transmitter

In the digital back-end transmitter, the original message
consists of a ten-by-ten pixel image. This image is converted
into a bit stream, which is encoded by a convolutional code.
The trellis structure of the code has a constraint length of
= b̃H Rxx b̃ − b̃H Rxy w − wH Ryx b̃ + wH Ryy w, (11) 7, and the code generator polynomials of 171 and 133 (in
octal numbers), with a rate of 1/2. The encoded bit stream is




where Rxx = E xxH , Rnn = E nnH , Rxy = Rxx HH , modulated by a real-valued binary phase-shift keying (BPSK)
and Ryy = HRxx HH + Rnn . By the orthogonality princi- signal alphabet C = {−1, +1}. The BPSK-modulated signal is
upsampled by a factor P = dfs /BWe before going through
ple [13], the following relation holds
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the TX filter. The TX filter is a low pass Hamming filter
with bandwidth BW = 5 kHz and length 501 that shapes the
modulated baseband signal. Moreover, there is an amplitude
modulation, omitted in Fig. 1, that shifts the baseband signal
to fc = 7.5 kHz, generating the passband signal. Then, the
message to be transmitted is concatenated with a pilot signal
used for synchronization purposes. This pilot consists of a
chirp signal with 184 ms, whose frequency varies linearly from
5 kHz to 10 kHz, plus a 92 ms guard time that is used to
avoid interference between the chirp and the signal. Finally,
the block is completed with a guard time period, used to
ensure that there is no interference among blocks. A complete
transmitted block is shown in Fig. 4.
1

0.5

Synchronized
signal blocks

Block
Detector

Received
signal
Cross
Correlation

Chirp

Fig. 5.

Synchronization process.

be employed. Thus, the channel impulse response is estimated,
modeling the problem as a linear convolution between the
transmitted and received block. The channel impulse response
is computed solving the linear convolution using a least
squares approach. The equalized signal is demapped into
bits and goes into the channel decoder using a soft Viberti
algorithm [10], yielding the estimated transmitted message.
1

0

0.5
-0.5
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Fig. 4.
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One block of the transmitted signal.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

C. Digital Receiver
The receiver task is to obtain the best estimate of the original
message. The first step in the digital back-end receiver is
filtering the received signal for mitigating interferences from
signals outside the frequencies of interest. For this purpose, a
digital bandpass filter (5-10 kHz) was applied to the signal.
As the sampling frequency is fs = 96 kHz. The signal is
then downsampled by a factor Q = 4, for better use of
computational resources. The result is a sampling frequency
fs0 = 24 kHz. After filtering and downsampling, the received
signal is split into blocks.
Synchronization is vital in this communication system. Each
block is treated separately in the digital back-end receiver,
so the signal stream has to be correctly split. This step is
omitted in Fig. 1, but it is essential for a successful practical
transmission. The synchronization step is depicted in Fig. 5: a
cross-correlation is computed between the received signal and
the chirp contained in the pilot signal. Since every block has
its chirp, the correlation results in peaks marking the beginning
of each block. Thus, the block detector divides the signal into
blocks, each one containing chirp, guard time, and message.
An example of the block detector output is illustrated in Fig. 6.
Within each block, the received message is separated from
guard time and chirp to be processed. The RX filter at the
receiver transforms the passband message into baseband. From
baseband symbols, the vector is filtered again by pulse shaping
filter then downsampled P 0 = dfs0 /BWe times. Next stage
is equalization which was discussed in details in Section III.
However, the equalizers need information about the channel to

Fig. 6.

One block of the received signal.

V. R ESULTS
The performance of the equalizers are evaluated in three
different ways: a qualitative measure of the received image in
each data block, the MSE between the originally transmitted
image and the received image in each data block, and a biterror rate analysis. All these results are reported as functions
of the SNR. In this experiment, the SNR is defined as the
signal power at the receiver over the noise power, where the
noise power is calculated during guard time. The measured
SNR obtained in this experiment was approximately 10 dB.
However, to create diversity in the results, we introduced
AWGN noise in the received signal, varying the SNR range
from −4 dB to 10 dB, with a step of 2 dB.
The first results presented are the mean received images.
The mean received image is computed as the mean of the
images calculated from all the 115 received blocks. Fig. 7
shows the mean received images for SNR = 10 dB, which
was the SNR observed during the experiment. For comparison
purposes, the same results are presented for SNR = 5 dB in
Fig. 8. Visually, the results for SNR = 5 dB are different,
showing that the system using the DFE gives the best average
image. However, these analyses are qualitative; to give a
quantitative result the MSE is calculated. The MSE presented
is the MSE between the transmitted image and the computed
images for every block at the receiver. TABLE I presents the
MSE for SNR = 5 dB and SNR = 10 dB, which shows
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that the DFE is the equalizer that provides an image closer to
the transmitted image when compared to the ZF and MMSE
equalizers.

ZF
MMSE
DFE

10-1

10-2
(a) Original

(b) ZF

10-3
-4

Fig. 9.
(c) MMSE

(d) DFE

Fig. 7. Transmitted image and the computed in the receiver, SNR = 10 dB.

(a) Original

(c) MMSE
Fig. 8.

(b) ZF

(d) DFE

Transmitted image and the computed in the receiver, SNR = 5 dB.
TABLE I
MSE OF THE IMAGES COMPUTED IN THE RECEIVER .

Equalizer
ZF
MMSE
DFE

MSE (dB)
SNR = 5 dB SNR = 10 dB
−12.6
−21.3
−14.9
−23.7
−19.4
−25.6

Fig. 9 shows the average BER for all the data transmitted.
The MMSE equalizer had a better performance than the
ZF equalizer, having an SNR gain of 2.1 dB. The MMSE
equalizer always performs better than the ZF equalizer in
noisy environments, since the MMSE equalizer takes into
account the additive noise and compensates it, avoiding noise
enhancement. The DFE outperformed both ZF and MMSE
equalizers, achieving lower BER and having an SNR gain of
5.3 dB over the ZF equalizer, and 3.4 dB over the MMSE
equalizer. The more robust approach to the ISI problem by
the DFE makes its performance the best.
VI. C ONCLUSIONS
This work has shown a detailed view of data preparation
for UWA transmission and reception, in which the use of
equalizers was emphasized. All experiments were carried out
in a real scenario in shallow water communication near the
shore of the city of Arraial do Cabo. The ZF equalizer, the
MMSE equalizer, and the DFE were employed to mitigate ISI

-2

0

2

4

6

8

10

BER performance of ZF equalizer, MMSE equalizer and DFE.

and improve BER. The DFE had the best performance among
the equalizers, improving BER by 5.3 dB with respect to the
ZF equalizer, and 3.4 dB with respect to the MMSE equalizer.
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Tensor-Based Receiver With Adaptive Relay
Activation for Two-Hop Cooperative Systems
Antonio Augusto Teixeira Peixoto and Pedro Marinho R. de Oliveira

Abstract— In this paper, it is proposed a relay activation
method for a multiuser cooperative uplink system, based on the
current Signal-to-Noise Ratio (SNR) of the link between relay and
base station. Depending on this current SNR, extra relays can be
activated, enhancing the quality of the received signal and making
the uplink transmission less susceptible to unpredictable SNR
variations. The communication system is modeled as a PARAllel
FACtor (PARAFAC) tensor decomposition, exploiting its uniqueness properties to estimate the transmitted symbols, channel gains
and spatial signatures of the users. The proposed method is based
on the iterative algorithm Alternating Least Squares (ALS). Since
the receiver can estimate the channel gains, a real-time change
of the number of relays would not deteriorate the channel’s
coefficients estimations. Computer simulations based on Monte
Carlo runs show the performance of the proposed relay activation
method.
Keywords— Cooperative Communications, PARAFAC, Tensor
Decompositions, Relay Activation, Alternating Least Squares.

I. I NTRODUCTION
Significant gains can be achieved by means of cooperative
diversity [1], such as an increase of the coverage area, less
path losses, uncorrelated channels, higher throughput and an
overall better link quality [2]. This process exploits the cooperation between nodes of the same network to achieve better
transmission quality. In cooperative communication models,
paths with uncorrelated fading between the destination and the
source node are generated through the introduction of one or
more retransmission devices called relays [1,2]. This technique
has emerged as a promising wireless access solution to extend
coverage without using high power levels at the transmitter,
hence increasing connectivity and capacity [3].
Moreover, the use of tensor decompositions has been gaining attention in several signal processing applications [4,5].
For wireless communication systems, especially in situations
where the received signal can be viewed as multidimensional
variables [6,7], the use of high-order arrays allows a better understanding and processing in a multidimensional perspective.
Hence, the practical motivation for a tensor modeling comes
from the fact that we can exploit simultaneously multiple
forms of diversity to perform multiuser signal separation,
equalization and channel estimation under uniqueness conditions more relaxed than matrix decompositions.
The work [6] pioneered the use of tensor decompositions
in telecommunications by proposing a semi-blind receiver
Antonio Augusto Teixeira Peixoto is with the Federal University of Ceará,
CE, Brazil. (email: augusto.peixoto@outlook.com). Pedro Marinho R. de
Oliveira is with the Université Côte d’Azur, I3S Laboratory, CNRS, France.
(e-mail: marinho@i3s.unice.fr).

based on a PARAllel FACtor (PARAFAC) [8] decomposition. In [9], another tensor decomposition called PARATUCK
was adopted for a wireless Multiple-Input Multiple-Output
(MIMO) system. Also, tensor analysis has shown to be
an efficient approach for channel and symbol estimation in
cooperative communications, as the works [10,11,12,13]. In
[10], a semi-blind receiver was proposed for a cooperative
Amplify-and-Forward (AF) relaying scenario with a trilinear
tensor adopted and transmissions of the relays in different time
slots. [11] generalized the work of [10] for different relaying
schemes. In [12] a cooperative uplink with simultaneous relay
transmission and spreading at the relays was considered.
[13] generalized the works of [10] and [11] by adopting a
quadrilinear PARAFAC decomposition and proposing a semiblind Alternating Least Squares (ALS)-based receiver. We can
cite works on cooperative MIMO systems, as in [14], where
two iterative semi-blind receivers were formulated for a twohop MIMO AF relaying system. In [15], a Nested-PARAFAC
tensor model is proposed and two iterative semi-blind receivers
are proposed, jointly estimating the symbol and the channels of the communication links. In [16], the PARATUCK3 decomposition is used to model the communication of a
three-hop MIMO cooperative system. In this work, two noniterative semi-blind receivers are proposed to jointly estimate
the symbols and channels matrices.
In this paper, it is proposed a relay activation technique for
a multiuser cooperative uplink system (based on the models
of [10] and [13]), where the received signal is modeled as
a PARAFAC tensor decomposition. This is an iterative ALSbased technique that uses the current Signal-to-Noise Ratio
(SNR) of the link between relay and base station to activate
extra relays, in order to improve the quality of the received
signal. The rest of this paper is organized as follows. Section
II presents the communication system model, while Section
III describes the PARAFAC tensor decomposition. Section
IV introduces the proposed algorithm, Section V presents the
simulation results and, finally, Section VI ends this paper with
the conclusions.
Notation: Scalars are denoted by Roman lower-case letters (a,b,...), vectors as lower-case boldface letters (a,b,...),
matrices as upper-case boldface letters (A,B,...) and tensors
as calligraphic letters (A,B,...). To retrieve the element (i, j)
of an arbitrary matrix A ∈ CI×J , we use [A]i,j (the same
for tensors). AT and A† stands for the transpose and the
pseudo-inverse of A, respectively. The operator diagi [A] is
the diagonal matrix formed by the ith row of A and  denotes
the Khatri-Rao product between B ∈ CI×R and C ∈ CJ×R ,
resulting in B  C ∈ CIJ×R .
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II. S YSTEM M ODEL
It is considered a cooperative uplink system with M users,
where each user transmits towards a base station with the help
of an associated relay link, thus, a two-hop communication
system. The relay spreads the user signal in frequency with
an individual pseudo-noise (PN) code of length P and forwards
the signal. The base station have an array of K antennas, receives the relay signals and estimates the transmitted symbols,
channel coefficients and antenna gains of the users.
The users transmits in two phases: the test phase and
the adaptation phase. During the test phase, each user have
only one active relay. Then, the base station performs the
estimations, and, according to the SNR of the relay signals, it
can activate extra relays for each user in order to improve the
link quality of them. After these estimations, the test phase
ends and the adaptation phase begins, where the base station
will keep activating extra relays if the SNR of the relay signals
drops or it will deactivate if the SNR increases. Users and
relays are single antenna devices, both work in semiduplex
mode, and the respective links are subject to flat fading.
Synchronization at the symbol level was considered for the
propagation scenario. We also assume that the users are far
distant from each other so interference is not experienced at
the relays.
A. Test phase
At the beginning of the test phase, the user transmits to its
associated relay. Figure 1 illustrates the system during the test
phase. The signal received by the relay of the mth user in the
user-relay (UR) link is given by:
(U R)
R)
(U R)
xm,n
= h(U
sn,m + vm,n
,
m

(1)

Fig. 1. Cooperative uplink with M users and one active relay (in green) and
three deactivated relays (in red) for each user.

(U RB)

vk,n,p

(RB)
xk,n,p

=

M
X

+

(RB)
vk,n,p ,

The adaptation phase begins with the base station activating
extra relays for all users after receiving the first transmissions.
If the SNR of the RB link is below certain thresholds, one
or more extra relays are then activated. The extra relays also
can be deactivated if the SNR of the RB link surpass those
thresholds. Thus, the signal received by the rth relay of the
mth user is given by:
(U R)
(U R)
(U R)
xr,m,n
= hr,m
sn,m + vr,m,n
,

M
X

(RB)

(5)

(U R)

with hr,m being the channel coefficient between the mth user
and its rth relay, where r = 1, ..., R, with R being the number
(U R)
of relays currently active for each user and vr,m,n being the
noise component. After receiving the user signal, the relays
forwards it in R different time-slots, hence, transmission occurs
in R + 1 steps.
The received signal of the RB links of all users, at the base
station, during the adaptation phase, is given by:
M
X

(RB)

(RB)

R)
hk,r,m gr,m x(U
r,m,n cp,m + vk,r,n,p ,

(6)

m=1
(RB)

(RB)

(RB)

(4)

B. Adaptation phase

(2)

where hk,m is the channel coefficient between the kth receiving antenna and the relay associated with the mth user,
gm is the amplification factor applied by the relay of the mth
user, cp,m is the pth chip of the PN sequence of the mth user,
(RB)
with p = 1, ..., P, and vk,n,p is the noise of the RB link.
Transmission then occurs in 2 steps. From (1) and (2), we
have:
xk,n,p =

(RB)

(U RB)

xk,r,n,p =

m=1

(RB)

(U R)
hk,m gm vm,n
cp,m + vk,n,p .

with vk,n,p , we denote the total noise through the user-relaybase (URB) link. Transmission rate during the test phase is
given by M/2. After the base station receives the first RB link
transmission of all users, the test phase is over.

(RB)

(RB)
R)
hk,m gm x(U
m,n cp,m

M
X
m=1

(U R)

is the channel coefficient between the mth user
where hm
and its relay, sn,m is the nth symbol of the mth user, where n =
(U R)
1, ..., N, and vm,n is the noise component. The symbols sn,m
are all independent and identically distributed over a PhaseShift Keying (PSK) alphabet, with m = 1, ..., M. The relays
spread the users signals, and, then, they forward it to the base
station by using the AF protocol. The signal received at the
kth antenna of the base station, on the nth symbol period and
pth chip of the PN sequence, on the relay-base (RB) link of
all users, is given by:

=

(U RB)

R)
hk,m h(U
gm sn,m cp,m + vk,n,p ,
m

with hk,r,m being the channel coefficient between the kth
receiving antenna and the rth relay associated with the mth
user, gr,m is the amplification factor applied by the rth relay
(RB)
of the mth user and vk,r,n,p is the noise component of the link.
Substituting (5) in (6), we have:
(RB)

xk,r,n,p =

M
X

(RB)

(U RB)

(U R)
hk,r,m hr,m
gr,m sn,m cp,m + vk,r,n,p ,

(7)

m=1
(U RB)

vk,r,n,p =

(3)

M
X
m=1

m=1
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(RB)

(RB)

(U R)
hk,r,m gr,m vr,m,n
cp,m + vk,r,n,p .

(8)
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The noise component of the user-relay-link is given by
(U RB)
vk,r,n,p . Note that during the adaptation phase, the number
of relays R can be changed during the transmission periods,
(RB)
so, the size of xk,r,n,p can vary. Transmission rate during the
adaptation phase is given by M/(R + 1).
C. Propagation scenario
In this subsection we discuss the propagation scenario
during the test phase and adaptation phase. Let us consider
that all RB links are subject to multipath propagation and the
possible scatters are located far away from the base station,
then, all the signals transmitted by the relays arrive at the
destination with approximately the same angle of arrival. This
assumption implies that the angle spread is small compared
to the spatial resolution of the antenna array employed at the
base station. If the user and its relays are close to each other
and there is no scattering around the antennas of the base
station, this consideration is valid. In suburban areas, where
base stations are usually placed on the top of tall buildings
or in towers, this propagation scenario is very common [17].
Hence, during the adaptation phase, the channel coefficient
(RB)
hk,r,m can be defined as:

users associated relays called base-relay (BR) links. The base
station will simply broadcast a Binary PSK (BPSK) wave
trough the BR links, whereas the user associated relays picks
up the BR link signals and activate the corresponding number
of extra relays that are nearby. By sending a modulated pulse
signal containing 1s, the number of 1s sent defines the number
of relays to be activated, and, by sending 0s, the base station
defines the number of relays to be deactivated. These BPSK
modulated pulse waves are sent by the base station every time
the RB link signals are collected.
It is important to note that the users have no knowledge of
how many relays are currently active for them, since they will
just transmit to their associated relay and the extra relays will
also pick up the signal and forwards it to the base station.
Such that, we have the following cases:
•

•

•
L(RB)
r,m
(RB)

hk,r,m =

X

(RB)

ak (θm )βl,r,m ,

(9)

l=1

•
th

with ak (θm ) being the spatial signature of the k base station
antenna for the mth scatter, where θm is the mean angle of
k−1
arrival of the mth scatter. We define ak (θm ) = exp(jθm
),
with k = 1, ..., K and θm being an uniform random variable
(RB)
with zero mean and variance of 2π. The term βl,r,m is the
fading envelope of the lth path between the rth relay of the
mth user and the base station with Lr,m being the total number
of multipaths.
Equation (9) can be rewritten as follows:
(RB)

(RB)
hk,r,m ≈ ak (θm )γr,m
,
(RB)

(RB)

with γr,m being defined as γr,m =
tuting (10) in (7) and in (8), we have:
(RB)

xk,r,n,p =

M
X

(10)

PL(RB)
r,m
l=1

(RB)

βl,r,m . Substi-

=

The RB links of both the test and adaptation phase can be
viewed as four-way arrays, with its dimensions directly related
to space (receiving antennas at the base station), cooperative
slots (number of relays), time (symbols) and spreading (chips).
In this section, we model the received signals as fourth order
tensors, using a PARAFAC decomposition [18]. So, during
the test phase, let Xt ∈ CK×1×N ×P be a fourth order tensor
collecting the RB signals at the base station:
(RB)

(U RB)

m=1
(U RB)
vk,r,n,p

III. PARAFAC T ENSOR M ODEL

[Xt ]k,1,n,p = xk,n,p

(RB) (U R)
ak (θm )γr,m
hr,m gr,m sn,m cp,m + vk,r,n,p ,

M
X

If SN R(RB) < Γ1 , the base station will broadcast three 1s
through the BR links and three extra relays are activated
for all users.
If Γ1 < SN R(RB) < Γ2 , the base station will broadcast
two 1s and one 0 through the BR links and two extra
relays are activated or one relay is deactivated for all
users.
If Γ2 < SN R(RB) < Γ3 , the base station will broadcast
one 1 and two 0s through the BR links and one extra relay
is activated or two relays are deactivated for all users.
If Γ3 < SN R(RB) , the base station will broadcast three
0s through the BR links and all three extra relays are
deactivated for the users.

for k = 1, ..., K, n = 1, ..., N and p = 1, ..., P. Omitting the
noise terms, we have that an element of Xt is given by:

(11)
(RB)
(U R)
ak (θm )γr,m
gr,m vr,m,n
cp,m

+

(RB)
vk,r,n,p .

(12)

(13)

xtk,1,n,p

=

M
X

ak (θm )ht1,m sn,m cp,m ,

(14)

m=1

m=1
(RB)

During the test phase, we have R = 1, thus γr,m
(RB)
(RB)
γ1,m or simply γm .

becomes

D. Relay activation method
As mentioned in subsection II.B, the base station will
activate extra relays if the SNR of the RB link (SN R(RB) )
is below some thresholds. In this paper we have considered
that Γ1 , Γ2 and Γ3 are the three possible thresholds for
relay activation, where Γ1 < Γ2 < Γ3 . The extra relays are
activated by control links between the base station and the

where the term ht1,m is the channel coefficient of the userassociated relay during the test phase and is defined as:
(RB) (U R)
ht1,m = γm
hm gm .

(15)

The data tensor shown in (14) corresponds to a PARAFAC decomposition with the following factor matrices: A ∈ CK×M ,
the antenna array response matrix with [A]k,m = ak (θm ), H ∈
C1×M , the channel matrix with [H]1,m = ht1,m , S ∈ CN ×M ,
the symbol matrix with [S]n,m = sn,m and C ∈ CP ×M , the
spreading matrix with [C]p,m = cp,m .
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During the adaptation phase, let Xa ∈ CK×R×N ×P be
a fourth order tensor collecting the RB signals at the base
station:
(RB)
[Xa ]k,r,n,p = xk,r,n,p
(16)
for k = 1, ..., K, r = 1, ..., R, n = 1, ..., N and p = 1, ..., P.
Again, we omit the AWGN terms, hence, an element of Xa is
denoted as:
xak,r,n,p =

M
X

ak (θm )har,m sn,m cp,m ,

(17)

m=1

with the term har,m being the channel coefficient of the users
relays during the adaptation phase and it is defined as:
(RB) (U R)
har,m = γr,m
hr,m gr,m .

(18)

Xa also corresponds to a PARAFAC tensor with factor matrices: A, H ∈ CR×M , with [H]r,m = har,m , S and C. Note that
during the adaptation phase the factor matrix H has dimensions
R×M. It is important to mention that a fourth order tensor can
be used to model the RB signals of both phases with a minor
dimension change representing the addition of extra relays.
A. Matrix unfoldings
∈
Let X(1)
a
K×R×N ×P

CP KR×N be defined as the tensor Xa ∈
C
unfolded into a matrix, during the adaptation
phase, as follows:
T
X(1)
a = (C  A  H)S ,

(19)

There are other unfolded matrices, as follows:
X(2)
a

T

= (S  C  A)H ∈ C

N P K×R

Algorithm 1 ALS receiver with adaptive relay activation
Test phase
1)Set i = 0; Initialize Â(i=0) and Ĥ(i=0) randomly;
2) i = i + 1;
(1)
3)Ŝ(i) = ((C  Â(i−1)  Ĥ(i−1) )† Xt )T ;
(2)
4)Ĥ(i) = ((Ŝ(i)  C  Â(i−1) )† Xt )T ;
(3)
5)Â(i) = ((Ĥ(i)  Ŝ(i)  C)† Xt )T ;
6)Repeat steps 2-5 until convergence;
Adaptation phase (end of test phase)
7)Check SN R(RB) and activate/deactivate extra relays;
8)Repeat steps 1-6 using the unfoldings of (19)-(21);
9)Repeat steps 7-8 until the end of transmissions;

During the test phase, the receiver estimates the factor
(1)
(2)
(3)
matrices using Xt , Xt and Xt with the ALS method (steps
1-6 of Algorithm 1), then, after the end of the test phase, the
adaptation phase begins and the receiver checks the SNR of the
RB link. If SN R(RB) is below or above any of the considered
thresholds, the base station sends activation or deactivation
signals through the BR links in order to activate or deactivate
the corresponding extra relays. When the next transmissions
arrive, the receiver repeats the same steps of the ALS method
to estimate A, H and S using (19)-(21). This procedure goes
on until the end of transmissions. The ALS method achieves
convergence when the error between the estimated tensor and
the received tensor is below 10−6 .
V. S IMULATION R ESULTS

,

(20)

T
RN P ×K
.
X(3)
a = (H  S  C)A ∈ C

(21)

The same matrix unfoldings are used during the test phase,
but with R = 1 (one active relay for each user), thus,
(1)
(2)
(3)
for instance, Xt ∈ CP K×N , Xt ∈ CN P K×1 and Xt
N P ×K
∈ C
, all obtained the same way as (19)-(21). The
PARAFAC decomposition has uniqueness properties that are
useful for this system. On certain conditions, the tensor models
of (14) and (17) are essentially unique. This uniqueness is
granted by Kruskal’s condition as showed in [18].
IV. R ECEIVER A LGORITHM
The receiver algorithm presented in this section is based
on the ALS method, which estimates the factor matrices
by using the least squares technique. The basic idea of the
ALS procedure in this work is simple: each time, update one
of the factor matrices by using the least squares previous
estimations of the other factor matrices. Each factor matrix is
then estimated in an alternate way, with this procedure being
repeated until convergence. The ALS algorithm with adaptive
relay activation is shown in Algorithm 1.
Assuming that channel state information is not available at
the relays neither at the base station, the receiver uses the
(1)
(2)
(3)
unfolding matrices Xt , Xt , Xt and the ones of (19)-(21)
to estimate A, H and S, where is assumed knowledge of the
PN sequences (matrix C) and the first row of S (one pilot
symbol per user) at the receiver.

This section presents the results obtained from computer
simulations, in order to evaluate the performance of the
proposed receiver. The following scenario was adopted. The
wireless links have frequency flat Rayleigh fading with path
loss exponent equal to 3.5, the base station antenna array is
composed by K antennas, Quadrature PSK (QPSK) modulation
is used and PN sequences are considered for spreading. The
Symbol Error Rate (SER), Normalized Mean Squared Error
(NMSE) and average processing time curves are shown in
function of the SNR of the RB link. The mean results were
obtained by 20 000 independent Monte Carlo runs. The AF
relays have variable gains. We set the following parameters:
K = 4, P = 8, M = 4 and N = 16. The thresholds for relay
activation were set as Γ1 = 15 dB, Γ2 = 27 dB and Γ3 = 39
dB.
Figure 2 shows the SER performance as the SNR increases
for the proposed adaptive ALS receiver in comparison to the
ones of [10] and [13]. We can see that the proposed adaptive
receiver provides a smaller SER for low SNR values than the
receivers of [10] and [13] that work with a fixed number of
relays (R = 3). As the SNR increases, the SER of the adaptive
receiver decreases, as the number of relays.
Figure 3 shows the NMSE as the SNR increases of the
channels matrix H of the proposed ALS receiver in comparison
to the ones of [10] and [13]. We can see that the performance
of the proposed receiver regarding the estimation of the
channel matrix H is similar to the ones compared in this
simulation and even better in some SNR intervals.
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Finally, Figure 4 shows the average processing time of the
proposed ALS receiver in comparison to the one of [13]. A
similar average processing time is shown for both receivers.
VI. C ONCLUSIONS
In this paper, we have proposed a tensor-based receiver
that can jointly and semi-blindly estimate the channel gains,
antenna array responses and transmitted symbols of the system. The estimation consists in using the ALS method. After
each estimation, the base station can activate or deactivate
extra relays for all users, based on the SNR of the RB link.
The proposed receiver provided a satisfactory performance
regarding the estimation of the symbols and the channels gains,
compared to others receivers in the state of the art. In future
works, we aim to generalize the proposed receiver for the
multi-hop scenario, that is, where more than three relays are
used to assist the communication system.
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

Esquema de codificação para sistema M-PAM VLC
com escurecimento
Roberto Belli, Cristhof Runge e Jaime Portugheis

Resumo— Um sistema de comunicação por luz visı́vel (VLC)
com escurecimento e modulação M-PAM é considerado. Um
esquema de codificação LDPC com nı́veis M-PAM não igualmente
prováveis é proposto. Resultados de simulação para o esquema
proposto além de indicarem ganhos sobre um esquema com nı́veis
igualmente prováveis, mostram desempenho que se aproxima da
capacidade de canal.
Palavras-Chave— Comunicações ópticos pelo espaço livre, Sistemas VLC, escurecimento, sinalização não-uniforme.
Abstract— A visible light communication (VLC) system with
dimming and M-PAM modulation is considered. An LDPC coding
scheme with non-equally probable M-PAM levels is proposed.
Simulation results for the proposed scheme, besides indicating
gains on a scheme with equally probable levels, show performance
that approaches channel capacity.
Keywords— Optical wireless communications, VLC systems,
dimming, Non-uniform signaling.

I. I NTRODUÇ ÃO
Os sistemas de comunicações que utilizam o espaço livre e
luz como meio de transmissão de informação são conhecidos
como sistemas FSO (do inglês, Free Space Optics ). Eles são
utilizados para ambientes externos e para distâncias longas
(na maioria das vezes os enlaces possuem distancias de 100
m até 6 km). Comunicação através da luz visı́vel, VLC (do
inglês, Visible Light Communication), se refere ao uso de
comprimento de onda da luz visı́vel (de 380 nm até 780 nm)
em ambientes internos e distâncias curtas (de 30 cm até 20
m) [1], [2]. Além de prover iluminação, avanços recentes na
tecnologia dos LEDs permitem que eles comutem sua intensidade luminosa entre diferentes nı́veis e a taxas muito rápidas.
Esta capacidade de comutação tornou capaz o aparecimento de
sistemas de comunicação VLC utilizando como fonte óptica
LEDs. Entretanto, tais sistemas VLC necessitam de formatos
de modulação que possuam controle de escurecimento (do
inglês dimming) de forma digital. Os formatos de modulação
OOK (do inglês On-off Keying) e OOK variável são dois
exemplos que incorporam controle do escurecimento [3].
A capacidade de canal de sistemas VLC com escurecimento foi analisada em [4] (veja também as suas referências).
Modulação da intensidade óptica por M amplitudes de pulso
(modulação M-PAM) foi considerada na entrada do canal. E
no receptor a saı́da do canal é obtida por deteção direta. A
localização dos nı́veis M-PAM e suas probabilidades foram
consideradas de maneira simultânea para obtenção da capacidade de canal. Como resultado da análise, esquemas de

transmissão com nı́veis M-PAM não igualmente espaçados
e não equiprováveis foram encontrados. Os esquemas de
transmissão dependem do valor de escurecimento considerado.
Neste artigo consideraremos um esquema de transmissão
com codificação LDPC, nı́veis M-PAM não igualmente
espaçados e não equiprováveis obtido em [4]. Para este
esquema, descrevemos o projeto de um algoritmo de
decodificação baseado no algoritmo soma-produto [5],[6] e
seu desempenho num canal de um sistema VLC. Esquemas anteriores de transmissão codificada para sistemas VLC
foram propostos na literatura [7] e [8] (veja também suas
referâncias). Entretanto, estes esquemas foram propostos para
sinalização equiprovável. Em [9] um esquema para sinalização
não equiprovável foi proposto para um canal de Poisson de
tempo discreto.
A seção II descreve o modelo de canal considerado. A seção
III descreve os detalhes de implementação do algoritmo de
decodificação proposto. A Seção IV descreve os resultados
obtidos e finalmente a Seção V tece algumas conclusões.
II. M ODELO DE C ANAL
Iremos considerar um sistema VLC em que a intensidade
óptica transmitida, s, é modulada pelo sinal de entrada, sendo
a potência de saı́da óptica proporcional ao sinal entrada. Na
recepção um fotodetector converte a intensidade óptica recebida, y, na saı́da do canal, em um sinal elétrico proporcional
a esta intensidade. Assim, a i-ésima saı́da, yi , do canal é
modelada conforme a equação abaixo [12] e [13]:
yi = rsi + ni

(1)

onde a constante r representa as perdas e fatores de conversão (não estamos considerando desvanecimento nem perdas
por multipercurso neste artigo) e n representa a contribuição
tanto do ruı́do térmico quanto do ruı́do de fundo devido a luz
ambiente. n é modelado como um ruı́do aditivo Gaussiano de
média nula e variância σ 2 , independente de s. Sem perda de
generalidade, r é assumido como sendo igual a um. Como
s é uma intensidade, temos que P [s < 0] = 0, onde P [·]
representa probabilidade.
Em um sistema VLC com escurecimento, a intensidade
média da luz ambiente deve permanecer constante. Isto implica
na seguinte restrição: E[s] = ξP , onde E[·] denota valor
esperado, P representa a intensidade óptica nominal do LED
e ξ, 0 < ξ ≤ 1, é o fator de escurecimento. Iremos assumir
Roberto Belli, Cristhof Runge e Jaime Portugheis¸ Faculdade de
que
P corresponde ao maior nı́vel de intensidade dentro do
Tecnologia, Universidade Estadual de Campinas, Limeira-SP, E-mails:
rbelli@gmail.com, cristjrr@ft.unicamp.br, jaime@ft.unicamp.br.
alfabeto de modulação PAM, i.e., P [s > P ] = 0. Será definido
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Fig. 1.

Sistema M-PAM codificado com nı́veis não equiprováveis
Combinação
0,0,0
0,0,1
0,1,0
0,1,1
1,0,0
1,0,1
1,1,0
1,1,1

Sı́mbolo
l1

l2

TABELA I
M APEAMENTO PARA Nb = 3, M = 2, p0 =

1
E
8

p1 =

7
.
8

ainda para fins de análise de desempenho, a qualidade do sinal
(em dB) dada por [10], [11]
qualidade do sinal = 10 log10

P
σ

(2)

Vale lembrar que a qualidade do sinal é diferente da relação
sinal ruı́do, pois a qualidade do sinal não leva em conta a
potência do sinal transmitido e sim o valor de P .
III. I MPLEMENTAÇ ÃO DO ALGORTIMO DE DECODIFICAÇ ÃO

Fig. 2.

Grafo do decodificador LDPC com mapeamento não uniforme

A expressão da probabilidade a posteriori pode ser simplificada como segue (o sinal = significa ”equivale a”)

PARA UM SISTEMA COM N ÍVEIS N ÃO EQUIPROV ÁVEIS

Como visto na seção I, para construirmos um sistema de
codificação e mapeamento que se aproxime da capacidade de
canal é necessário utilizar niveis M-PAM não equiprováveis.
A Figura 1 mostra um diagrama de blocos deste sistema.
Um codificador LDPC binário recebe como entrada K bits
igualmente prováveis e emite na sua saı́da N bits. Sua taxa é
então K
N . O mapeador recebe estes N bits e emite Ns nı́veis
na sua saı́da. Os nı́veis são denotados por si ∈ {l1 , l2 , ..., lM }
onde M é o número de nı́veis da modulação M-PAM utilizada,
e, ocorrem com probabilidades pi ∈ {p1 , p2 , ..., pM }, respectivamente.
Separamos os N bits gerados pelo codificador em Ns
grupos de Nb = NNs bits. Seja b1 , b2 , ..., bNb uma das 2Nb
sequencias possı́veis de Nb bits. O mapeador irá associar ci
sequencias distintas para cada nı́vel li de maneira que pi = cci ,
PM
onde c = 2Nb = i=1 ci .
Na Tabela III temos um exemplo de mapeamento para Nb =
3, M = 2, p0 = 18 e p1 = 78 .

p(bi = vi |y) =
=

X X
b:bi =vi

=
=

vi

p (y|s) · p (s|b) · p (b)
p (y|s) · Eq (V (b) = s) · p (b)

s

X X
b:bi =vi

p (y|b) · p(b)

b:bi =vi

s

X X
b:bi =vi

X

p (y|s) · V C (b, s) · Ic (b)

(4)

s

onde V (b) é a função do mapeamento da palavra-código
b = (b1 , b2 , . . . , bN ) para a sequencia de nı́veis s =
(s1 , s2 , . . . , sNs ), a função Eq é 1 quando a igualdade é válida,
a função V C(b, s) = Eq (V (b) = s), e a função Ic (b) é 1
quando b é uma palavra-código válida, caso contrário ela é 0.
Podemos então reescrever a Equação 3 utilizando a Equação
4 como:
bˆi = arg max

X X
b:bi =vi

p (y|s) · V C (b, s) · Ic (b)

(5)

s

E assim podemos montar o grafo-fator do receptor como
mostrado na Figura 2 onde os cı́rculos representam as variáveis
e os quadrados as funções. Podemos aplicar para este grafo o
algoritmo soma-produto e achar as funções de propagação de
probabilidades.
Para o cálculo das mensagens do grafo-fator devemos
começar por um nó de ponta. No caso começaremos pelos
(3) nós y e calcularemos a mensagem do nó y até o nó de
i
i
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Seja yi a i-ésima saı́da do canal de acordo com o modelo
descrito na seção II. E seja y = (y1 , y2 , . . . , yNs ) o vetor
de saı́das do canal após o envio de uma palavra-código. A
aplicação do critério máximo a posteriori (MAP) para o iésimo bit bi da palavra transmitida pode ser expressa como
bˆi = arg max p(bi = vi |y)

p(b|y) =

b:bi =vi

vi

A. Decodificação

X
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função p(yi |si ). Neste caso por ser um nó de ponta temos
que a mensagem é:


µbi →I(hj ·b=0) = 

µyi →p(yi |si ) = 1

(6)

A próxima mensagem é de um nó de função para um nó de
variável e é dada por:

µp(yi |si )→si (si ) =

X
yi

1
−
1· √ e
σ 2π

1
−
= √ e
σ 2π



yi −si
√
2σ



yi −si
√
2σ

2

µsi →V C(bi ,si ) (si ) = µp(yi |si )→si (si )

µbk →V C(bi ,si ) (bk ) ·
Nb
X  Y
∼bj

1
√ e
σ 2π

σ 2π

(7)


L µbi →I(hj ·b=0) =


X



L µI(hk ·b=0)→bi  + L µV C(bt ,st )→bi .
k∈H 0 i ,k6=j

(15)
A última mensagem que falta é a µI(hj ·b=0)→bi e trabalhando com o Log-likelihood chegamos à

(8)

L µI(hj ·b=0)→bi =


Y

tanh L(µbk →I(hj ·b=0) )/2  . (16)
2 · tanh−1 
k∈H j ,k6=i

= (9)


µbt+Nb ·i →V C(bi ,si ) (bt+Nb ·i ) ·

t=1,t6=j

2 !
yi −V 0 (bi )
√
−
2σ

(10)

onde 
V 0 (bi ) é o sı́mbolo mapeado pelos bits
bi = bNb ·i , ..., bNb ·(i+1)−1 . E calculando a mensagem
µbj →V C(bi ,si ) (bj ) temos
Y

(13)
Para estas mensagens é melhor trabalhar com o Loglikelihood dado pela seguinte equação


P (x = 0)
.
(14)
L (x) = log
P (x = 1)

Y

si =1 ∼bj k6=j,bk ∈bi ,bk ∈{0,1}


yi −si 2
1
− √
2σ
√ e
· V C (bi , si )

µbi →V C(bt ,st ) (bi ) =

k∈H i ,k6=j

E assim reescrevemos a equação 13 como

Calculando a mensagem de µV C(bi ,si )→bj (bj ) vem
M X
X

µI(hk ·b=0)→bi  · µV C(bt ,st )→bi

0

2

onde a somatória é retirada pois yi é um valor fixo referindose ao sinal recebido pelo decodificador. A próxima mensagem
do nó de variável si até o nó de função V C(bi , si ) é dada
pela mesma função da mensagem µp(yi |si )→si (si ). E assim
temos que

µV C(bi ,si )→bj (bj ) =


Y

µI(hk ·b=0)→bi (bi )

(11)

k∈H 0i

ou
X


L µbi →V C(bt ,st ) =
L µI(hk ·b=0)→bi

(12)

k∈H 0i

B. Cronograma do Algoritmo de Decodificação
Na implementação do decodificador, inicialmente calculamos as mensagens dadas pela Equação 8. Esta mensagem deve ser calculada para todos os valores de si ∈
{l1 , ..., lNb } . Esta mensagem é constante em todo o processo
de decodificação e depende apenas dos valores de yi recebidos.
Todas as mensagens são inicializadas com o valor de ”loglikelihood” igual a zero, menos a mensagem pré-inicializada
descrita acima. O algoritmo é executado várias vezes até
sua convergência ou até que um número pré-determinado de
iterações seja alcançado. O algoritmo consiste nos seguintes
passos repetidos:
• Calcular todas as mensagens µV C(bi ,si )→bj (bj ) e calcu
lar o valor do ”loglikelihood” L µV C(bi ,si )→bj
• Verificar se o algoritmo convergiu calculando a soma das
mensagens para cada
bit bi formado pelas mensagens

L µV C(bk ,sk )→bi e L µI(hj ·b=0)→bi . E dado a soma
calculada aqui chamada de L (bi ), calcular a estimativa
do sinal transmitido como sendo
(
0 se L (bi ) > 0
bi =
1 caso contrário

0

onde Hi é o vetor com os valores k onde o valor da posição
i do vetor hk é 1, isto é, os nós de função I(hk · b = 0)
ligados ao nó bi . E hk · b representa um produto interno
e hk é uma linha da matriz de verificação de paridade. As
outras mensagens são praticamente as mesmas obtidas na
dedução do decodificador LDPC. A única diferença é o termo
a mais referente a mensagem da equação 10 que aparece a
mais na mensagem µbi →I(hj ·b=0) e assim podemos escrever
a mensagem como

•
•
•

811

e verificando se o valor estimado de b é uma palavracódigo válida. Se sim, a decodificação deste bloco é finalizada e o vetor b é o vetor transmitido. Caso contrário,
continuar a decodificação.

Calcular todas as mensagens L µbi →I(hj ·b=0) ;
calcular todas as mensagens L µI(hj ·b=0)→bi ;

e por fim todas as mensagens L µbj →V C(bi ,si ) (bj ) . E
repetindo novamente os passos até a convergência ou o
número máximo de passos ser alcançado.
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Fig. 3. Resultado da simulação para K = 20000, N = 70000 e Ns =
15000 e probabilidades e nı́veis otimizados.
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Fig. 4.
Comparação do resultado obtido com o lı́mite de Shannon,
onde otimizado é o limite de Shannon considerando os parâmetros usados
na simulação, e probs. uniforme o limite de Shannon com probabilidades
uniforme.

IV. R ESULTADOS
Considerando um nı́vel de escurecimento ξ = 0, 05 e uma
qualidade de sinal igual a17dB, a otimização desenvolvida em
[4] leva aos seguintes parâmetros de um sistema codificado:
• Nı́veis: {l1 = 0, 0; l2 = 0, 0666; l3 = 0, 1355; l4 =
0, 2153}
• Probabilidades: {p1 = 0, 5505; p2 = 0, 2415; p3 =
0, 1366; p4 = 0, 0715}
• Capacidade de canal: 1, 4343 bits por uso de canal.
Caso seja feito o mesmo cálculo considerando os nı́veis
equiprováveis para os mesmos valores de escurecimento e
qualidade de sinal terı́amos os seguintes parâmetros:
• Nı́veis: {l1 = 0, 0; l2 = 0, 0333; l3 = 0, 0666; l3 = 0, 1}
• Probabilidades: {p1 = p2 = p3 = p4 = 0, 25}
• Capacidade de canal: 1, 05 bits por uso de canal
Implementaremos o sistema considerando um mapeamento
com Nb = 4 bits, i.e., um total de M = 16 nı́veis. Esta escolha
garante as seguintes aproximações para as probabilidades:
9
• 0, 5505 pode ser aproximado por 16 = 0, 5625
4
• 0, 2415 pode ser aproximado por 16 = 0, 25
2
• 0, 1366 pode ser aproximado por 16 = 0, 125
1
• 0, 0715 pode ser aproximado por 16 = 0, 0625
Com estas aproximações de probabilidade há uma pequena
redução de capacidade de canl que cai para 1, 3925 bits por
uso de canal. Como utilizamos 4 bits para mapear um nı́vel,
e cada nı́vel transmite 1, 3925 bits de informação, precisamos
=
de um codificador LDPC com uma taxa menor que 1,3925
4
0, 3481. Utilizaremos um codificador LDPC com taxa igual a
2
7 ' 0, 286. Os parâmetros deste codificador são K = 20000,
N = 70000 e Ns = 15000. Na Figura 3 vemos o resultado
da simulação com estes parâmetros e podemos ver que a taxa
de erro será menor que 10−7 para uma qualidade de sinal de
17,1dB.
Estaremos nos referindo à Figura 4. Considerando a taxa
de 27 do codificador utilizado, temos o limite de Shannon para
qualidade de sinal igual a 15, 6dB. Sendo assim, o sistema

simulado está a 1, 5dB da capacidade de canal. Comparando
com o caso de nı́veis equiprovaveis podemos ver um ganho
de 0, 4dB do sistema simulado sobre o limite de Shannon de
qualidade de sinal.
V. C ONCLUS ÕES
Em [4] foram obtidos conjuntos de nı́veis M-PAM e suas
respectivas probabilidades de ocorrência de tal maneira que
a capacidade do canal VLC correspondente fosse atingida.
Este artigo propôs um esquema de codificação LDPC e um
mapeamento dos bits na saı́da do codificador juntamente com
um algoritmo de decodificação e demodulação baseado no
algoritmo soma-produto para um dos conjuntos de [4]. O
desempenho do esquema proposto foi obtido e verificou-se
que ele opera a 1, 5dB da capacidade de canal. Ao propor
o esquema deste artigo, observou-se que o mapeamento que
garante uma distribuição não-uniforme para as probabilidades
dos nı́veis M-PAM possui grande influência no desempenho do
sistema VLC. Estudos estão sendo desenvolvidos no sentido
de projetar um novo esquema de codificação e mapeamento
de tal maneira que uma melhor aproximação da capacidade de
canal seja alcançada.
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[1] P. H Pathak, X. Feng, P. Hu e P. Mohapatra, ”Visible Light Communication, Networking, and Sensing: A Survey, Potential and Challenges,”
IEEE Comm. Surveys and Tutorials, v. 17, no. 4, pp. 2047–2077, 2015.
[2] T. Komine e M. Nakagawa, ”Fundamental Analysis for Visible-Light
Communication System using LED Lights,” IEEE Trans. Consumer
Electronics, pp. 100–107, Fev. 2004.

812
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Projeto de Códigos de Reticulado LDPC Multinı́vel
Irregulares e com Uso de Shaping
Paulo Ricardo Branco da Silva, Roberto Augusto Philippi Martins e Danilo Silva

Resumo— Códigos de reticulado são ferramentas poderosas
tanto para atingir a capacidade do canal AWGN quanto em
diversos problemas de teoria da informação multiterminal. Em
particular, códigos de reticulado multinı́vel baseados em códigos
LDPC binários parecem promissores por apresentar um bom
desempenho sob uma decodificação multi-estágio de baixa complexidade. Este artigo apresenta duas contribuições ao projeto de
reticulados LDPC: o projeto de distribuições de graus irregulares
para decodificação multi-estágio e o uso de shaping para reduzir
a potência de transmissão. Os ganhos obtidos por estas duas
modificações são avaliados via simulações.
Palavras-Chave— Códigos de reticulado, códigos LDPC irregulares, códigos multinı́vel, Construção D0 , shaping
Abstract— Lattice codes are powerful tools for achieving the
capacity of the AWGN channel as well as for many multiterminal
information theory problems. In particular, multilevel lattice
codes based on binary LDPC codes are attractive due to their
good performance under low-complexity multistage decoding.
This paper presents two contributions to the design of LDPC
lattices: the design of irregular degree distributions for multistage
decoding and the use of shaping to reduce the transmission power.
The gains obtained by these two modifications are evaluated via
simulations.
Keywords— Lattice codes, irregular LDPC codes, multilevel
codes, Construction D0 , shaping

I. I NTRODUÇ ÃO
Códigos de reticulado são estruturas matemáticas elegantes e poderosas que não apenas são capazes de alcançar a
capacidade do canal AWGN mas também se mostram um
ingrediente-chave em muitos problemas recentes da teoria da
informação multiterminal (veja, por exemplo, [1] e referências
ali citadas). Entretanto, construir códigos de reticulado poderosos que sejam implementáveis com baixa complexidade ainda
é um problema desafiador.
Uma direção promissora é a construção de reticulados multinı́vel através das Construções D e D0 [2], as quais se baseiam
em uma famı́lia de L códigos lineares binários aninhados
usados em conjunto com modulação 2L -PAM. A primeira (segunda) construção descreve um reticulado através das matrizes
geradoras (de verificação de paridade) dos códigos componentes aninhados. Uma grande vantagem destas construções
é admitir uma decodificação multi-estágio (MSD) [3], [4]
de baixa complexidade, em que cada código componente é
individualmente decodificado sobre o corpo binário.
Exemplos importantes das Construções D e D0 , respectivamente, são os reticulados polares [5]—os quais são mostrados

atingir a capacidade do canal AWGN com complexidade
O(Ln log n), onde n é a dimensão do reticulado—e os reticulados LDPC [6]. Até recentemente, havia uma lacuna de
desempenho e complexidade entre os reticulados produzidos
por ambas as construções. Esta lacuna foi eliminada em [7]
com uma generalização da Construção D0 que permite um
projeto mais flexı́vel de códigos LDPC aninhados, bem como
a introdução de uma codificação sequencial que permite obter
complexidade O(Ln) com reticulados LDPC.
Os resultados apresentados em [7], entretanto, consideram
apenas o projeto de reticulados LDPC regulares para transmissão sobre um canal sem restrição de potência. Neste artigo,
estendemos os resultados de [7] considerando o projeto de
reticulados LDPC irregulares e com o uso de shaping para
transmissão em um canal com restrição de potência.
Embora reticulados LDPC irregulares tenham sido propostos previamente em [8], o projeto apresentado em tal artigo
baseia-se em uma decodificação conjunta, de complexidade
elevada, enquanto o projeto apresentado no presente artigo
considera uma decodificação multi-estágio. Com relação ao
uso de shaping, não temos conhecimento de métodos existentes que se apliquem a reticulados LDPC multinı́vel genéricos.
Em particular, o método proposto em [9] requer um reticulado
de um único nı́vel com uma estrutura especial (triangular) da
matriz geradora, o que não é exigido neste artigo.
Como demonstrado por resultados de simulação, os reticulados irregulares projetados neste artigo possuem um desempenho superior aos regulares. Além disso, o uso de shaping
permite uma redução considerável de potência de transmissão
em comparação ao caso sem shaping, resultando em um
ganho de SNR. Combinadas, as duas melhorias proporcionam
um ganho de aproximadamente 0, 7116 dB com relação ao
desempenho do nosso melhor projeto de reticulado LDPC
regular sem shaping.
II. P RELIMINARES
A. Reticulados

Um reticulado Λ ⊆ Rn é um subgrupo discreto de Rn .
Como consequência, pode ser descrito pelo conjunto Λ =
{uG, u ∈ Zn }, onde G ∈ Rn×n é uma matriz geradora.
Uma região fundamental de Λ é um conjunto RΛ ⊆ Rn
tal que qualquer x ∈ Rn pode ser unicamente expresso
como x = λ + r, onde λ ∈ Λ e r ∈ RΛ . Toda região
fundamental tem o mesmo volume, denotado por V (Λ). Uma
Paulo Ricardo Branco da Silva, Roberto Augusto Philippi Martins e região fundamental R define um quantizador Q : Rn → Λ
Λ
Λ
Danilo Silva¸ Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catan
rina, Florianópolis-SC, Brasil, E-mails: paulo.branco@posgrad.ufsc.br, ro- e uma operação modulo-Λ R → RΛ dados por QΛ (x) = λ e
berto.apm@grad.ufsc.br, danilo.silva@ufsc.br.
x mod Λ = r, respectivamente, onde x = λ+r. Em particular,
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a região de Voronoi de Λ em torno da origem é definida
como VΛ , {x ∈ Rn : arg minλ∈Λ kx − λk = 0}, com
empates decididos arbitrariamente mas tais que VΛ seja uma
região fundamental. A probabilidade de erro Pe (Λ, σ 2 ) de um
reticulado Λ ⊆ Rn é definida como sendo a probabilidade
de um vetor aleatório gaussiano z ∈ Rn com componentes
independentes de média nula e variância σ 2 se situar fora de
VΛ . Um sub-reticulado Λ0 ⊆ Λ é um subconjunto de Λ que
também é um reticulado. Se Λ e Λ0 ⊆ Λ são reticulados, então
C = Λ ∩ RΛ0 é dito ser um código de reticulado aninhado.
Note que |C| = V (Λ0 )/V (Λ).

decodificador para o código de reticulado Cc , Λ ∩ RΛ0 no
canal (5). Nesse contexto, Cc é denominado código de canal.
2
A probabilidade de erro tem como limite superior Pe (Cc , σeff
),
2
onde Pe (Cc , σ ) denota a probabilidade de erro do código Cc
em um canal módulo-Λ0 sujeito a ruı́do AWGN de variância
σ 2 . De posse de cc , obtém-se finalmente c = cc mod Λs , o
que decorre do fato de que Λs ⊇ Λ0 .
Concretamente, isto significa que a eliminação do ruı́do
pode ser realizada de forma prática efetivamente ignorando
a região de shaping, através da decodificação de Cc [11].
C. Construção D0

B. Modelo de Canal
n

Seja Λ ⊆ R um reticulado e seja Λs ⊆ Λ um subreticulado com região de Voronoi VΛs , denominado reticulado
de shaping. Seja X = (Λ + d) ∩ VΛs um código de reticulado
deslocado por um vetor de dither d ∈ Rn . A saı́da do canal
é y = x + z, onde x ∈ X é o vetor transmitido e z ∈ Rn
é um vetor de ruı́do gaussiano branco de variância σ 2 por
componente. Define-se P = n1 E[kxk2 ] e SNR = P/σ 2 .
Seja C = Λ ∩ RΛs um código de reticulado, onde RΛs é
uma região fundamental de Λs que define alguma operação
módulo-Λs conveniente. É possı́vel expressar x como
x = c + d + λs

(1)

onde c ∈ C é uma palavra-código e λs ∈ Λs é um vetor de
shaping escolhido tal que x ∈ VΛs .
Segundo a abordagem de [1, Cap. 9], o receptor primeiramente calcula o vetor
yeff = αy − d = λ + zeff

(2)

onde λ = c + λs ∈ Λ,
zeff = (α − 1)x + αz

(3)

é o ruı́do efetivo e α = SNR/(1 + SNR) é um coeficiente
de escalonamento MMSE. Em seguida, um decodificador
(quantizador) para Λ é aplicado em (2). A probabilidade de
2
erro na recuperação de λ tem como limite superior Pe (Λ, σeff
),
onde
2
σeff
= (α − 1)2 P + α2 σ 2
(4)
é a variância por componente de zeff . De posse de λ, obtém-se
finalmente c = λ mod Λs .
Conforme mostrado em [10], [1], a aplicação do escalonamento MMSE resulta em um melhor desempenho para SNR
finita, permitindo que a capacidade do canal AWGN seja
alcançada para qualquer SNR.
1) Decodificação Simplificada: Uma forma prática de implementar a decodificação de λ ∈ Λ em (2), seguindo a
abordagem em [4], é primeiramente realizar uma redução
módulo um sub-reticulado mais simples Λ0 ⊆ Λs .
Mais precisamente, calcula-se
r = yeff mod Λ0 = cc + zeff mod Λ0
0

0

n

(5)

onde cc = λ mod Λ . Note que, se Λ = qZ , com RΛ0 =
[0, q)n , então a operação módulo-Λ0 pode ser implementada
simplesmente pela redução modulo-q (em R) de cada componente. Em seguida, cc ∈ Cc é decodificado aplicando-se um

Seja C0 ⊆ C1 ⊆ · · · ⊆ CL−1 ⊆ Fn2 uma famı́lia de códigos
lineares aninhados, onde, para ` = 0, . . . , L − 1, C` tem
dimensão k` , taxa R` = k` /n e m` = n − k` equações de
paridade. Por conveniência, definimos mL = 0.
Seja ϕ : Z → Z/2Z ∼
= F2 o homomorfismo de
redução natural, extensı́vel componente-a-componente,

Te sejam h1 , . . . , hmL −1 ∈ {0, 1}n e H` = hT1 · · · hTm` tais
` ×n
que ϕ (H` ) ∈ Fm
seja a matriz de verificação de paridade
2
de C` , para ` = 0, . . . , L − 1.
A aplicação da Construção D0 [2] resulta no reticulado
Λ = {x ∈ Zn : Hj xT ≡ 0 (mod 2`+1 ), 0 ≤ ` < L}. (6)
Observa-se que Λ = C + 2L Zn , onde C = Λ ∩ [0, 2L )n é
um código de reticulado. Em particular, temos que V (Λ) =
2n(L−R) onde R = n1 log2 |C| = R0 + · · · + RL−1 .
Se H0 , . . . , HL−1 são esparsas, i.e., se C0 , . . . , CL−1 são
códigos LDPC, então Λ é dito ser um reticulado LDPC.
1) Construção D0 Generalizada: A Construção D0 exige
que as matrizes H` sejam aninhadas, i.e., H` deve ser uma
submatriz de H`−1 . Conforme mostrado em [7], é possı́vel
relaxar esta restrição de aninhamento de matrizes preservando
as caracterı́sticas da Construção D0 , desde que os códigos
componentes continuem aninhados. Para isto, basta escolher
matrizes H` ∈ Zm` ×n que satisfaçam
H` ≡ F` H`−1

(mod 2` )

(7)

m` ×m`−1

para algum F` ∈ Z
, ` = 1, . . . , L − 1. Nesse caso, o
resultado definido por (6) é dito ser obtido pela Construção D0
Generalizada aplicada a H0 , . . . , HL−1 .
2) Particionamento de Equações de Paridade: Conforme
proposto em [7], uma maneira prática de construir matrizes
H0 , . . . , HL−1 satisfazendo (7) é construir H`−1 através da
partição das linhas de H` , para ` = L − 1, . . . , 1.
Como exemplo, particionamos H2 em H1 , e H1 em H0 :


H2 = 1 1 1 1 1 1 1 1


1 0 0 1 0 1 1 0
H1 =
0 1 1 0 1 0 0 1


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

H0 = 
0 1 0 0 0 0 0 1 .
0 0 1 0 1 0 0 0
Um propriedade importante desta abordagem é que todas as
matrizes produzidas possuem exatamente os mesmos pesos de
colunas.
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

D. Codificação e Decodificação Multi-Estágio
Seja C = Λ ∩ [0, 2L )n um código de reticulado, onde Λ é
um reticulado produzido pela Construção D0 (generalizada).
Conforme mostrado
PL−1 em [7], qualquer c ∈ C pode ser expresso
como c = `=0 2` c` , onde cada c` ∈ C` (s` ) é um elemento
de um código de coset

C` (s` ) , v ∈ {0, 1}n : H` vT ≡ s` (mod 2)
(8)
m`

e os vetores s` ∈ {0, 1} são dados por s0 = 0 e
P`−1
−H` i=0 2i cTi
mod 2, ` = 1, . . . , L − 1.
(9)
s` =
2`
De acordo com [7], o código a̧lC admite também uma
decodificação multi-estágio. Sejam c ∈ C e r = c+z mod 2L ,
onde z é um vetor de ruı́do branco gaussiano com variância
σ 2 por componente. Supondo que os vetores ci tenham sido
corretamente decodificados para i = 0, 1, . . . , ` − 1, calcula-se
!
P`−1
r − i=0 2i ci
r` =
mod 2
(10)
2`

z
= c` + ` mod 2
(11)
2
de onde c` ∈ C` (s` ) pode ser recuperado pela decodificação do
código de coset C` (s` ) em um canal módulo-2 sujeito a ruı́do
aditivo z/2` . Alternativamente, pode-se calcular c` = c̄` + v` ,
onde v` ∈ C` (s` ) é qualquer vetor do código de coset e c̄` ∈
C` = C` (0). Nesse caso, a decodificação pode ser realizada
usando o código linear C` .
Consequentemente, a probabilidade de erro está limitada por
2

Pe (C, σ ) ≤

L−1
X

` 2

Pe (C` , (σ/2 ) )

PL−1 `
Desta forma, dado c =
`=0 2 c` ∈ C, a operação de
shaping definida em (1) pode ser realizada calculando-se
x = cc + d
onde cc =

` 2

onde Pe (C` , (σ/2 ) ) denota a probabilidade de erro de C` no
canal (11).
Note que este método pode ser diretamente aplicado no
canal (5) fazendo-se Λ0 = 2L Zn e substituindo-se C, c, z
e σ por Cc , cc , zeff e σeff , respectivamente.
III. U SO DE S HAPING
Nesta seção, apresentamos uma forma prática de aplicar
shaping no sinal transmitido, adaptando a abordagem em [11].
Considere as definições da seção II-B. Embora o código
de canal Cc = Λ ∩ RΛ0 possa, em princı́pio, ser projetado
ignorando o reticulado de shaping Λs , o projeto de Λs depende
da escolha de Λ, uma vez que Λs ⊆ Λ. Uma forma prática de
desacoplar o problema, no caso em que Λ é um reticulado
multinı́vel, é deixando o último nı́vel sem codificação e
aplicando shaping apenas neste último nı́vel [11].
Mais precisamente, suponha que Λ seja um reticulado de
L nı́veis produzido pela Construção D0 (generalizada) e que
Λ0 = 2L Zn , com RΛ0 = [0, 2L )n , de forma que Cc =
Λ ∩ [0, 2L )n . Suponha que o último nı́vel, L − 1, seja nãocodificado, i.e., Cc,L−1 = {0, 1}n . Além disso, suponha que
Λs satisfaz 2L Zn ⊆ Λs ⊆ 2L−1 Zn , i.e., Λs = 2L−1 Cs +2L Zn ,
onde Cs ⊆ {0, 1}n é um código linear, denominado código de
shaping, e que RΛs ⊆ RΛ0 , de forma que C = Λ ∩ RΛs ⊆ Cc .
Suponha também que d = (d, . . . , d), onde d = −(2L − 1)/2.

`=0

(13)

`

2 cc,` ,
cc,` = c` ,

` = 0, . . . , L − 1

cc,L−1 = cL−1 + cs mod 2
2
e cs ∈ Cs é escolhido de forma
Pn a minimizar kxk .
Note que, como kxk2 = j=1 x2j , onde

xj = d +

L−2
X

2` c`,j + 2L−1 (cL−1,j + cs,j mod 2)

(14)

`=0

só depende de cs,j (e não de cs,j 0 , j 0 > j), o cálculo de
cs pode ser resolvido de forma eficiente pelo algoritmo de
Viterbi aplicado à treliça que representa Cs , usando x2j |cs,j
como métrica associada ao j-ésimo sı́mbolo (a qual pode
ser interpretada como a distância euclidiana entre o sı́mbolo
transmitido xj e o “sı́mbolo recebido” 0 ∈ R).
Concretamente, Cs é especificado por uma matriz de
verificação de paridade Hs ∈ {0, 1}ms ×n , enquanto C é
especificado pela escolha de uma matriz (HTs )† ∈ {0, 1}ms ×n
inversa à esquerda de HTs , i.e., tal que (HTs )† HTs = I. Mais
precisamente, para cc ∈ Cc , a operação
c = cc mod Λs

(15)

é definida por
c` = cc,` ,

` = 0, . . . , L − 1

cL−1 = cc,L−1 HTs (HTs )† mod 2

(12)

`=0

PL−1

o que por sua vez define C = Cc mod Λs .1 Em particular,
R = n1 log2 |C| = Rc − Rs , onde Rc = n1 log2 |Cc | e Rs =
ms
1
n log2 |Cs | = 1 − n .
IV. P ROJETO DE C ÓDIGOS LDPC I RREGULARES
A NINHADOS VIA EXIT C HARTS
Nesta seção discutimos a otimização das distribuições de
graus para códigos lineares aninhados construı́dos através do
particionamento de equações de paridade.
A. Projeto para um Único Código
Um código LDPC
caracterizado pelas distribuições
Pdvpode ser
de graus λ(x) = i=2
λi xi−1 para nós de variável e ρ(x) =
Pdc
i−1
para nós de paridade, onde λi (ρi ) representa
i=2 ρi x
a fração de arestas conectadas a nós de variável (paridade)
com peso i. A taxa de projeto de um código LDPC com
distribuições λ(x) e ρ(x) é dada por
P
ρi /i
.
(16)
R = 1 − Pi
i λi /i
Considere a decodificação via belief propagation em um
canal simétrico com entrada binária. O desempenho de
1 Na prática, se c
T †
ms
L−1 = uL−1 (Hs ) mod 2, onde uL−1 ∈ {0, 1}
é o vetor de dados do último nı́vel, então cL−1 não precisa ser regenerado
pelo receptor, que pode recuperar diretamente uL−1 = cc,L−1 HT
s mod 2.

816
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um ensemble (famı́lia) de códigos LDPC com as mesmas
distribuições de graus pode ser analisado através de curvas
conhecidas como EXIT (extrinsic information transfer) charts.
A partir destas funções é possı́vel determinar condições para
o bom desempenho de um ensemble, o que por sua vez nos
permite projetar as distribuições λ(x) e ρ(x).
Para I, IC ∈ [0, 1], sejam as funções
X
v(I, IC ) ,
λi vi (I, IC )
(17)
i

p

1)[J −1 (I)]2

[J −1 (I

)]2



(d −
+
C
p

X
c(I) , 1 −
ρi J
(i − 1)[J −1 (1 − I)]2

vd (I, IC ) , J

(18)
(19)

i

onde
Z

∞

√

J(σ) = 1 −
−∞


2
2
2
1
e−(`−σ /2) /(2σ ) log2 1 + e−` d`.
2πσ

Conforme mostrado em [12], assumindo uma aproximação
gaussiana, v(I, IC ) (c(I)) corresponde à informação mútua
extrı́nseca média da mensagem de saı́da de um nó de variável
(paridade) quando a mensagem de entrada possui informação
mútua extrı́nseca média I, onde IC é a capacidade do canal.
A condição para o sucesso da decodificação é que, a cada
iteração do algoritmo, a informação mútua cresça, isto é,
v(c(I), IC ) ≥ I.
Assumindo esta condição de progresso (e incluindo também
a condição técnica de estabilidade λ2 < 1/ρ0 (1) [12], onde
ρ0 (x) denota a derivada de ρ(x)), desejamos maximizar a taxa
de projeto do código para um dado ρ(x), o que nos leva ao
seguinte problema de otimização linear:
X
max
λi /i
λ(x)

i

λi ≥ 0,

s.t.

X

λi = 1,

λ2 < 1/ρ0 (1)

i

X

λi vi (c(I), IC ) ≥ I, ∀I ∈ [0, 1].

i

B. Projeto de Códigos Aninhados
Por definição, no particionamento de equações de paridade,
a matriz H` do código C` conserva a distribuição de graus de
variável da matriz H`+1 do código C`+1 , de taxa maior, para
` = 0, 1, . . . , L − 2, isto é, λ0 (x) = · · · = λL−1 (x) = λ(x).
Isto significa que a taxa de C é dada por
R=

L−1
X
`=0

R` = L −

PL−1 P
ρ /i
`=0
P i `,i .
λ
/i
i i

(20)

Assumindo ρ0 (x), . . . , ρL−1 (x) Pfixos, observamos que a
função objetivo da otimização,
i λi /i, continua a mesma
que no caso de um único código. No entanto, as restrições
precisam ser alteradas para que se exija um bom desempenho
de todos os códigos simultaneamente.

Mais precisamente, o problema de otimização linear se torna
X
max
λi /i
λ(x)

s.t.

i

λi ≥ 0,

X

λi = 1,

λ2 < 1/ max{ρ0` (1)}

i

X

`

(`)

λi vi (c(`) (I), IC ) ≥ I, ∀I ∈ [0, 1], ∀`

i
(`)

onde c (I) denota a função em (19) para a distribuição ρ` (x)
(`)
e IC denota a capacidade do canal (11).
(`)
Note que IC pode ser calculada numericamente a partir da
densidade condicional do canal (11), dada por


X 1
(r` − c` − k)2
√
exp −
(21)
p(r` |c` ) =
2σ`2
2πσ`
k∈Z
onde c` ∈ {0, 1}, r` ∈ [0, 2) e σ` = σ/2` , ` = 0, . . . , L − 1.
V. R ESULTADOS
Esta seção discute o projeto de códigos de reticulado
LDPC multinı́vel irregulares e com uso de shaping. Para
fins de comparação, projetamos também códigos multinı́vel
convencionais (MLC). Embora o desempenho de códigos
MLC seja tipicamente superior ao de códigos de reticulado,
códigos MLC não possuem a estrutura algébrica necessária
para serem empregados em algumas aplicações multiterminais
[1]. Idealmente, desejamos construir códigos de reticulado
com desempenho próximo ao de códigos MLC convencionais.
Utilizamos Λ0 = 4Zn e Cc construı́do por meio de C0 , C1 ⊆
{0, 1}n . Como código de shaping Cs utilizamos o código
convolucional de taxa Rs = 0, 5 apresentado em [11], o qual
foi escolhido pela disponibilidade das matrizes HTs e (HTs )† .
Para Cc utilizam-se 1) códigos de reticulado construı́dos
via Construção D0 Generalizada, em particular via o particionamento de equações de paridade, e 2) códigos MLC com
códigos componentes construı́dos independentemente através
do algoritmo PEG [13]. Em 1) é utilizada a decodificação de
reticulado (Reticulado) discutida na subseção II-D; em 2) é
utilizada a decodificação multi-estágio padrão - MSD (MLC).
A eficiência espectral R = R0 +R1 +R2 , onde R2 = 1−Rs
é a taxa do nı́vel de shaping, é projetada para probabilidade
de erro Pe = 10−3 e tamanho de bloco n = 2048 por meio da
regra do expoente de erro [3, Subseção IV.C]. Para Rs = 0, 5,
encontramos aproximadamente R = 1, 6 bits/dimensão.
O projeto individual das taxas R0 e R1 é baseado na regra
da igualdade de probabilidades de erro [3, Subseção IV.E].
Mais precisamente, deseja-se
0 e R1 para
P2 escolher taxas` R
2
P
(C
,
(σ
/2
)
)
≤ 10−3 e
as quais Pe (C, σeff ) ≤
eff
`=0 e `
Pe (C0 , σeff ) ≈ Pe (C1 , σeff /2). Inicialmente, são fixados valores
de R0 e R1 tal que R = R0 +R1 +R2 , e é feita uma varredura
sobre ρ0 (x), ρ1 (x) e σ a fim de encontrar λ(x) que resulte nas
taxas R0 e R1 estipuladas. De posse de λ(x), são construı́dos
os códigos C0 e C1 , os quais são testados via simulação. O
processo é repetido até que as probabilidades de erro desejadas
sejam obtidas.
Casos de simulação com e sem shaping (c/ sh. e s/ sh.)
e com C0 e C1 regulares (reg.) e irregulares (irreg.) são
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TABELA I
TAXAS DOS C ÓDIGOS COMPONENTES (R0 /R1 /R2 ).

(c/ sh.)
(s/ sh.)
(c/ sh.)
(s/ sh.)

utilizados. Para os códigos regulares, selecionamos dv = 3.
Para o caso irregular sem shaping com decodificação de
reticulado, a distribuição de graus de variável é λ(x) =
0, 0111x3 + 0, 5372x4 + 0, 0080x12 + 0, 1969x13 + 0, 2467x21 ,
enquanto para o caso com shaping, λ(x) = 0, 0172x3 +
0, 9024x4 + 0, 0717x19 + 0, 0087x20 . A distribuição de graus
ρ(x) não é informada, pois varia segundo a construção da
matriz H realizada pelo algoritmo PEG [13], o qual depende
exclusivamente de λ(x). Na tabela I apresentamos as taxas de
todos os casos de simulação avaliados.
Na Figura 1, é apresentada a curva de probabilidade de erro
de bloco Pe em função de Eb /N0 para códigos regulares,
onde σ 2 = N0 /2 e Eb /N0 = SNR/2R. O uso de shaping
resulta em ganho de desempenho (0, 6585 dB entre as curvas
com decodificação de reticulado). A Figura 1 demonstra a
relação entre o shaping e a decodificação. Sem shaping, a
decodificação de reticulado degrada o desempenho. Como esta
decodificação supõe ruı́do equivalente gaussiano e como o
uso de shaping aproxima a distribuição de probabilidade do
ruı́do efetivo à gaussiana, a diferença de desempenho entre as
decodificações MSD e de reticulado é praticamente eliminada.
Na Figura 2, nota-se a diferença de desempenho em função
do uso de códigos irregulares. Para o caso sem shaping, ocorre
um ganho de 0, 1667 dB e para os códigos com shaping
e decodificação de reticulado o ganho é de 0, 0531 dB. Os
pequenos valores se devem à restrição λ0 (x) = λ1 (x) = λ(x)
para códigos aninhados C0 e C1 , os quais teriam distribuições
λ0 (x) e λ1 (x) ótimas diferentes se projetados independentemente. A fim de aumentar os ganhos na utilização de
códigos irregulares, estamos pesquisando métodos distintos ao
particionamento de equações de paridade, os quais permitiriam
λ0 (x) 6= λ1 (x).

Probabilidade de Erro de Bloco

Irreg.

Reticulado
0,2036 / 0,9102 / 0,5
0,6304 / 0,9878 / —
0,2036 / 0,9102 / 0,5
0,6387 / 0,9795 / —

10-1

10-2

10-3

Reticulado reg. s/ sh.
MLC reg. s/ sh.
Reticulado reg. c/ sh.
MLC reg. c/ sh.

10-4
5.6

5.8

6

6.2

6.4

6.6

6.8

7

7.2

E b /N0 (dB)

Fig. 1. Probabilidade de erro de bloco em função de Eb /N0 para códigos
regulares.
Verifica-se o ganho produzido pelo uso de shaping.
.
100

Probabilidade de Erro de Bloco

Reg.

MLC
0,2075 / 0,9063 / 0,5 (c/ sh.)
0,6387 / 0,9790 / — (s/ sh.)
0,2334 / 0,8804 / 0,5 (c/ sh.)
—

100

10-1

10-2

10-3

Reticulado reg. s/ sh.
Reticulado irreg. s/ sh.
Reticulado reg. c/ sh.
Reticulado irreg. c/ sh.
MLC irreg. c/ sh.

10-4
5.6

5.8

6

6.2

6.4

6.6

6.8

7

7.2

E b /N0 (dB)

Fig. 2.

Probabilidade de erro de bloco em função de Eb /N0 . Observa-se o

.pequeno ganho resultante do uso de códigos irregulares.
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Análise de desempenho da modulação GFDM em
sistemas MIMO com transceptores hı́bridos
Edson B. da Silva, Yuri C. B. Silva e Walter da C. Freitas Jr.

Resumo— Os sistemas de comunicação sem fio das futuras
gerações necessitam de altas taxas de dados para atender à demanda crescente dos usuários. Nesse contexto, novas tecnologias
surgem para tentar atender a essa demanda, como por exemplo o
desenvolvimento de novas formas de onda e o avanço das técnicas
baseadas em comunicações MIMO (do inglês, Multiple-Input
Multiple-Output). Neste artigo consideramos o uso da modulação
GFDM (do inglês, General Frequency Division Multiplexing), a
qual possui vantagens em relação ao OFDM (do inglês, Orthogonal Frequency Division Multiplexing) convencional, como por
exemplo a redução das emissões fora da banda de interesse. Além
disso, apresentamos uma análise do seu desempenho em sistemas
MIMO com transceptores hı́bridos, HMTS (do inglês, Hybrid
MIMO Transceiver Scheme), os quais combinam diversidade e
multiplexação espacial. Tendo em vista que estudos anteriores
não consideraram o uso do GFDM em cenários hı́bridos, são
apresentados neste trabalho os resultados em termos da taxa
de erro de bit, comparando diferentes esquemas hı́bridos e de
diversidade.
Palavras-Chave— MIMO,
GFDM,
codificação
espaçotemporal, multiplexação e sistemas hı́bridos.
Abstract— Future generation wireless communication systems
require high data rates to meet the growing users’ demand.
In this context, new technologies are being developed to meet
such demands, such as the development of new waveforms and
the advances in techniques based on MIMO communications.
In this article we consider the use of the GFDM modulation,
which presents advantages in comparison to conventional OFDM,
such as the reduction of out-of-band emissions. Furthermore, we
present an analysis of its performance with hybrid MIMO transceiver schemes (HTMS), which combine diversity and spatial
multiplexing. Since previous studies have not considered the use
of GFDM in hybrid scenarios, this work presents bit error rate
results comparing different hybrid and diversity schemes.
Keywords— MIMO, GFDM, space-time coding, multiplexing
and hybrid schemes.

I. I NTRODUÇ ÃO
Nos últimos anos, com a expansão e popularização dos
mercados de telefonia móvel, a demanda de tráfego de voz
e dados oferecida aos usuários vem se tornando insuficiente
[1]. Esse aumento exponencial nas taxas de transmissão da
rede proporcionado pelo uso crescente de dispositivos móveis
é decorrente da intensa utilização de redes sociais e recursos
multimı́dia, como vı́deo de alta definição. Além disso, a adição
cada vez maior de aparelhos eletrônicos com suporte a IoT (do
inglês, Internet of Things) [2], como eletrodomésticos, tablets,
smart TVs, redes de sensores e até mesmo comunicação com
meios de transporte deve gerar um tráfego de dados que,
num futuro próximo, não será suportado pelos padrões atuais
Edson B. da Silva, Yuri C. B. Silva, Walter da C. Freitas Jr., Universidade
Federal do Ceará, Fortaleza-Ce, Brasil, E-mails: edsonbezerra22@gmail.com,
yuri@gtel.ufc.br, walter@gtel.ufc.br.

de comunicações móveis [3], conhecidos hoje como Quarta
Geração (4G) [4]. A expectativa é de que bilhões de novos
dispositivos móveis com padrões de tráfego diferentes passem
a fazer parte da nova geração de redes móveis (5G) [5], [6],
mas o número pode ser ainda maior. Dessa forma, para atender
às exigências do mercado de telefonia móvel, vêm sendo
desenvolvidas técnicas de diversidade, codificação espaçotemporal e modulação mais robustas, capazes de atenuar os
efeitos degradantes do canal, bem como aumentar as taxas de
transferência de dados do sistema [7].
OFDM (do inglês, Orthogonal Frequency Division Multiplexing) é uma técnica de modulação multiportadora utilizada por
grande parte dos padrões de comunicação modernos, devido à
sua enorme flexibilidade e eficiência sobre canais seletivos em
frequência [8]. A interferência intersimbólica, ISI (do inglês,
Inter Symbol Interference), é reduzida pela inserção de um
intervalo de guarda entre os sı́mbolos OFDM. Além disso,
a integração das estruturas multi-antenas MIMO (do inglês,
Multiple-Input Multiple-Output) com a técnica OFDM, denominada MIMO-OFDM, dotou o sistema com altas taxas de
dados [9], [10]. Tais caracterı́sticas de desempenho permitiram
que o sistema fosse utilizado com êxito em padrões atuais de
redes de comunicações, tais como as redes 4G e WiMAX (do
inglês, Worldwide Interoperability for Microwave Access) [4].
Contudo, a técnica OFDM inclui limitações, dentre as quais,
principalmente, alta PAPR (do inglês, Peak to Average Power
Ratio) e elevada emissão fora da banda de interesse.
A fim de superar os problemas supracitados, estudos recentes têm apresentado diversos candidatos potenciais [11].
Dentre eles podemos citar as técnicas: UFMC (do inglês,
Universal Filter Multicarrier), FBMC (do inglês, Filter Bank
Multicarrier) e GFDM (do inglês, General Frequency Division
Multiplexing). Em particular, pode-se ressaltar o esquema
GFDM [12], [13], por sua capacidade de reduzir a radiação
fora da banda, OOB (do inglês, Out-of-Band), e controlar a
PAPR [14], [15], superando portanto os principais problemas
inerentes ao OFDM e atendendo aos requisitos necessários à
implementação dos sistemas 5G.
A técnica de modulação GFDM convencional [12], denominada GFDM/QAM (do inglês, GFDM/Quadrature Amplitude Modulation), onde cada sı́mbolo complexo modula uma
dada subportadora de um dado subsı́mbolo GFDM, sofreu
adaptações a fim de melhorar seu desempenho, pois a ISI
e a ICI (do inglês, Inter Carrier Interference) permanecem
como desvantagem. Isto é resultado da caracterı́stica nãoortogonal do processo de modulação [16]. Por estes motivos,
foi proposta uma versão modificada e melhorada da técnica
anterior, o OQAM-GFDM (do inglês, Offset Quadrature Amplitude Modulation-GFDM). Ao invés de sı́mbolos complexos,
819
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o OQAM-GFDM modula portadoras com um sı́mbolo real em
cada bloco de subportadora, sem prejudicar a forma do pulso
não-retangular do GFDM [16], [17].
Para acompanhar o crescimento da demanda de dados
e proporcionar melhor eficiência da largura de banda aos
sistemas de comunicação de quinta geração (5G), torna-se
crucial o uso de múltiplas antenas. A tecnologia MIMO pode
oferecer ao sistema ganho de diversidade, através da utilização
de códigos STBC (do inglês, Space-Time Block Codes), ou
ganho de multiplexação espacial, por meio de esquemas como
o V-BLAST (do inglês, Vertical Bell Laboratories Layered
Space-Time). Além disso, também é possı́vel a combinação
das técnicas V-BLAST com esquemas de diversidade STBC,
denominadas HMTS (do inglês, Hybrid MIMO Transceiver
Scheme) [18], [19]. Tais esquemas hı́bridos asseguram, simultaneamente, o ganho de multiplexação e o ganho de diversidade, ao contrário do MIMO clássico, que não suporta os dois
ganhos ao mesmo tempo [18]. Como esta técnica é baseada
em camadas, uma codificada e a outra multiplexada, ambas interferem mutuamente, sendo necessária a aplicação de técnicas
de cancelamento de interferência, como a diagonalização em
bloco [20].
O estudo de técnicas MIMO e o projeto de novas formas
de onda, como o GFDM, possuem portanto alta relevância
para sistemas 5G. Dentre os estudos recentes que combinam
múltiplas antenas e GFDM pode-se citar [21], [22]. No entanto, tais estudos não consideram o uso de técnicas hı́bridas.
Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo comparar o desempenho, em termos da taxa de erro de bit, BER
(do inglês, Bit Error Rate), dos esquemas STBC e HMTS [18]
aplicados a sistemas GFDM.
Este artigo está organizado da seguinte forma. Na seção
II apresentamos o modelo do sistema, fazemos uma breve
descrição da técnica GFDM e ainda enumeramos os esquemas
de transmissão considerados. Na seção III é feita a comparação
e análise dos resultados obtidos por meio de simulação
computacional. Finalmente, na seção IV, são apresentadas as
conclusões.

II. M ODELO DO S ISTEMA
Considere um sistema de comunicação sem fio com
múltiplas antenas e que emprega um esquema de modulação
baseado em OQAM-GFDM via deslocamento de frequência
[17]. A seguir são descritos os modelos relativos ao GFDM e
aos esquemas de transmissão com múltiplas antenas.

A. OQAM-GFDM via deslocamento de frequência
O GFDM é uma técnica de multiplexação multiportadora
capaz de atenuar a emissão fora da banda de interesse por
meio da aplicação de um filtro formatador de pulso circular
em cada subportadora [13], tendo sido sugerido pela primeira
vez em 2009 por Fettweis [12]. A matriz de sı́mbolos GFDM
S está estruturada de forma que o ı́ndice K representa as
subportadoras e M os slots de tempo, resultando em M K

sı́mbolos. A matriz a seguir ilustra a organização dos sı́mbolos.


s1,1 s1,2 s1,3 · · · s1,M
 s2,1 s2,2 s2,3 · · · s2,M 




S =  s3,1 s3,2 s3,3 · · · s3,M  .
(1)
 ..

..
..
.
.
.
.
 .
.
.
.
. 
sK,1

sK,2

sK,3

···

sK,M

Cada elemento da matriz S corresponde a um sı́mbolo
modulado utilizando a técnica M-QAM (do inglês, M-ary
Quadrature Amplitude Modulation), sobreamostrado a uma
taxa de valor N e posteriormente filtrado pelo pulso g[n]
circularmente deslocado no tempo e na frequência de forma
que o sinal transmitido GFDM [17] é dado pela expressão a
seguir
K−1
−1
XM
X
x[n] =
sk,m [n]gk,m [n] ,
(2)
k=0 m=0

onde n indica o ı́ndice temporal. O pulso gk,m [n] pode ser
expresso como
gk,m [n] = g[ (n − mK)

k

mod N ]e(j2π K n) ,

(3)

que designa o filtro de transmissão circularmente deslocado
pelo m-ésimo subsı́mbolo e modulado pela k-ésima subportadora [17].
A equação para o sinal transmitido GFDM pode ainda ser
reescrita de forma condensada e expressa por
x = As ,

(4)

onde A é uma matriz KM × KM formada pelos filtros de
transmissão para todas as subportadoras sendo organizada
como segue
A = [g0,0 . . . gK−1,0 g0,1 . . . gK−1,1 . . . gK−1,M −1 ], (5)
onde gk,m é um vetor coluna contendo as amostras de gk,m [n]
e s contém todos os sı́mbolos de dados sk,m estruturados em
forma de vetor coluna de ordem KM × 1.
A propriedade da dualidade tempo-frequência da transformada de Fourier pode ser explorada e nos permite utilizar
a modulação OQAM (do inglês, Offset Quadrature Amplitude
Modulation) convencional no domı́nio da frequência a partir da
aplicação da matriz de transformação DFT (do inglês, Discrete
Fourier Transform) unitária WN , que pode ser calculada pela
expressão a seguir
il
1
[WN ]i,l = √ e−j(2π N ) ,
N

(6)

onde os ı́ndices i e l indicam a i-ésima linha e a l-ésima coluna
da referida matriz. Sejam A(i) e A(q) , respectivamente, as
componentes em fase e em quadratura da matriz A. A partir
destas matrizes é possı́vel gerar duas novas matrizes de précodificação, por meio da operação matemática abaixo
Ã(i)

=

H (i)
WN
A ,

(q)

=

H (q)
WN
A ,

Ã

(7)

caracterizando a modulação FS-OQAM-GFDM (do inglês,
Frequency-shift Offset-QAM for GFDM) [17]. A expressão em
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(4) nos permite obter o sinal GFDM a ser transmitido por meio
de
x = Ã(i) s(i) + Ã(q) s(q) ,
(8)
onde s(i) e s(q) representam, respectivamente, as componentes
em fase e em quadratura do vetor de sı́mbolos. A partir dessa
expressão é possı́vel estimar a sequência no receptor através
da seguinte operação
ŝ = <{(Ã(i) )H y} + j<{(Ã(q) )H y},

(9)

onde y representa o vetor de sinal recebido [17].
B. Esquemas de múltiplas antenas
Considere um sistema de comunicação sem fio com Nt antenas transmissoras e Nr antenas receptoras, também conhecido
como sistema MIMO. O canal está sujeito a desvanecimento
Rayleigh e é modelado por uma matriz H ∈ CNr ×Nt ,
assumindo-se no receptor a presença de ruı́do aditivo Gaussiano branco, com média nula e variância σ 2 . Tendo em vista a
ortogonalidade garantida pela modulação OQAM-GFDM [17],
assume-se neste trabalho que os esquemas de diversidade são
aplicados a cada subsı́mbolo de cada subportadora do sistema
GFDM. Os esquemas de transmissão considerados neste artigo
são: SISO (do inglês, Single Input Single Output), esquema de
diversidade G3 e o esquema hı́brido denotado por G2+1.
No esquema G3 os sı́mbolos transmitidos podem ser organizados de acordo com a matriz espaço-temporal que segue


s1 −s2 −s3 −s4 s∗1 −s∗2 −s∗3 −s∗4
s4 −s3 s∗2 s∗1
s∗4 −s∗3  ,
SG3 = s2 s1
s3 −s4 −s1 s2 s∗3 −s∗4 s∗1
s∗2
onde as linhas indicam a dimensão espacial e as colunas
indicam a dimensão temporal. O esquema G3 trabalha com 3
antenas no bloco de transmissão e recepção, onde multiplexa
K = 4 sı́mbolos de informação (s1 , s2 , s3 , s4 ) durante T = 8
realizações subsequentes do canal [18]. De tal forma que a
eficiência espectral efetiva é igual a
η = (K/T ) · log2 (M)
= (1/2) · log2 (M) [bps/Hz],

(10)

onde M representa a ordem da modulação.
A estrutura HMTS G2+1 [18] também é esquematizada
com 3 antenas no sistema transmissão e 3 antenas no sistema
de recepção, porém é caracterizada por duas camadas: uma
codificada pelo STBC padrão, denominado G2, e outra camada
multiplexada que transmite dados não-codificados. A matriz
de transmissão espaço-temporal dos sı́mbolos para o esquema
G2+1 está organizada como segue:


s1 −s∗2
SG2+1 = s2 s∗1  .
(11)
s3 s4
Neste esquema, verifica-se que K = 4 sı́mbolos (s1 , s2 , s3
e s4 ) são multiplexados em T = 2 realizações de canal. Isto
resulta numa eficiência espectral efetiva que supera o esquema
G3, como está expresso na equação a seguir
η = (4/2) · log2 (M)
= (2) · log2 (M) [bps/Hz].

(12)

C. Diagonalização em Bloco
Os esquemas de transmissão HMTS utilizam como artifı́cio
para aumentar a taxa de dados a transmissão multiplexada
de, no mı́nimo, duas camadas, uma com dados codificados
e outra não. No receptor, o sinal recebido em cada antena,
além de estar degradado pelos efeitos inerentes do canal, apresenta também a componente interferente da camada adicional.
Portanto, é necessária a utilização de técnicas para anular os
impactos causados pela interferência inter-camadas e, neste
caso, a diagonalização em bloco é uma alternativa eficiente e
de baixa complexidade para este propósito1 [9], [20].
Considere um sistema onde Nt = Nr = 3 no contexto do
esquema G2+1. Neste caso, para um dado instante de tempo,
temos dois sı́mbolos pertencentes à camada STBC (L1) e um
sı́mbolo pertencente à camada de multiplexação (L2). A fim
de aplicar a diagonalização em bloco no receptor, podemos
subdividir em camadas as matrizes de canal, resultando em
HL1 ∈ C3×2 e HL2 ∈ C3×1 , bem como o processamento de
recepção, resultando em DL1 ∈ C2×3 e DL2 ∈ C1×3 .
Considerando um dado instante de tempo em (11), o sinal
recebido pode ser expresso como:



DL1 
HL1 HL2 s + Dn , (13)
y = D(Hs + n) =
DL2
onde s corresponde a uma coluna de SG2+1 , y é o vetor
recebido e n o vetor de ruı́do. Um canal livre de interferência
entre camadas é obtido quando
Di Hj = 0, ∀i 6= j.

(14)

As matrizes de recepção podem ser obtidas a partir da
decomposição em valores singulares, SVD (do inglês, Singular
Value Decomposition), da matriz de canal de cada camada.
Seja Hj = Uj Sj VjH , então Di deve ser formada pelas
linhas de UH
j que correspondem ao espaço nulo de Hj . Como
resultado obtém-se:


DL1 HL1
0
y=
s + Dn.
(15)
0
DL2 HL2
A partir do qual pode ser realizado de forma independente
o processamento adicional de recepção adequado a cada
camada. Para a camada L1 deve ser empregado o método
G2 de diversidade, após o recebimento dos sı́mbolos nos dois
instantes de tempo. No caso da camada L2, pode ser aplicado
um filtro casado a cada sı́mbolo.
III. A N ÁLISE DE RESULTADOS
Nesta seção, analisamos o desempenho dos esquemas STBC
e das estruturas HMTS aplicados ao OQAM-GFDM em
termos da taxa de erro de bit, BER (do inglês, Bit Error
Rate), sem considerar o uso de codificação de canal. Para
todos os casos analisados o pulso de demodulação OQAMGFDM é dado pela equação (9). Os principais parâmetros e
considerações de simulação estão expressos na Tabela I.
Inicialmente comparamos o desempenho do SISO-GFDM
com as configurações STBC-GFDM 2x1 e 2x2. Em seguida,
1 Técnicas não-lineares baseadas em cancelamento sucessivo de interferência possuem um melhor desempenho, às custas de maior complexidade.
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TABELA I
PAR ÂMETROS DE SIMULAÇ ÃO
Valor

Modulação
Ordem da modulação
No. de subportadoras
No. de subsı́mbolos
Formato de pulso
Fator de roll off
No. de antenas de Tx.
No. de antenas de Rx.
Esquemas de transmissão

OQAM-GFDM
{2 ou 16}
128
8
Meyer RRC2
1
{1, 2, 3}
{1, 2, 3}
{SISO, G3, G2+1}

Taxa de erro de bit

Parâmetro

100

10−1

10−2

10−3

10−4
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20

25

30

SNR em dB
Fig. 1.

Impacto do esquema de diversidade sobre o GFDM (16-QAM).
100

Taxa de erro de bit

aplicamos a estrutura HMTS G2+1 ao GFDM e analisamos o
desempenho deste transceptor de forma geral e por camadas.
Por fim, comparamos o desempenho entre os esquemas G3 e
G2+1 em cenário com mesma eficiência espectral.
A figura 1 relaciona o desempenho da BER do sistema
SISO-GFDM com o esquema STBC-GFDM de duas antenas
na transmissão e uma antena na recepção, bem como com o
STBC-GFDM de duas antenas na transmissão e duas antenas
na recepção. Todos os esquemas de transmissão adotam o
mapeamento 16-QAM. Para um nı́vel baixo de relação sinalruı́do, SNR (do inglês, Signal-to-Noise Ratio), o desempenho
dos três esquemas de transmissão é muito próximo, mas com
uma pequena margem de ganho para os esquemas que utilizam
diversidade. O esquema que utiliza o STBC-GFDM 2x1, para
uma BER = 10−2 , atinge um ganho bastante significativo, em
torno de 8 dB em comparação com o SISO-GFDM. Usando
a mesma referência e analisando o esquema STBC-GFDM
2x2, nota-se uma eficiência ainda melhor, com um ganho de
aproximadamente 13 dB em relação ao SISO.
Na figura 2, mostramos o desempenho da modulação
OQAM-GFDM sobre as estruturas hı́bridas. O esquema
hı́brido utilizado é caracterizado por uma camada Alamouti
2x2 (L1) e uma camada multiplexada (L2) sem codificação.
São apresentadas as curvas com o desempenho individual de
cada camada para demonstrar a contribuição de cada uma
delas na taxa de erro de bit, uma curva com o desempenho
geral resultante, bem como uma curva combinada de L1
mais L2 utilizando uma técnica de seleção de antenas. Na
camada multiplexada (L2) do esquema hı́brido os dados não
são codificados e isso contribui para a baixa eficiência na
recuperação dos dados. O desempenho conjunto das duas
camadas do caso geral acaba sendo dominado pelo pior caso,
ficando distante da camada L1 e próximo à camada L2 de
baixo desempenho. Porém, através da utilização da técnica
de seleção de antenas, o desempenho conjunto (camada L1
mais camada L2) atingiu melhores resultados na recuperação
dos sı́mbolos para SNRs mais altas, a partir de 10 dB. A
seleção neste caso consiste em escolher em qual antena será
transmitida cada camada, com base em estimativas do canal, de
forma que a antena correspondente ao canal de melhor ganho
seja alocada à camada L2. Esquemas de cancelamento de
interferência mais complexos, como o SIC utilizado em [18],

SISO-GFDM 1x1
STBC-GFDM 2x1
STBC-GFDM 2x2

10−1

10−2
G2+1
G2+1
G2+1
G2+1

10−3

10−4

0

5

-

L1
L2
Geral
Geral+Seleção

10

15

20

25

30

SNR em dB
Fig. 2.

Desempenho do GFDM com esquema hı́brido G2+1 (16-QAM).

podem ser aplicados para melhorar ainda mais o desempenho
dos esquemas hı́bridos.
A figura 3 compara o desempenho de dois esquemas que
possuem a mesma eficiência espectral de 2 bps/Hz. O esquema
MIMO G3 com 16-QAM atinge um desempenho superior
quando comparado ao G2+1 com BPSK (do inglês, Binary
Phase Shift Keying). A alta performance do G3 se justifica
pela utilização do código STBC e a camada de dados não
codificada do G2+1 contribui para seu baixo desempenho.
Podemos confirmar isso diretamente no gráfico observando o
comportamento da curva da camada STBC (L1) do esquema
G2+1, que apresenta os menores nı́veis de BER.
IV. C ONCLUS ÕES

Neste artigo apresentamos uma análise de desempenho da
modulação GFDM em sistemas MIMO com transceptores
hı́bridos. Estudos anteriores caracterizaram o desempenho do
GFDM em alguns cenários com diversidade, mas sem considerar o caso HMTS (do inglês, Hybrid MIMO Transceiver
Scheme). Após a contextualização da modulação OQAMGFDM e dos esquemas hı́bridos, incluindo uma possı́vel
2 Filtro RRC (do inglês, Root Raised Cosine) utilizando a função auxiliar
de Meyer [23].
estratégia de cancelamento da interferência entre camadas
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Taxa de erro de bit
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Fig. 3. Comparação do GFDM empregando esquemas hı́bridos HMTS de
mesma taxa: G2+1 (BPSK) e G3 (16-QAM).

baseada em diagonolização em bloco, foram apresentados
resultados de taxa de erro de bit para diferentes cenários.
A partir da análise dos resultados foi possı́vel quantificar
os ganhos alcançáveis com a aplicação de técnicas de diversidade em cenários considerando GFDM. O caso hı́brido, em
particular, apresenta um desempenho bem divergente entre as
camadas, sendo o desempenho geral afetado principalmente
pelo pior caso (camada de multiplexação). Também foi demonstrado que o desempenho conjunto do caso hı́brido pode
ser melhorado ao se aplicar técnicas de seleção de antenas. Em
trabalhos futuros podem ser considerados esquemas hı́bridos
com ordens elevadas de modulação, bem como esquemas nãolinares de cancelamento de interferência entre as camadas.
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Validação do Vetorcardiograma de Kors pela
Identificação de Infarto Agudo do Miocárdio
Ittalo S. Silva, Cecı́lia M. Costa, Renato A. Hortegal, Carlos Danilo M. Regis

Resumo— O método da Matriz de Regressão de J. A. Kors
permite a aquisição do sinal do Vetorcardiograma a partir
do eletrocardiograma convencional, cuja forma de obtenção
encontra-se disseminada na comunidade médica. No entanto, é
necessário validar tal técnica perante à literatura, a fim de obter
uma alternativa confiável frente ao método padrão de aquisição
desenvolvido por Ernest Frank. Desse modo, este trabalho avalia
a eficácia do vetorcardiograma de Kors na identificação de
Infarto Agudo do Miocárdio, utilizando técnicas já consolidadas
por outros trabalhos para esse propósito, como reconstrução
do espaço de fases e redes neurais artificiais. O classificador
implementado obteve resultados de 87,5% de sensibilidade na
identificação da patologia cardı́aca com uma precisão 75%.
Palavras-Chave— Vetorcardiograma, Kors, Espaço de Fases,
Redes Neurais.
Abstract— The Regression Matrix method of J. A. Kors allows
the vectorcardiogram acquisition from the electrocardiogram
usual leads, whose acquisition process is aleady used by medical
community. However, it is important to validate this method
according to other studies, in order to achieve a reliable alternative against to the golden standard acquisition method created
by Ernest Frank. Therefore, this study evaluates the efficiency
of the Kors vectorcardiogram in Acute Myocardial Infarction
recognition, using tecquiniques already validated for the same
goal by other studies, as the reconstructed phase space and the
artificial neural networks. The classifier returned values of 87,5%
of sensibility for the cardiac disease recognition with an accuracy
of 75%.
Keywords— Vectorcardiogram, Kors, Phase Space, Neural
Networks.

I. I NTRODUÇ ÃO
O vetorcardiograma (VCG) é a representação vetorial das
atividades elétricas do coração, baseando-se em três vetores
−
→
ortogonais, chamados de derivações vetorcardiográficas (Vx ,
−
→ −
→
Vy e Vz ), que oferecem a visualização do ciclo cardı́aco no
espaço euclidiano. O método de aquisição do VCG considerado como padrão ouro pela literatura é o proposto por Ernest
Frank, pois permite a correção de erros no sinal oriundos da
posição excêntrica do coração no tórax [1].
No entanto, esse método tornou-se inviável devido à complexidade da configuração dos eletrodos pelo corpo do paciente, que oferece considerável desconforto e requer habilidade
para o posicionamento preciso dos mesmos, bem como devido
a limitações de hardware traduzidas no custo dos equipamentos [2]. Assim, métodos alternativos de obtenção do VCG
Ittalo Santos, Cecı́lia Costa e Danilo Regis, Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia, João Pessoa-PB, Renato Hortegal, médico
cardiologista do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo,
E-mails: ittalo.santos@academico.ifpb.edu.br, ceciliamcost@gmail.com, danilo.regis@ifpb.edu.br, eletrocardio2009@gmail.com

foram propostos, a fim de facilitar sua aquisição e minimizar
as desvantagens oferecidas pelo método de Frank.
O método da Matriz de Regressão de J. A. Kors associa as vantagens da vetorcardiografia com a facilidade de
aquisição do sinal de eletrocardiograma (ECG), pois consiste
em um método digital de reconstrução do VCG baseado na
combinação de derivações eletrocardigráficas [3]. Contudo, é
necessário consolidar essa técnica alternativa para garantir a
sua viabilidade perante o padrão ouro.
O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é uma doença cardiovascular que modifica significativamente a morfologia do
sinal de ECG e o seu diagnóstico automático é importante para
validação de técnicas de reconstrução de sinais cardı́acos [4].
A Reconstrução do Espaço de Fases (REF) evidencia estruturas geométricas que a priori não se destacam no sinal de ECG
comum. O método da contagem de caixas permite quantificar
a complexidade do sinal baseada nessas estruturas, servindo
como parâmetro para identificação de IAM [5].
Desse modo, este trabalho propõe usar o método da contagem de caixas para extrair da REF do sinal de VCG o
parâmetro de entrada de uma rede neural artificial a fim de
realizar a identificação de IAM e, assim, validar o método da
Matriz de Regressão de Kors mediante os resultados obtidos.
II. O V ETORCARDIOGRAMA PELO M ÉTODO DE KORS
O método da Matriz de Regressão de Kors trata-se de
uma técnica digital de construção do VCG a partir do ECG,
baseando-se na combinação linear de oito derivações eletro−→ −−→ −→ −→ −→ −→ −→
cardiográficas convencionais (V I, V II, V 1, V 2, V 3, V 4, V 5
−→
e V 6), de acordo com a Eq. 1 [3].
→ 
 −
  −
→  
VI
Vx
a11 . . . a18
 . 
→
 −
(1)
Vy  =  a21 . . . a28  ·  .. 
−
→
−
→
a
.
.
.
a
31
38
Vz
V6
−
→ −
→ −
→
Na qual, Vx , Vy e Vz são os vetores correspondentes às três
derivações ortogonais do VCG construı́do. A matriz central
corresponde à matriz de regressão de Kors (Tabela 1 do
trabalho de Kors et al. [3]) e a matriz coluna da direita referese as oito derivações de ECG.
III. M ÉTODOS
As oito derivações de ECG foram adquiridas do banco
de dados do Instituto Nacional de Metrologia da Alemanha (PTB), disponı́vel em [6]. Este disponibiliza as doze
derivações convencionais armazenadas a uma taxa de 1000
amostras por segundo, para 290 indivı́duos diferentes. Foram
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analisados 50 sinais de indivı́duos saudáveis e 50 sinais de
indivı́duos diagnosticados com IAM.
A Figura 1 ilustra as etapas da metodologia utilizada. Após
a aquisição no banco, cada derivação foi submetida a um
filtro FIR (finite impulse response) passa-faixa de ordem 300 e
frequências de corte de 3 Hz e 45 Hz. Em seguida, o VCG de
−
→ −
→ −
→
Kors (Vx , Vy , Vz ) foi obtido conforme explicado na Seção II.

Fig. 1.

Fluxograma do algoritmo utilizado.

O espaço de fases foi então reconstruı́do de acordo com a
metodologia descrita por Costa et al. [5], na qual um gráfico
bidimensional foi gerado para cada derivação do VCG versus
−
→
−
→
a sua versão atrasada (Ex.: Vx [n] X Vx [n − n0 ]). n0 assumiu
o valor de 0,01 s, obtido como o primeiro mı́nimo da curva de
informação mútua média, conforme [5]. Para cada gráfico, foi
obtida uma imagem no formato PNG com tamanho de 512
x 512 pixels, resultando, portanto, em 3 imagens por sinal
vetorcardiográfico.
O grau de complexidade do sinal (d) foi obtido ao aplicar o
método da contagem de caixas para cada imagem do Espaço
de Fases Reconstruı́do (EFR). Nesse método, a imagem é
segmentada em blocos quadrados de tamanhos idênticos,
sendo d calculado como a razão entre o número de blocos
marcados pelo EFR (Bmarcados ) e o número total de blocos
em que a imagem foi segmentada (BT otal ), conforme Eq. 2.
Os tamanhos de bloco utilizados neste trabalho foram 5 x 5
px, 10 x 10 px, 20 x 20 px e 40 x 40 px.
d=

Bmarcados
BT otal

(2)

Desse modo, os graus de complexidade obtidos para os
EFRs de cada derivação ortogonal de Kors foram utilizados
como parâmetros de entrada de uma rede neural do tipo
Perceptron de Múltiplas Camadas (MLP), cuja configuração
é baseada na função de ativação logı́stica e no algoritmo de
retropropagação de erro, parametrizado com um erro mı́nimo
de 10−4 e um número máximo de 500 iterações [4].
A rede neural foi alimentada com as seis combinações
possı́veis de parâmetros (graus de complexidade das três
derivações do VCG) e para cada combinação, um valor
de Sensibilidade (Sb), Especificidade (Es) e Acurácia (Ac)
foi retornado, caracterizando a classificação entre pacientes
saudáveis e infartados. Foram determinados 32 dos sinais para a
etapa de treino e 31 para a etapa de teste, conforme utilizado por
Costa et al. [4]. Esse processo foi repetido para cada tamanho
de bloco definido.
IV. R ESULTADOS
A Tabela I mostra os valores de sensibilidade, especificidade
e acurácia retornados pelo classificador MLP para a melhor

TABELA I
M ELHORES RESULTADOS OBTIDOS PARA CADA TAMANHO DE BLOCO .
Tamanho do Bloco
5x5
10 x 10
20 x 20
40 x 40

Combinação
dx , dy , dz
dx , dz
dy , dz
dy

Sb (%)
81,25
81,25
87,5
81,25

Es (%)
62,5
56,25
62,5
56,25

Ac (%)
78,57
78,57
75
78,57

combinação dos graus de complexidade das três derivações
ortogonais (dx , dy e dz ) de cada tamanho de bloco.
Percebe-se que os resultados apresentam valores significativos de sensibilidade para todos os tamanhos de bloco, ou seja,
considerável probabilidade de identificar a patologia quando
ela realmente está presente. O mesmo não acontece para os
valores de especificidade, ou a probabilidade de identificar os
indivı́duos saudáveis com exatidão [5].
Por outro lado, embora sejam inferiores aos encontrados
no trabalho de referência [4], os valores de precisão do
classificador (acurácia) encontram-se maiores do que 70% para
todos os tamanhos de bloco, que é um resultado aceitável e
coerente, visto que o método de Kors é uma aproximação
do padrão ouro de Frank e considerando o fato de que este
trabalho utiliza um único tipo de parâmetro de entrada para
a rede neural (grau de complexidade), enquanto os demais
trabalhos apresentam os melhores resultados para combinações
com outros tipos de parâmetros.
V. C ONCLUS ÕES
O método implementado por esse trabalho trata-se de uma
aproximação de um método consolidado pela literatura, visto
que os próprios coeficientes da matriz de regressão são obtidos
em um processo iterativo de minimização de erro [3] e,
portanto, requer outros estudos para evidenciar sua precisão
mediante o padrão ouro. No entanto, os resultados apresentados atendem ao objetivo principal desse trabalho, ao fornecer
valores de sensibilidade, especificidade e acurácia que sugerem
a possibilidade de utilização do VCG de Kors na identificação
de IAM, servindo como avaliação da viabilidade do método
da Matriz de Regressão de Kors para a obtenção do VCG por
intermédio do ECG.
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Rede de Sensoriamento Espectral Cooperativo
usando Rádios Definidos por Software de Baixo
Custo
Yngrid Keila Silva Cabral, Jerônimo Silva Rocha e Paulo Ribeiro Lins Júnior

Resumo— Este trabalho apresenta uma arquitetura de baixo
custo, se comparado com outras arquiteturas, para uma Rede
de Sensoriamento Espectral Cooperativo (RSEC) usando Rádios Definidos por Software, construídos usando RTL-SDR e
GNURadio, integrados a Raspberry Pi. A arquitetura é avaliada
usando a probabilidade de detecção em função da relação sinal
ruído como métrica, em um cenário que considera dois usuários
primários ocupando aleatoriamente um conjunto de possíveis
canais, sensoriados por seis nós sensores. Os resultados indicam
um desempenho satisfatório da arquitetura proposta, e destacam
o potencial para uso em diversas aplicações.
Palavras-Chave— Sensoriamento Espectral, Rádio Definido
por Software, Raspberry Pi
Abstract— This paper presents a low-cost architecture for
Spectrum Sensing Network Cooperative (RSEC) using Software
Defined Radios, using RTL-SDR and Gnuradio, integrated with
Raspberry Pi. The architecture is evaluated using the probability
of detection as a function of signal to noise ratio as a metric, in a
scenario that considers two primary users randomly occupying
a set of possible channels, with six sensor nodes. The results
indicate a satisfactory performance of the proposed architecture,
highlighting the potential for use in several applications.
Keywords— Spectrum Sensing, Software Defined Radio, Raspberry Pi

O Sensoriamento Espectral está entre as principais funções
dos rádios cognitivos, sendo responsável por identificar adequadamente as oportunidades de transmissão nos canais ociosos, evitando interferências entre transmissões simultâneas,
proporcionando qualidade de transmissão [4].
Existem várias propostas de arquiteturas para implementação de sensoriamento espectral usando rádio definido por
software (RDS), como as apresentadas em [5] e [6], cujas
implementações são feitas usando GNURadio e a plataforma
USRP (Universal Software Radio Peripheral).
Nesse trabalho é apresentada e implementada uma arquitetura para uma Rede de Sensoriamento Espectral Cooperativo
(RSEC) usando RDS’s implementados em uma plataforma
formada por rádios RTL-SDR integrados a Raspberry Pi,
implementação de custo significativamente baixo. A rede é
constituída de vários nós, responsáveis por monitorar fatias
específicas do espectro e que, por meio da cooperação entre si,
analisam e determinam se cada canal está livre para utilização
ou ocupado por algum serviço.
No restante do artigo, a seção II apresenta as características
da arquitetura de rede de sensoriamento espectral proposta e os
resultados de avaliação de desempenho dessa rede e a Seção III
apresenta as considerações finais do trabalho.

I. I NTRODUÇÃO
A atribuição de frequências das agências regulamentadoras,
como a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel),
revela que a maioria das bandas de frequência está atribuída
a uma determinada aplicação ou a usuários licenciados, e
há pouca largura de banda disponível para novos produtos e
serviços [1]. Levantamentos da FCC (Federal Communications
Commission), nos Estados Unidos, mostram que parte das
bandas licenciadas fica subutilizada ao longo do dia, com uso
do espectro licenciado variando entre 15% e 85% [2]. Porém,
apesar de estarem reservados e não utilizados em determinados
períodos do dia, esses espectros licenciados não pode ser
reutilizados por outros serviços.
Uma das alternativas para resolver esse problema é o
uso de rádios cognitivos, que adaptam, de forma inteligente,
seus parâmetros de transmissão a variações do canal, com
dois objetivos principais: comunicação confiável e utilização
eficiente do espectro eletromagnético [3].
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB,
Campus Campina Grande – PB, Grupo de Pesquisa em Comunicações e
Processamento de Informação – GComPI, emails: yngrid.tecinfo@gmail.com,
jeronimo.rocha@ifpb.edu.br e paulo.ribeiro@academico.ifpb.edu.br. Projeto
financiado com recursos da Chamada Interconecta IFPB – No 01/2017.

II. A NÁLISE DO D ESEMPENHO DA R EDE DE
S ENSORIAMENTO E SPECTRAL P ROPOSTA
A rede proposta é composta por seis nós de sensoriamento,
implementados com RTL-SDRs e Raspberry Pi, divididos em
dois grupos de três, com cada grupo responsável por analisar
faixas do espectro distintas, usando detecção de energia [3].
As leituras desses nós são enviadas para um nó concentrador,
que analisa se o canal está ocupado ou livre para transmissão.
A Figura 1 ilustra a arquitetura proposta.

Fig. 1.

826

Rede de Sensoriamento Espectral Cooperativo.

XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT’2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

TABELA I
E SPECIFICAÇÃO DOS DADOS APRESENTADOS NO GRÁFICO 2.

No de Nós/SNR
3

-4 dB
0.999

-6 dB
0.987

-8 dB
0.997

No de Nós/SNR
3

-4 dB
0.992

-6 dB
0.999

-8 dB
0.998

No de Nós/SNR
3

-4 dB
0.929

-6 dB
0.998

-8 dB
0.978

No de Nós/SNR
3

-4 dB
0.994

-6 dB
1

-8 dB
0.999

Frequência: 479 MHz
-12 dB -14 dB -16 dB
0.998
0.995
0.998
Frequência: 617 MHz
-10 dB -12 dB -14 dB -16 dB
1
0.999
0.999
0.997
Frequência: 629 MHz
-10 dB -12 dB -14 dB -16 dB
1
0.967
1
0.991
Frequência: 641 MHz
-10 dB -12 dB -14 dB -16 dB
1
1
0.998
0.952
-10 dB
0.999

Para avaliação do desempenho da arquitetura, é considerado
um cenário com quatro canais, com frequências centrais de
479, 617, 629 e 641 MHz e largura de banda de 6 MHz,
que não tem utilização na cidade de Campina Grande – PB,
de acordo com o plano de atribuição de canais de televisão
digital da Anatel [7]. Dois transmissores são usados como
usuários primários (UP), podendo usar qualquer um dos canais
disponíveis, em transmissões com duração máxima de 10
segundos. A escolha do canal a ser usado por cada transmissor
e a duração da transmissão são escolhidos aleatoriamente. Um
dos grupos de três nós sensores é responsável por realizar o
sensoriamento dos canais de 479 e 617 MHz e o outro, dos
canais de 629 e 641 MHz.
Nos experimentos, os valores da potência dos transmissores
dos UP’s foram ajustados considerando a estimativa da potência do ruído no canal (PN ), de forma a garantir que a potência
recebida nos nós sensores seja adequada as SNR’s esperadas,
de acordo com a Equação 1:
SN RdB = 10 log(PS ) − 10 log(PN ),

(1)

em que PS é referente à potência recebida pelos nós sensores.
Foram considerados valores da SNR na recepção variando
entre -26 e -4 dB, em intervalos de dois decibéis. Para cada
valor de SNR foram realizadas 1000 medições.
Na Figura 2 é apresentado o gráfico da probabilidade de detecção (Qd ), em função da relação sinal ruído nos receptores,
cujos valores se encontram também são exibidos na Tabela I.

Fig. 2. Gráfico da probabilidade de detecção (Qd ) pela relação sinal-ruído
(SN R).

É possível identificar que os valores em cada medição estão
acima de 90%, obedecendo à especificação do padrão do IEEE
802.22 [8]. A variação observada em Qd pode ser justificada

-18 dB
0.998

-20 dB
0.998

-22 dB
0.999

-24 dB
0.998

-26 dB
0.999

-18 dB
0.984

-20 dB
0.999

-22 dB
0.999

-24 dB
0.999

-26 dB
0.999

-18 dB
0.973

-20 dB
1

-22 dB
0.972

-24 dB
1

-26 dB
0.981

-18 dB
0.952

-20 dB
1

-22 dB
0.999

-24 dB
1

-26 dB
0.982

pela característica dinâmica do cenário abordado. A partir do
gráfico gerado é possível observar que a probabilidade de
detecção se manteve, de modo geral, próxima a 100%, o que
torna o resultado satisfatório tendo em vista o número de nós
em cooperação e a característica dinâmica da utilização dos
canais.
III. C ONCLUSÕES
Esse trabalho apresenta uma arquitetura em rede, de baixo
custo, se comparado com outras arquiteturas, para sensoriamento espectral cooperativo, implementada usando RTL-SDR,
GNURadio e Raspberry Pi. O desempenho da arquitetura
é avaliado considerando como métrica a probabilidade de
detecção em função da SNR de cada nó sensor do sistema.
A solução proposta representa uma interface de sensoriamento espectral, porém não está vinculada a nenhum usuário
secundário específico, podendo ser usada para dar suporte a
outros sistemas que precisam do sensoriamento espectral.
Dessa forma, pode-se afirmar que um dos potenciais dessa
solução é a integração com outros sistemas que possam utilizar
lacunas espectrais para a comunicação, como por exemplo
uma rede de sensores sem fio ou uma rede de dispositivos
IoT (Internet das Coisas), auxiliando tanto na escalabilidade,
quanto na garantia de serviços dessas redes.
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Um Algoritmo para Escolha de Parâmetros da
Pré-codificação de Forçagem a Inteiros para Canais
Downlink MU–MIMO
Ricardo Bohaczuk Venturelli e Danilo Silva

Resumo— A técnica de pré-codificação de forçagem a inteiros
(IF) é uma alternativa às técnicas tradicionais de pré-codificação
linear em canais downlink MIMO com múltiplos usuários (MUMIMO). A pré-codificação IF aproxima o canal efetivo, observado por cada usuário, em uma combinação linear inteira dos
vetores transmitidos, generalizando métodos tradicionais de précodificação linear. Recentemente, Silva et al. propuseram um
método para encontrar parâmetros ótimos para pré-codificação
IF em alta SNR, porém restrito ao caso de K = 2 usuários. Nesse
artigo, propomos um método para encontrar bons parâmetros
para K ≥ 2 usuários com complexidade O(K 3 ). Resultados de
simulação mostram que o método proposto atinge um desempenho muito superior aos métodos tradicionais de pré-codificação
linear.
Palavras-Chave— MIMO com múltiplos usuários, canal downlink, forçagem a inteiros, pré-codificação linear.
Abstract— Integer-Forcing (IF) precoding is an alternative to
traditional methods of linear precoding in multiuser MIMO
(MU-MIMO) downlink channels. The IF precoding tries to
convert the effective channel, as it is seen by each receiver,
into an integer linear combination of the transmitted vectors,
generalizing traditional linear precoding. Recently, Silva et al.
proposed a method to find optimal parameters for IF precoding in
high SNR, restricted, however, to K = 2 users. In this paper, we
propose a method to find good parameters for K ≥ 2 users with
complexity O(K 3 ). Simulations results show that the proposed
method can outperform traditional methods of linear precoding.
Keywords— Multiuser MIMO, downlink channel, integerforcing, linear precoding.

I. I NTRODUÇÃO
Canais de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO)
com múltiplos usuários (MU-MIMO) vem sendo largamente usados em sistemas de telecomunicação, principalmente devido
ao fato de que a taxa-soma do sistema cresce linearmente com
o número de antenas utilizadas [1]. Em particular, estamos
interessados no canal downlink (também chamado de MIMO
broadcast), no qual uma estação rádio-base deseja transmitir
para vários usuários, os quais não cooperam entre si.
Dentre os métodos mais tradicionais para canais downlink
MU-MIMO destaca-se o uso de pré-codificação linear (também conhecida como pré-equalização ou beamforming), a qual
faz uso de uma matriz de pré-codificação [2]. Uma técnica bem
conhecida de pré-codificação linear é a chamada forçagem a

zero (ZF), onde a matriz de pré-codificação tem o intuito de
pré-inverter o canal para que o usuário receba apenas o sinal
de interesse (acrescido do ruído) [2]. Outra técnicaxa também
bem conhecida é a forçagem a zero regularizada (RZF), que
ao invés de uma simples pré-inversão da matriz do canal, tenta
minimizar o efeito da interferência acrescida do ruído do canal
[2]. Entretanto, o desempenho desses métodos fica bastante
aquém da capacidade-soma do canal, principalmente quando
o número de antenas do transmissor é próximo ao número de
antenas dos usuários combinados, mesmo em alta SNR [3].
Uma alternativa a essas técnicas tradicionais é a précodificação de forçagem a inteiros (IF) [4]–[6]. A estrutura
da técnica de pré-codificação IF é semelhante aos métodos
de pré-codificação linear, no sentido que também é utilizada
uma matriz de pré-codificação. Entretanto, na técnica IF, essa
matriz é utilizada para transformar o canal efetivo em uma
matriz de coeficientes inteiros A, dessa forma generalizando
a pré-codificação linear. Além disso, na pré-codificação IF
os vetores transmitidos são pontos de um reticulado, o que
significa que qualquer combinação linear inteira de pontos
do reticulado também é um ponto de reticulado [7]. Dessa
maneira, cada usuário consegue recuperar essa combinação
linear usando uma decodificação de reticulado. Em conjunto
com a pré-codificação de mensagem, na qual o transmissor
pré-multiplica as mensagens pela matriz inversa de A antes de
codificá-las, cada usuário consegue recuperar sua mensagem
de interesse livre de interferência [6].
Em [6] são propostos dois esquemas de pré-codificação IF,
o primeiro chamado DIF (diagonally-scaled exact IF), que
é análogo ao método ZF, e o segundo chamado de RDIF
(DIF regularizado), que por sua vez, é análogo ao método
RZF. Esses métodos fornecem uma forma de encontrar os
parâmetros ótimos da pré-codificação IF de forma analítica
para K = 2 usuários e alta SNR. Além disso, nesse caso
particular, também é mostrado que esses métodos alcançam
uma taxa-soma muito próxima a capacidade do canal [6].

Nesse artigo, propomos um método para encontrar bons
parâmetros da pré-codificação IF para qualquer K ≥ 2
usuários. O método proposto faz uso de um relaxamento
do problema original para encontrar esses parâmetros com
complexidade O(K 3 ). Resultados de simulação mostram que
Ricardo Bohaczuk Venturelli e Danilo Silva¸ Departamento de Engenharia o método proposto tem um desempenho muito superior ao ZF
Elétrica e Eletrônica, Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa
e RZF e, em alguns casos, próximo da capacidade-soma do
Catarina, Florianópolis-SC, Brasil, E-mails: ricardo.bventurelli@gmail.com,
danilo.silva@ufsc.br.
canal downlink MIMO [8]–[11].
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II. P RELIMINARES
A. Modelo do Canal
Considere um canal downlink MIMO com um transmissor
com M antenas e K ≤ M usuários receptores com uma
antena cada. Seja wi ∈ Wi a mensagem destinada ao i-ésimo
usuário, i = 1, . . . , K. O transmissor codifica
as mensagens
 T
T
w1 , . . . , wK em uma matriz X = x1 · · · xT
∈
K
RK×n , onde cada vetor xi ∈ Rn satisfaz uma restrição de
2
potência E[kxi k ] ≤ nSNR, e em seguida aplica uma précodificação definida por uma matriz T ∈ RM ×K que satisfaz
Tr(TTT ) ≤ 1

e então aplica a função ϕ̃ nas linhas de W0 gerando a matriz
X, em que, agora, as linhas são pontos do reticulado.
O i-ésimo usuário receptor aplica o coeficiente de equalização αi ∈ R no vetor yi gerando [6]
yeff,i = αi yi = λi + zeff,i

em que zeff,i é o ruído efetivo e λi = ai X ∈ Λ é um ponto
de reticulado, tal que ϕ(λi ) = wi .
Teorema 1: [6], [12], [13] Para p e n suficientemente
grandes existe um esquema de pré-codificação IF que alcança
a seguinte taxa-soma

(1)
RIF (H, A, T) =

a qual é chamada matriz de pré-codificação ou matriz de
beamforming.
Seja Y ∈ RK×n a matriz cuja i-ésima linha, denotada por
yi , é o sinal recebido pelo i-ésimo usuário. O canal pode ser
modelado por
Y = HTX + Z
(2)
 T

T
∈ RK×M e hi ∈ RM são
em que H = h1 · · · hT
K
os coeficientes do canal associados ao i-ésimo usuário e Z ∈
RK×n é a matriz de ruído gaussiano, cujas entradas são i.i.d.
de média nula e variância unitária.
O i-ésimo receptor irá inferir, a partir de yi , a mensagem
ŵi ∈ Wi . Dizemos que um erro ocorre se ŵi 6= wi , i =
1, . . . , K. A taxa-soma do sistema é dada por Rsum = R1 +
· · · + RK , em que Ri = n1 log2 |Wi |. Uma taxa-soma R é
dita ser alcançável se, para qualquer  > 0 e para algum n
suficientemente grande, existe um esquema de codificação e
decodificação com probabilidade de erro menor que .
A capacidade-soma do canal é o supremo das taxas alcançáveis, a qual é dada por [9]–[11]

C=
sup log2 det I + SNRHT QH
(3)
Q:Tr(Q)≤1

em que Q ∈ RK×K é uma matriz diagonal com entradas não
negativas.

K
X

R(hi , ai , T)

A abordagem de forçagem a inteiros faz uso de reticulados.
Um reticulado Λ ⊆ Rn é sub-grupo discreto de Rn [7]. Podese expressar um reticulado como Λ = {x ∈ Rn : x =
uG, u ∈ Zn }, em que G ∈ Rn×n é a matriz geradora. Se
λi ∈ Λ, i = 1, . . . , K, então a1 λ1 + · · · + aK λK ∈ Λ, em que
a1 , . . . , aK ∈ Z.
Seja p um número primo e considere que Wi ⊆ W, em
que W = Znp . Seja Λ ⊆ Rn um reticulado e sejam Λi ⊆ Λ,
i = 1, . . . , K. Além disso, seja ϕ : Λ → W um mapeamento
linear tal que ϕ(Λi ) = Wi e seja ϕ̃ : W → Λ uma função
bijetiva tal que ϕ(ϕ̃(Wi )) = Wi .

T
· · · aT
Seja A = aT
∈ ZK×K uma matriz de posto
1
K
0
K×K
completo, A ∈ Z
uma matriz tal que AA0 = I mod p
e seja W a matriz cuja i-ésima linha é dada por wi ∈ Wi . O
transmissor calcula [6]
W 0 = A0 W

(6)

i=1

em que




R(hi , ai , T) = log+
2

SNR

ai I −



SNR
TT hT
i hi T
SNRkhi Tk2 +1


aT
i
(7)

são as taxas de cada usuário [14], [15].
Nosso objetivo é maximizar (6) através das escolhas de A e
T.
Note que a pré-codificação IF pode ser vista como uma
generalização de métodos mais tradicionais. Por exemplo, se
escolheremos A = I e T = HT (HHT )−1 D, em que D
é uma matriz diagonal, então temos a pré-codificação com
forçagem a zero (ZF, do inglês zero-forcing), já se fizermos
K
A = I e T = HT ( SNR
I + HHT )−1 D então recaímos na
pré-codificação com forçagem a zero regularizada (RZF, do
inglês regularized zero-forcing) [2], [16].
C. Métodos DIF e RDIF
Em [6] são propostos dois métodos para escolher T e
A. O primeiro método, chamado de pré-codificação DIF
(diagonally-scaled exact integer-forcing), escolhe
T = cT0
T0 = HT MD0 A

B. Pré-codificação de Forçagem a Inteiros

(5)

(8)
(9)

−1
onde M = HHT
, D0 é uma matriz diagonal tal que
|det D0 | = 1 e c é escolhido para satisfazer (1). A taxa-soma
desse método é limitada inferiormente por


SNR
HI
RDIF
(H, A, D0 ) , K log2
.
(10)
Tr(TT
0 T0 )

Embora (10) seja um limitante inferior, mostra-se em [6] que,
em alta SNR, esta taxa é a máxima alcançável por qualquer
esquema de pré-codificação IF. Em [6] é proposto um método
analítico para encontrar os valores de A e D0 que maximizam
(10) no caso especial K = 2.
Embora ótima para alta SNR, a pré-codificação DIF sofre
uma deterioração para valores moderados de SNR. Assim,
um segundo método é proposto em [6], chamado de précodificação RDIF (regularized DIF), o qual apresenta um
melhor desempenho que o DIF para qualquer SNR finita.
A única diferença entre os métodos está na substituição da
−1
K
(4) matriz M por M = SNR
I + HHT
. Em particular, no
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caso especial K = 2, o mesmo método proposto em [6]
permite determinar analiticamente os parâmetros A e D0 que
maximizam o limitante inferior (10).
III. M ÉTODO RDIF PARA K ≥ 2
Seguindo a abordagem de [6], nosso objetivo é maximizar
o limitante inferior (10), para qualquer K ≥ 2. Isso equivale
a minimizar Tr(TT
0 T0 ) em que T0 é dado por (9), com as
restrições de que A ∈ ZK×K tenha posto completo e que
D0 ∈ RK×K seja uma matriz diagonal
 tal que |det D0 | = 1.
Seja D0 = diag(d1 , d2 , . . . , dK ), M ij = Mij e A =
 T
T
a1 · · · aT
. Podemos escrever
K
T T
Tr(TT
0 T0 ) = Tr(A D0 MD0 A)

=

K
X

2

Mii kai k d2i +

i=1

K
X

(11)

K
X

2Mji ai aT
j di dj . (12)

i=1 j=i+1

B. Problema Relaxado
A otimização de (11) é complexa devido à restrição A ∈
ZK×K . Uma maneira de simplificar o problema é considerar
um relaxamento em que os coeficientes de A possam assumir
qualquer valor em R. Mais precisamente, seja Ã ∈ RK×K
com estrutura dada em (13), seja D̃0 ∈ RK×K uma matriz
diagonal e considere a seguinte função objetivo f (Ã, D̃0 ) ,
opt
e Ãopt (D̃opt
Tr(ÃT D̃T
0 MD̃0 Ã). Deseja-se encontrar D̃0
0 )
tais que
Ãopt (D̃0 ) = arg min f (Ã, D̃0 )
D̃opt
=
0

arg min

f (Ãopt (D̃0 ), D̃0 )

Note que em (12) cada termo do primeiro somatório é
sempre positivo, enquanto cada termo do segundo somatório
pode conter valores positivos ou negativos. No melhor caso,
em que esses termos são negativos, queremos escolher A de
modo que a norma euclidiana de cada linha seja minimizada,
enquanto maximizamos o valor absoluto dos produtos interno
entre as linhas.
Se pensarmos em, exclusivamente, minimizar kai k, então é
fácil perceber que uma escolha ótima seria A = I. Entretanto,
queremos ter alguns graus de liberdade para maximizar os
produtos internos. Assim, propomos escolher A como uma
matriz triangular inferior, isto é,


1
0
··· 0
 a21
1
· · · 0


A= .
(13)
.
. .
..
..
 ..
. .. 
aK1

aK2

···

1

Note que, esta escolha é uma extensão direta do caso ótimo
para K = 2 [6].
Diferentemente do caso K = 2, uma permutação das linhas
de A pode fazer com que a taxa-soma seja diferente, isto é,
RIF (H, PA, T) 6= RIF (H, A, T)
em que P é uma matriz de permutação. No entanto, é fácil
ver que
RIF (H, PA, T) = RIF (PT H, A, T)

(14)

isto é, uma permutação de A pode ser avaliada equivalentemente aplicando a permutação inversa em H. Assim, para
o restante do método, consideraremos somente a estrutura
em (13). Note que, com essa estrutura, a restrição de posto
completo já é satisfeita, não sendo mais necessária considerala.

(16)

D̃0 :|det D̃0 |=1

isto é, podemos dividir o problema em, primeiramente, encontrar Ãopt dado por (15) (em função de D̃0 ), e então encontrar
D̃opt
dado por (16) propriamente [17].
0
Teorema 2: O valor Ã que soluciona (15) é dado por
Ãopt = D̃−1
0 VD̃0 .

A. Estrutura de A

(15)

Ã

(17)

em que V é uma matriz diagonal inferior com diagonal
unitária tal que M−1 = VC−1 VT e C−1 é uma matriz
diagonal.
Demonstração: A derivada da função f em relação a Ã
é dada por ∇f = ∂∂fÃ = 2D̃T
0 MD̃0 Ã. Note que, como apenas
os coeficientes abaixo da diagonal principal são variáveis, é
necessário que
(∇f )ij = (2D̃T
0 MD̃0 Ã)ij = 0

(18)

i = j + 1, . . . , K e j = 1, . . . , K − 1. Seja V = D̃0 ÃD̃−1
0 ,
podemos reescrever o problema (18) como (MV)ij = 0, i =
j + 1, . . . , K, j = 1, . . . , K − 1.
Para encontrar uma solução, considere a decomposição LDL
[18] da matriz M−1 , isto é
M−1 = LC−1 LT

(19)

em que L é uma matriz triangular inferior com diagonal
unitária, e C−1 é uma matriz diagonal. Note que isso significa
que M = L−T CL−1 e portanto ML = L−T C. Como L−T
é uma matriz diagonal superior, temos que (ML)ij = 0, para
i = j + 1, . . . , K, j = 1, . . . , K − 1. Portanto escolher V = L
é uma solução para (MV)ij = 0.
Por fim, temos que Ã = D̃−1
0 VD̃0 completando a prova.
Note que as matrizes V e C−1 podem ser calculadas
apenas com o conhecimento dos coeficientes do canal. Além
disso, como Ãopt está em função de D̃0 , podemos resolver o
problema (16).
Teorema 3: Considerando a matriz Ãopt encontrada no
Teorema 2, a solução para (16) é dada por
1/K −1
D̃0 D̃T
C
0 = (det M)

(20)

em que C−1 é uma matriz diagonal obtida da decomposição
LDL de M−1 .
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Demonstração: Substituindo o valor de Ã encontrado no
Teorema 2, temos que
f (D̃0 ) = f (Ãopt , D̃0 )
= Tr(D̃T VT MVD̃0 )
= Tr(D̃T
0 CD̃0 )
=

K
X

ci d˜2i

i=1

em que ci e d˜i são o i-ésimo elemento da diagonal de C e
D̃0 , respectivamente.
QK ˜
= 1 imNote que a restrição det D̃0 =
i=1 di
QK ˜2
plica em
di = 1 que, por sua vez, implica em
i=1Q
QK
K
2
˜
c
d
=
i=1 i i
i=1 ci = det C. Além disso, note que
T
det C = det(V MV) = det M uma vez que V é uma
matriz triangular inferior com diagonal unitária. Por fim, pela
desigualdade entre as médias aritmética e geométrica, temos
1/K
Q
PK
K
1/K
que 1/K
ci d˜2 ≥
ci d˜2
= (det M)
, com
i=1

i

i=1

i

1/K
igualdade se e somente se ci d˜2i = (det M)
. Assim temos
que d˜2i = (det M)1/K /ci para i = 1, . . . , K ou, em notação
1/K
matricial, D̃0 D̃T
C−1 .
0 = (det M)

C. Otimização de A
Para a pré-codificação IF, é necessário que A seja uma
matriz com coeficientes inteiros. Portanto, é necessário realizar
uma quantização em Ã. Note que, dado D0 , a solução para
Ã encontrada no teorema 2 apresenta um único ponto crítico.
Além disso, como se trata de uma otimização sem restrição,
podemos afirmar que os valores encontrados são, de fato, um
ótimo global. Como a função cresce monotonicamente a partir
do ponto crítico, os valores ótimos dos coeficientes de A estão
ao redor dos valores ótimos dos coeficientes de Ã.
Note que existem (K 2 −K)/2 coeficientes em Ã, o que nos
2
daria uma complexidade O(2K ) se quisermos testar todas as
quantizações possíveis1 . Uma abordagem mais simples, porém
sub-ótima, seria quantizar
coeficiente

  para o inteiro mais
 cada
próximo, isto é, sejam Ã ij = ãij e A ij = aij então
aij = dãij c

(21)

i = j + 1, . . . , K, j = 1, . . . , K − 1.
D. Otimização de D0
Note que, ao quantizarmos Ã em A, o teorema 3
perde a validade. Além disso, não é mais possível expressar
 os coeficientes de A em função de D0 . Seja d =
d1 d2 · · · dK . Nesse caso, o problema de otimização
(11) pode ser descrito como

minimize d AAH ◦ MT dT
(22)
Y
s.t.
di = 1
i
1 Mais precisamente, as quantizações possíveis são a
ij = dãij e ou aij =
bãij c, para i = j + 1, . . . , K, j = 1, . . . , K − 1.

em que ◦ representa o produto
de Hadamard. Como os

coeficientes de AAH ◦ MT podem ser negativos, não existe
garantia que o problema de otimização seja geométrico, e
portanto, possível de converter em um problema de otimização
convexo.
Esse problema de otimização pode ser convertido em um
problema sem restrições o que permite que algoritmos mais
simples de otimização, como o método do gradiente descendente [17], possam ser utilizados para encontrar ótimos locais.
Para isso, é importante indicar um ponto inicial, como por
exemplo, usar os valores de D̃0 calculados na seção anterior.
E. Sumário do Algoritmo
Nessa seção descrevemos um sumário do algoritmo para
encontrar A e D0 com uma complexidade controlada.
Entrada: H e Np (em que Np é o número de permutações
testadas)
1) Crie uma matriz de permutação aleatória
P.
−1
K
I + HHT
P
2) Calcule M = PT SNR
3) Calcule a decomposição LDL (19), e então, calcule a
matriz D̃0 com (20).
4) Calcule (17) para encontrar Ã.
5) Utilize (21) em Ã para encontrar A.
6) Utilize algum algoritmo de otimização local em (22)
para encontrar D0 , tendo como ponto inicial D̃0 .
7) Calcule T0 como (9) e então T como (8).
8) Calcule a taxa-soma (6).
9) Se esta for a maior taxa-soma calculada até então, faça
A∗ = A, T∗ = T e P∗ = P.
10) Repita Np vezes os passos 1-9.
Saída: A = P∗ A∗ e T = T∗ .
F. Análise de Complexidade
Note que a complexidade do algoritmo é dominada pela
decomposição LDL no passo (3), que pode ser resolvido com
complexidade O(K 3 ).
Note ainda que é interessante escolher um número fixo de
permutações a serem testadas, uma vez que testar todas as
permutações torna-se proibitivo a medida que K aumenta.
IV. R ESULTADOS
Nessa seção iremos mostrar alguns resultados da précodificação RDIF em comparação com os métodos tradicionais
de pré-codificação como o ZF e o RZF. Em nossas simulações,
as taxas-somas são obtidas através da média de 1000 realizações de um canal com coeficientes reais. Em cada realização,
os coeficientes do canal são obtidos aleatoriamente de uma
distribuição gaussiana de média nula e variância unitária. Além
disso, em todos os casos consideramos M = K.
A Fig. 1 mostra o desempenho em um canal K = 8
para valores moderados de SNR. Note que o desempenho do
método RDIF é muito superior ao método RZF, mesmo com
Np = 1. Por exemplo, para uma SNR = 5 dB, a taxa-soma
do método RZF é quase 1 bit/uso de canal menor do que
a taxa-soma do RDIF com Np = 1 e essa diferença cresce
ainda mais conforme a SNR aumenta. Além disso, note que o
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o qual pode ser resolvido analiticamente com complexidade
O(K 3 ). Resultados de simulação mostraram que o método
proposto é muito superior aos métodos RZF e ZF nos cenários
simulados. Em particular, para K não muito grande (K ≤ 8),
a taxa do RDIF se mostra significativamente próxima da
capacidade-soma do canal.
Uma limitação do método proposto está no fato que a matriz
de permutação para A é escolhida de forma aleatória, e portanto, pode haver uma degradação para uma única realização
de canal. Uma melhor heurística para escolher a matriz de
permutação sub-ótima poderia solucionar essa limitação.
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V. C ONCLUSÕES
Nesse artigo, propomos uma maneira para encontrar bons
parâmetros para o método RDIF para K ≥ 2. Para isso, utilizamos um relaxamento do problema de otimização original,
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Comparison Between JPEG2000, AVC and HEVC
in Compressing Scanned Sheet Music Images
Alexandre Zaghetto1 , Mateus Mendelson2 , Eustaquio Grilo3

Abstract— This paper evaluates the performance of different
image and video coders in compressing scanned sheet music
images. For that purpose, the state of the art still image coder
JPEG2000 and the video coders AVC and HEVC are used. First,
each page of the scanned musical piece is treated as a still image
and compressed independently by JPEG2000, AVC-INTRA and
HEVC-INTRA. Then, the scanned pages are interpreted as
frames of a video sequence and encoded by AVC-INTER or
HEVC-INTER. By doing so, interframe prediction may be used
as a pattern matcher. Since sheet music has a well behaved
structure of symbols, it is expected that interframe prediction will
easily find patterns on reference frames that are very similar to
those being currently encoded. In other words, present frames use
previously encoded frames as a dictionary. The pattern matching algorithm (motion estimation and compensation) generates
residual data that can be more efficiently compressed. Results
show that HEVC consistently outperforms AVC and JPEG2000.
Moreover, the proposed experiments indicate that HEVC-INTER,
in average, outperforms HEVC-INTRA when used to compress
sheet music images.

Fig. 1. Beginning of “Sereno”, a traditional Brazilian piece, arranged by
Prof. Eustaquio Grilo. The recurrence of similar symbols may be observed.

Keywords— HEVC, AVC, JPEG2000, Sheet Music Compression.

I. I NTRODUCTION
Printed music is nothing more than a stylized Cartesian
plane, with the notehead itself called punto, the Italian word
for “dot” or “point”. Roughly speaking, each punto is placed
on the Cartesian plane according to a discrete function f [n],
where the independent variable n denotes the position of a
note in a sequence and f [n] denotes the frequency of the
sound that must be produced by an instrument in that position.
Musical notation enables simultaneous reading and playing,
plus storing and spreading music as scores. The consequence
is that we may have access to the great musical legacy from
the past. As an example, Figure 1 shows the beginning of
“Sereno”, a traditional Brazilian piece.
Music has been omni-present throughout human cultures
and for a long period it was passed from generation to
generation through oral tradition. The Italian conductor Guido
d’Arezzo began to formalize its modern structure [1] in the
early 11th century by proposing the use of five parallel lines,
which compose a staff, and naming the musical notes as they
became presently known. From this point forward, the written
registry of music began to be standardized and gained notoriety
and importance.
Examples of symbols that compose a musical score are
lines, clefs, notes, rests, breaks, accidentals, key signatures,

time signatures, note relationships, dynamics, articulation
marks, ornaments, octave signs, repetitions and codas [2]. The
recurrence of symbols in a musical score is explored in two
of some of the encoding methods evaluated in this paper.
Since the latter half of the nineteenth century, an academical
approach has been necessary in the research of past music
in all aspects, from the discovery of manuscripts and early
editions, up to references for the final performances. For music
professors and students this means a considerable amount of
documents to deal with. Nowadays, computers enable digital
storage. However, due to the huge amount of data, compression is needed. Although music optical character recognition
can be used, this work considers that the preservation of the
original musical documents is also of great interest. In other
words, not only the content is important, but also the visual
characteristics.

When it comes to still image and video compression, one
may refer to JPEG2000, AVC and HEVC as the state of
the art. JPEG2000 was conceived for image compression and
consistently outperforms its predecessor JPEG. HEVC and
AVC are video coders, but can also be used as still image
compressors. When referring to HEVC and AVC as video
encoders the acronyms HEVC-INTER and AVC-INTER will
be used. HEVC-INTRA and AVC-INTRA are their image
1 Dept. of Computer Science,2 Dept. of Software Engineering and 3 Dept.
of Music, University of Brası́lia (UnB), Brası́lia-DF, Brazil, E-mails: za- encoder versions. In this paper we evaluated the use of these
five encoding approaches in compressing sheet music images.
ghetto@unb.br, {mendelson.mateus, eustaquio.grilo}@gmail.com
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III. P ROPOSED C ODING S CHEME

Fig. 2. Proposed page processing algorithm. Each scanned H × W pixels
page is segmented into four H/2 × W/2 pixels sub-pages. Then, these subpages are used to build a video sequence.

II. BACKGROUND

Scanned musical scores may be compressed as grayscale
images or may be binarized before compression. For binary
images, a bi-level compression algorithm, such as JBIG [3] and
JBIG2 [4] may be applied. Alternatively, scanned images may
be processed by an optical music recognition (OMR) software.
Binarization may cause strong degradation to symbol contours
and textures. In optical music recognition, the original aspect
of the printed music is completely lost. These two approaches,
binarization/bi-level compression or optical music recognition,
are not the best approach if one is interested in compressing
a music document while preserving as much as possible
of its original aesthetic value. Hence, whenever possible,
continuous-tone compression is preferred.
Examples of continuous-tone image compression algorithms
are JPEG [5] and JPEG2000 [6]. The video compression
standard HEVC [7], [8] operating in pure intra mode is
also a very efficient compressor for still images, as well as
its predecessor, AVC [9]. Multilayer approaches such as the
mixed raster content (MRC) imaging model [10] may also be
used. But in this case, compression is challenged by soft edges
and often requires pre- and post-processing [11].
Musical symbols along sheet music presents a repetitive
structure such that dictionary-based compression methods become very efficient [12]. For continuous-tone sheet music
images, the recurrence of similar symbols may be observed
in Figure 1. Nevertheless, the development of an efficient
dictionary-based encoder relying on continuous-tone pattern
matching for high resolution images is a challenging problem.
Here, in addition to the most successful still image approaches
(JPEG2000, AVC-INTRA and HEVC-INTRA) we suggest
the use of encoders based on page processing procedure,
pattern matching predictors and efficient transform encoding
of the residual data [13], [14] that explores the recurrence
of symbols throughout the musical score (AVC-INTER and
HEVC-INTER). In the next section we describe the proposed
coding scheme.

It is known that HEVC [7], [8] performs significantly
better than its predecessor AVC [15], [9]. Therefore, HEVC
is considered in this work as the higher bound of the possible
compression performance. Among the many improvements
brought into HEVC, we may mention a very efficient pattern
matching algorithm with variable block size implemented
by a coding structure that includes the concepts of coding
units (CU), prediction units (PU) and transform units (TU).
In HEVC, the coding unit is the fundamental unit of the
region splitting, with sizes that varies from 8 × 8 to 64 × 64
in a quadtree structure. Each coding unit can be further
symmetrically or asymmetrically partitioned into prediction
units. The prediction units can be coded using one of the 35
intra prediction modes, or using interframe prediction.
Intra CUs have two types of PUs (2N × 2N and N × N )
and inter CUs have four types of PUs (2N × 2N , 2N × N ,
N × 2N and N × N ). Hence, HEVC implements 7 partition modes, including SKIP. Finally, HEVC also presents a
quadtree structure transform coding with block sizes varying
from 4 × 4 to 32 × 32. The best block partitions, predictions
and transform unit sizes are determined in a rate-distortion
sense.
Given that the music is also to be compressed by video
coders, the proposed encoding scheme organizes the scanned
pages in such a way that interframe prediction may find on
previously encoded coding units symbol parts that are similar
to those on coding units currently being encoded. Figure 2
illustrates the proposed page processing algorithm. First, each
scanned H × W pixels page is divided into four H/2 × W/2
pixels sub-pages, which are further organized as frames of
a video sequence and then encoded through the proposed
encoder. The reason that page subdivision is used in the multipage compression is that in some cases similar symbols are
more likely to be found on the same page rather than on
different pages of the same document. If the symbols aspect
is constant throughout the whole musical piece, each page
may be converted into one single frame, the motion estimation
search range may be increased and segmentation may be
skipped. The final step is to compress the resulting video using
AVC-INTER or HEVC-INTER.
The basic idea of the interframe prediction is to exploit
similarities between video frames in order to reduce the
amount of information to be encoded. Based on previously
encoded units, it first constructs a prediction of the current
frame and then creates a residual frame by subtracting the
prediction from the current frame. Figure 3 illustrates the
effect of using interframe prediction as an approximate pattern
matching algorithm. Figures 3 (a) and (b) show examples of a
reference and a current music part, respectively. Figures 3 (c)
and (d) represent the prediction of current musical symbols
using 4 × 4 block partitions and the corresponding residual
data, respectively. Note that although the reference and the
current image represent different parts of a musical piece, the
symbols are very similar, enabling efficient prediction.
It is noteworthy that 4 × 4 prediction generates a lowerenergy residual, when compared with the 8 × 8 and 16 × 16
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 3.
Approximate pattern matching using interframe prediction: (a)
reference frame; (b) current frame; (c) predicted symbols (block size: 4 × 4
pixels); and (d) prediction residue.

prediction, for instance. However, smaller partitions require
a larger number of bits to encode the motion vectors. This
implies that prediction unit size selection has a major impact
on compression performance and must be dealt with by a ratedistortion optimization algorithm.
The example shown in Figure 3 suggests that previously
encoded symbols (reference frames) may be seen as a dictionary used by the pattern matching algorithm (interframe
prediction). The dictionary is updated in parallel with the
encoding process, since new reference frames become constantly available. Furthermore, a rate-distortion optimization
algorithm estimates which combination of block partitions,
predictions and transform unit sizes should be applied. Once
the residual data is available, HEVC uses an integer transform
with similar properties as the DCT (discrete cosine transform)
and the resulting transformed coefficients are scaled, quantized
and entropically encoded using CABAC (Context-adaptive
Binary Arithmetic Coding).
The use of JPEG2000, AVC-INTRA and HEVC-INTRA
is straightforward. Each page of a musical piece is encoded
separately as a still image.
IV. E XPERIMENTAL R ESULTS
Two configuration parameters have greater influence on the
AVC-INTER and HEVC-INTER encoders. One is the number
of reference frames, Rf , the other is the search range, Sr,
as illustrated in Figure 4. In our tests, different page sets
are compressed using JPEG2000, HEVC-INTRA and AVCINTRA (HEVC and AVC operating in pure intra mode),

Fig. 4. Configuration parameters that have greater influence on the encoder
performance: Rf (number of reference frames) and Sr (search range). In our
experiments, Rf and Sr are set to 4 and 64, respectively.

(a)

(b)

(c)

Fig. 5. First pages of typical musical scores used in our test set: (a) “Pau
no Gato” (number of pages: 2, size: 1088 × 800); (b) “Sereno” (number of
pages: 2, size: 1088×800 pixels); and (c) “Tocata” (number of pages: 4, size:
1088 × 800 pixels). Compositions/arrangements by Prof. Eustaquio Grilo.

Fig. 6.
Average PSNR plots for all documents in the test set. Results
show that HEVC with page processing (HEVC-INTER) outperforms HEVCINTRA, AVC-INTRA, AVC-INTER and JPEG2000.

HEVC-INTER and AVC-INTER (HEVC and AVC using
also interframe prediction). In JPEG2000, HEVC-INTRA and
AVC-INTRA compression, pages are encoded separately and
only intraframe prediction modes are used. As for HEVCINTER and AVC-INTER, the first frame of the sequence is
encoded as an I-frame (intra frame) and all the remaining
frames are encoded as P-frames (past frames are used as
reference frames).
We evaluated the performance of our method adjusting Sr
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TABLE I
T HE TEST SET IS COMPOSED BY 9 MUSICAL PIECES . H EIGHT AND WIDTH
ARE GIVEN IN PIXELS .

Musical piece
Pau no gato
Suite brasileira
Sereno
Assum preto
Escalas
A canoa virou
Suite quabra-dedos
Exercı́cio polivalente
Tocata Uberlândia

# of pages
2
4
2
1
3
1
2
2
4

height
1088
1088
1088
1088
1088
1088
1088
1088
1088

width
800
800
800
800
800
800
800
800
800

TABLE II
AVERAGE PSNR AT 0.5, 0.75 AND 1.0 BITS / PIXEL .
(a)

Encoder
JPEG2000
AVC-INTRA
AVC-INTER
HEVC-INTRA
HEVC-INTER

0.25
35.36
40.06
41.47
42.35
43.81

Bitrate (bits/pixel)
0.43
0.61
41.87 47.02
46.93 51.86
48.29 53.4
50.77 57.05
52.16 58.41

0.79
51.17
55.68
57.71
62.05
63.53

V. C ONCLUSIONS

(b)
Fig. 7.
PSNR plots comparing HEVC-INTER with HEVC-INTRA and
JPEG2000. In average, HEVC-INTER outperforms HEVC-INTRA (next best
performance) and JPEG2000 (worst performance) by 0.6 and 8.86 dB,
respectively.

to 64 and Rf to 4. For the sake of illustration, Figures 5 (a),
(b) and (c) show the first page of three test sequences: “Pau
no Gato”, “Tocata” and “Sereno”. Six other musical pieces
also compose the test set. These documents are described in
Table I.
Figure 6 show the average PSNR (peak signal-to-noise
ratio) plot for the nine sequences from the test set. Results
show that, in average, the HEVC compressor outperforms
all other encoders. AVC performs better than JPEG2000. In
HEVC and AVC compression, the versions that use inter
prediction present better results than the intra-only configurations. Figures 7 (a) and (b) show PSNR plots comparing
HEVC-INTER with HEVC-INTRA and JPEG2000. In average, HEVC-INTER outperforms HEVC-INTRA (next best
performance) and JPEG2000 (worst performance) by 1.41 and
10.39 dB, respectively. Table II compares the average PSNR
achieved by each encoder at 0.5, 0.75 and 1.0 bits/pixel.

In this paper the evaluation of different image and video
coders in compressing scanned sheet music images was
performed. Among the evaluated coding schemes, HEVCINTER presented the best average performance. Its coding
structures, including coding units, prediction units and transform units, with a rate-distortion optimization algorithm, indirectly implement a very efficient pattern matcher. In addition,
the intraframe prediction, the DCT-based transformation and
CABAC also contribute to improve the encoding efficiency.
Results show that HEVC-INTER objectively outperforms
HEVC-INTRA, AVC-INTRA, AVC and JPEG2000.
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Sistemas Ópticos Multiplicadores de RF com
Modulador de Amplitude
Giselle Silva Castro e João Batista Rosa Silva

Resumo — O presente trabalho introduz e faz a comparação
de dois novos sistemas ópticos para a geração de sinais RF,
usando um único modulador de amplitude. Esses sistemas foram
pensados para serem fotonicamente integrados e, portanto, foi
usado o tamanho de fibra de 0,20 cm entre os dispositivos ópticos.
O primeiro Sistema proposto gera 29 harmônicas enquanto o
segundo gera 8 harmônicas. Em ambos os sistemas um
modulador de amplitude foi colocado dentro de uma cavidade
óptica a fibra. A vantagem de ambos os sistemas consiste no
baixo custo, facilidade de implementação e na geração eficiente
de múltiplas harmônicas.
Palavras-Chave — Fotônica, geração de harmônicas, cavidade
de fibra óptica.
Abstract — The present work introduces and compares two new
optical systems for the generation of RF signals, using a single
amplitude modulator. Such systems were thought to be
photonically integrated and therefore the 0.20 cm fiber size
between the optical devices was used. The first proposed system
generates 29 harmonics while the second generates 8 harmonics.
In both systems a amplitude modulator was placed inside an
optical fiber cavity. The advantage of both systems is the low
cost, ease of implementation and efficient generation of multiple
harmonics.
Keywords — Photonics, harmonic generation, fiber optical
cavity.

I.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos várias técnicas foram desenvolvidas com
o intuito de gerar sinais de microondas utilizando sistemas
ópticos [1]. Essas técnicas permitiram o desenvolvimento de
novas aplicações como: redes de rádio sobre fibra e redes de
sensores [2]. O intuito de usar sistemas fotônicos nessas
aplicações é de aumentar a eficiênica da geração e transmissão
de sinais de RF, tendo em vista que haverá um aproveitamento
da banda óptica como portadora e geradora dos sinais RF [3].
Os sistemas fotônicos são conhecidos por terem uma boa
relação sinal-ruído, por apresentarem baixas perdas na
propagação e por serem imunes a interferências eletromagnéticas. Assim, em [4] foram apresentadas técnicas de
geração de microondas fazendo-se uso de travamento por
injeção (injection locking) para a redução do ruído de fase. Foi
desmonstrado também em [5], que a geração de sinais de RF
através do batimento de lasers e da inserção de modulação
óptica externa, gera uma boa relação sinal-ruído para sinais de

alta frequência podendo, portanto, estes sinais serem
transportados através de laços de fibra óptica com baixas
perdas de potência [6].
Em [4], é feita uma revisão das principais técnicas de
geração fotônica de sinais de RF, dentre elas a heterodinagem,
que consiste no batimento entre duas ondas ópticas com
frequências diferentes em um fotodetector, que tranformando
o sinal óptico em um sinal elétrico na faixa de microondas [7].
Outras técnicas apresentadas na litetarura e desenvolvidas
em [8] foram a utilização de moduladores de intensidade
Mach-Zehnder e também da multiplicação de microondas por
intermedio da geração de harmônicos de um sinal
fundamental, sendo este último a motivação do presente
trabalho: gerar multiplas harmônicas a partir de um sinal
senoidal de entrada, através do uso de um sistema óptico com
um único modulador de amplitude como componente ativo no
sistema, bem como fazer uso de laços de fibras ópticas com
dimensões nanométricas visando a minutarização do sistema.
Assim, nesse trabalho são sugeridos dois novos sistemas
capazes de gerar múltiplas harmônicas de sinais RF, fazendose o uso de um modulador de amplitude inserido numa laço
óptico de fibra. Este artigo esta organizado da seguinte forma:
na Seção II são descritas as duas configurações ópticas
propostas para geração de sinais harmônicos, na Seção III são
apresentados os resultados numéricos encontrados para ambos
os sistemas, bem como é realizada a comparação entre eles e
entre um sistema encontrado na literatura [6]. Por fim, na
Seção IV são apresentadas as conclusões.
II.

SISTEMAS ÓPTICOS PARA GERAÇÃO DE HARMÔNICOS

O primero sistema proposto pode ser visto na Fig. 1. Ele
consiste de uma cavidade óptica a fibra em forma de oito (um
divisor de feixes com as portas de entrada e saida conectadas
entre si) com os dois laços interligados por um modulador de
amplitude. O sistema é bidirecional, por isso há a necessidade
da colocação de um circulador óptico na saída do laser. No
sentido horário (antihorário), uma parcela da luz que está
confinada na cavidade sai desta através de BS1 (BS3), sofre
uma modulação de amplitude, e uma parcela desta é reinserida
na cavidade através de BS3 (BS1). No primeiro ciclo deste
sistema, a luz é inserida no braço superior e esquerdo do BS1 e
uma parte dela será modulada pela 1ª vez e a parte restante do
sinal é direcionado para o braço superior esquerdo do BS2,
onde novamente o sinal óptico é dividido e uma parte irá para

Giselle Silva Castro e João Batista Rosa Silva¸ Departamento de
Engenharia de Teleinformática (DETI), Universidade Federal Do Ceará (UFC),
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o braço inferior e esquerdo do BS3, que será somado ao sinal
que veio modulado do braço superior do BS1. Juntos esse sinal
será inserido num fotodetector APD, que transformará o sinal
óptico em um sinal elétrico e assim gerará a primeira
harmônica. No segundo ciclo, o sinal que saiu do braço
inferior direito do BS3, já modulado no primeiro ciclo, segue
no sentido horário para o acoplador BS2, que subdivide o sinal
e uma parte dele irá para o braço direito inferior do BS 1 e a
outra parte do sinal será inserido no braço esquerdo e inferior
do BS1, este último sinal sofrerá interferência com sinal da
saída do circulador e novamente este novo sinal será
modulado, gerando a segunda harmônica no fotodetector e
assim se sucederá durante os demais ciclos.

Figura 1. Sistema óptico proposto 1. OF – Fibra óptica, AM – modulador de
amplitude, BS – divisor de feixes, FD – fotodiodo APD, CIRC – circulador e
AS – analisador de espectro.

O segundo esquema proposto pode ser visto na Fig. 2. Ele
é basicamente uma variação do primeiro, estando agora o
modulador de amplitude inserido no laço direito da cavidade
óptica formada por BS2 e BS3.

será gerada e transformada em um sinal elétrico. O processo se
repete nos demais ciclos.
Vale ressaltar que, como será visto na Seção III, a simples
mudança do AM no aparato óptico proposto, Fig. 2, afeta o
desempenho do sistema quanto ao número de harmônicos
gerados.
III.

SIMULAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Foi utilizado a ferramenta computacional OptiSystem®
para a simulação, análise e comparação de dois sistemas
ópticos propostos. Os dois sistemas foram simulados com
potências de entrada do laser em 0 dBm e 3 dBm e com
frequência do gerador de sinais de 1 GHz. Os tamanhos dos
laços de fibra foram de 0,20 cm, objetivando a miniaturização
dos sistemas para serem fotonicamente integrados em silício.
Foram realizadas 100 interações, sendo que a cada interação
foi realizada uma leitura do analisador de espectro e, ao final
das cem leituras, foi calculado a potência média das
harmônicas geradas. Além da comparação entre os dois
Sistemas propostos, é feita também uma comparação destes
com o Sistema proposto em [6], que também faz uso de
apenas um modulador (nesse caso, um modulador de fase).
Na Tabela I é apresentada as configurações básicas dos
componentes ópticos usados nos dois Sistemas propostos,
sendo eles: um modulador em amplitude (AM), três
acopladores bidirecionais balanceados (BS), um circulador
bidirecional, um fotodetector APD, um laser, um gerador de
RF, fibras ópticas monomodo (OF) e um analisador de
espectro (AS).
TABELA I.
PROPOSTOS.

CONFIGURAÇÕES

BÁSICAS

Laser CW

Como o modulador está agora localizado dentro da parte
direita da cavidade óptica, no primeiro ciclo do sistema 2 a luz
será dividida em BS1 indo uma parte na direção do braço
superior do BS3 e a outra parte para o braço superior do BS2,
onde este sinal será novamente dividido e uma parte dele será
modulada e se somará ao sinal vindo do braço direito e
superior do BS1 e assim gerarará a primeira harmônica. A
parte do sinal que saiu pelo braço inferior e direito do BS3
seguirá o sentido antihorário e se dividirá no feixe BS2, indo
uma parte para o braço inferior e direito do BS 1 e a outra parte
será somada ao sinal que vem do circulador. Assim, o ciclo
dois se iniciará e a soma desses últimos sinais irá se subdividir
e uma parte passará pelo BS2 indo em direção ao BS3, onde no
caminho será modulado novamente e a segunda harmônica

SISTEMAS

ÓPTICOS

Pot. Ótica: 0 dBm e 3 dBm
Frequência: 193,1 THz

Gerador de RF

1 GHz

Fotodetector APD (FD)

1 A/W

Modulador

Amplitude

Fibra Óptica Monomodo (OF)

Comprimento: 0,20 cm
Coeficiente de
acoplamento: 0,5

Acoplador Óptico (BS)

Figura 2. Sistema óptico proposto 2: Modulador de amplitude inserido no laço
direito da cavidade a fibra.

DOS

Na Fig. 3 são mostradas as 29 harmônicas geradas pelo
Sistema 1 com o laser operando em 0 dBm e 3 dBm. Na Fig. 4
as 8 harmônicas geradas pelo Sistema 2 são apresentadas.
Pode-se ver, inicialmente, que o Sistema 1 gera quase quatro
vezes mais o número de harmônicas que o Sistema 2 e que
gera quase o dobro de harmônicas que o segundo sistema
proposto em [6], que seria de 15 harmônicas. Entretanto, por
conta da quantidade maior de harmônicas do Sistema 1 em
relação aos demais, a energia de entrada é distribuída por uma
quantidade maior de harmônicas gerando potências
individuais inferiores às do Sistema 2 proposto e também ao
sistema comparativo em [6] tanto para o laser com 0 dBm
como para 3 dBm de entrada.
Os valores das potências podem ser vista na Tabela II.
Portanto, no que diz respeito ao número de harmônicas o
Sistema 1 é mais eficiente do que os demais, em detrimentos
de suas potências individuais, o que pode gerar um custo
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adicional em amplificadores de RF para aumentar as
respectivas potências. O Sistema 2, por sua vez, gera menos
harmônicas, porém possui potências individuais maiores que
as do Sistema 1 e possui uma potência maior nas duas
primeiras harmônicas em relação ao Sistema [6].

Figura 3. Potências das harmônicas geradas pelo sistema óptico 1.

TABELA II.
POTÊNCIAS DE SAÍDA EM DBM DAS HARMÔNICAS
PARA UM LASER EM 0 DBM (3 DBM),

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sistema 1

Sistema 2

Sistema [6]

-45,24 (-39,24)

-27,69 (-21,69)

-36,97 (-32,79)

-51,78 (-45,78)

-42,59 (-36,59)

-43,96 (-37,75)

-59,03 (-53,03)

-49,93 (-43,93)

-49,17 (-42,31)

-63,93 (-57,93)

-54,68 (-48,68)

-52,92 (-45,2)

-68 (-62)

-58,1 (-52,1)

-55,72 (-50,1)

-70,84 (-64,84)

-62 (-56)

-57,42 (-53,39)

-74,13 (-68,13)

-63,87 (-57,87)

-60,98 (-55,36)

-75,3 (-69,3)

-67,69 (-61,69)

-61,26 (-57,87)

-76,49 (-70,49)

-

-63,82 (-59,51)

-78,43 (-72,43)

-

-65,06 (-61,82)

-80,36 (-74,36)

-

-66,92 (-63,05)

-82,03 (-76,03)

-

-67,14 (-64,57)

-82,68 (-76,68)

-

-68,25 (-65,59)

-83,55 (-77,55)

-

-68,61 (-66,62)

-84,31 (-78,31)

-

-68,94 (-67,2)

Os dois sistemas propostos foram projetados inicialmente
para serem fotonicamente integrados. Entretanto, os mesmos
podem ser implementados com dispositivos ópticos discretos
conectando-os com fibras de comprimento de 20 cm, sem
alteração no número de harmônicos gerados e com variações
de ordem centesimal nos valores de potência das harmônicas
geradas.
IV.

Figura 4. Potências das harmônicas geradas pelo sistema óptico 2.

CONCLUSÕES

Nesse trabalho foram apresentados e analisados dois
Sistemas ópticos para a geração fotônica de harmônicos de RF
na faixa de microondas em dispositivos fotonicamente
integrados com tamanho de fibra de 0,20 cm. Nas duas
configurações ópticas o aumento da potência de entrada do
laser de 0 dBm para 3 dBm não gerou um aumento tão
significativo nos valores das potências das harmônicas. Além
disso, foi visto que o Sistema 1 apresentou um número muito
superior que o Sistema 2 e o Sistema [6] em relação a
quantidade de harmônicas geradas. Apesar disso, foi visto que
o Sistema 2 é mais eficiente em todas as potências que o
Sistema 1 e apenas nas duas primeiras em relação ao sistema
em [6]. Foi visto também o percentual de decaimento das
potências entre duas harmônicas consecutivas, com o intuito de
avaliar as perdas de potências dado a possíveis escolhas do uso
de uma dada harmônica em uma aplicação, mostrando ser a
transição da 3ª para a 4ª e da 7ª para a 8ª os pontos mais críticos
de escolha.
Assim, os dois Sistemas propostos mostraram ser
eficientes, porém cada um em tipos de aplicações diferentes. Se
o enfoque é ter a disposição uma harmônica de maior ordem e
com a vantagem de não ter decaimentos discrepantes de
potências nas maiorias das harmônicas e sem se preocupar com
custos adicionais de amplificadores de RF, o Sistema 1 é o
ideal para tal aplicação. Já se o enfoque é um sistema que
possua eficiência melhor nas potências das primeiras oito
harmônicas o Sistema 2 é o mais recomendado.

Figura 5. Comparação do percentual da perda de potência entre harmônicas
consecutivas para 0 dBm e 3 dBm.
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Desenvolvimento de um Sistema Automatizado para
a Obtenção do Diagrama de Radiação de Antenas
Jessica Fernandes Alves, Felipe Porge Xavier, Ademar Gonçalves da Costa Júnior e Joabson Nogueira de
Carvalho

Resumo— O objetivo deste trabalho é apresentar um sistema
automatizado para a construção de diagramas de radiação de
antenas, utilizando a plataforma de prototipagem eletrônica
Arduino, como placa de aquisição e controle dos dados do
experimento. Dessa forma, o sistema automático permitirá que
sejam realizadas caracterizações para diversas antenas, sem a
necessidade de presença humana no ambiente de testes, que
poderá influenciar nos resultados. Uma antena corneta de 15 db
foi utilizada para tal caracterização para que o sistema pudesse
ser testado e avaliado.
Palavras-Chave— Diagrama de Radiação. Antenas Antena
Corneta. Arduino.
Abstract— The purpose of this paper is to show an automated
system for the construction of antenna radiation diagrams using
the Arduino electronic prototyping platform as the acquisition
and control board of the experiment data. In this way, the
automatic system will allow the characterization of several
antennas, without the need for human presence in the test
environment, that can influence the results. A 15 db horn antenna
was used for such characterization so that the system could be
tested and evaluated.
Keywords— Radiation Pattern. Antennas. Horn Antennas. Arduino.

I. I NTRODUÇ ÃO
Nos dias atuais, os sistemas de comunicação sem fio
são amplamente utilizados nas mais diversas aplicações. As
comunicações sem fio permitiram flexibilidade e mobilidade,
resultando em mudanças no modo de viver e trabalhar dos
seres humanos, em comparação a época em que não existiam
redes wireless, onde as pessoas eram restringidas à ambientes
confinados, o que tornava a humanidade prisioneira dela
mesma [3], [4].
O ponto-chave dos sistemas de comunicação sem fio são as
antenas, que estão diretamente ligadas a performance desses
sistemas [4]. As antenas possuem como objetivo a excitação da
ocorrência de ondas eletromagnéticas por meio de uma fonte
de energia, em uma determinada região do espaço, de maneira
mais efetiva possı́vel [5], [6].
Conhecer o padrão de radiação de uma antena, ou até
mesmo controlar esse comportamento, pode ser de extrema
importância para um determinado projeto, permitindo a análise
da eficácia na distribuição da energia eletromagnética e contribuindo para o bom funcionamento e rendimento de determinados sistemas [1].
Jessica Fernandes Alves, Ademar Gonçalves da Costa Júnior e Joabson
Nogueira de Carvalho¸Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraı́ba, João Pessoa-PB, E-mails: jessicafernandes.ee@gmail.com,
ademar.costa@ifpb.edu.br, joabsonnogueira@gmail.com; Felipe Porge Xavier
Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande-PB, E-mails: felipe.xavier@ee.ufcg.edu.br

O desenvolvimento de sistemas de medição que possam
caracterizar os padrões de radiação das antenas é crucial. A
caracterização dos padrões de radiação das antenas normalmente requerem complexas instalações laboratoriais e instrumentos caros, como câmaras de teste de antenas, analisadores
de rede ou medidores de força de campo [4], [7].
Para a caracterização de antesnas, O seu diagrama de
radiação é um dos parâmetros importantes para a tomada
de decisão na escolha de uma antena em um projeto. Esse
diagrama é uma representação da magnitude, da fase e da
polarização do campo eletromagnético propagado pela antena [7].
Este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de
medição automático permitindo a geração do diagrama de
radiação de antenas. Para isso, uma antena do tipo corneta foi
utilizada neste trabalho para a demonstração dos resultados
obtidos, onde os sinais são adquiridos e amplificados por um
circuito de condicionamento de sinais, e por meio do conversor
analógico-digital (A/D) do Arduino, os dados são enviados a
um computador para que possam ser tratados estatisticamente
e gerados tais diagramas.
O artigo é dividido da seguinte forma: na seção II é apresentado o setup experimental para a realização das medições; na
seção III é apresentada a metodologia adotada para a análise
e medição adotada para o sistema automatizado; por fim, na
seção IV são discutidos os resultados, com as conclusões deste
trabalho na seção V.
II. M ETODOLOGIA A PLICADA
O experimento foi realizado no Laboratório de Medidas de
Telecomunicações do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia da Paraı́ba (IFPB), campus João Pessoa, onde o
mesmo não conta com paredes absorvedoras para eliminação
de possı́veis ruı́dos causados por reflexão do sinal e/ou por
equipamentos eletrônicos. O setup experimental utilizado para
o experimento é ilustrado na Figura 1. Nele foram utilizadas
duas antenas do tipo corneta de 15 dB, uma de cada para a
transmissão (identificado por 1 na Fig. 1) e a recepção (2) do
sinal. A antena transmissora foi conectada a um gerador de
sinais, ajustada para um sinal de frequência de 8 GHz e com
potência de -10 dBm.
O método utilizado consiste em quatro etapas realizadas
com apoio do sistema automatizado: i) rotação da antena
receptora, ii) aquisição das intensidades do sinal recebido, iii)
tratamento dos dados; iv) construção do diagrama de radiação
da antena sob teste. A Figura 2 ilustra as etapas envolvidas
para o sistema automático de medição e de construção do
diagrama de radiação da antena sob teste.
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realizados. Em cada passo do motor e após a estabilização
mecânica do sistema para diminuir o efeito das vibrações nas
medições, o computador processa as informações advindos do
sistema de recepção, por meio do conversor analógico-digital
(AD) da plataforma de prototipagem eletrônica Arduino Uno,
que foi utilizada como placa de aquisição de dados, via USB
(Universal Serial Bus).
No sistema desenvolvido, a antena do tipo corneta utilizada
para o experimento está acoplada a um motor de passos, que
permite a rotação dessa ao longo de 357◦ , tendo em vista que
o motor de passos consegue efetuar movimentos mı́nimos de
7◦ . O Arduino foi utilizado para efetuar o controle do motor
de passos por meio de uma ponte H, já que o motor utilizado
necessita de uma alimentação de entrada de 9 V com 1 A,
impossibilitando a conexão direta entre o motor e o Arduino.
Fig. 1. Setup experimental utilizado. (1) Antena transmissora. (2) Antena
receptora. (3) Sistema de condicionamento e aquisição do sinal. (4) Computador.

Na etapa de condicionamento e aquisição dos sinais, a
antena receptora foi conectada a um detector de RF cuja saı́da
é um sinal DC na ordem de 0 a -3,82 mV. Os próximos
estágios são circuitos amplificadores onde foram utilizados um
amplificador de instrumentação INA 101 com ganho 1000 e
um amplificador inversor com ganho -1, projetados com base
nas limitações do conversor AD do Arduino.
O computador ao receber os valores de intensidade
necessários para cada posição, o Matlab envia um comando
para o Arduino rotacionar o motor de passos em 7◦ na direção
horária ou anti-horária, dependendo da posição inicial da
antena pois, o sistema possui uma proteção contra a torção
do cabo da antena receptora. A proteção consistia em, caso a
última rotação foi efetuada no sentido de 0◦ até 357◦ , iniciar
de maneira invertida (de 357◦ até 0◦ ) o próximo ciclo de
rotações, de modo a evitar a torção do cabo, além de acelerar
o experimento por não ser necessário retornar sempre para a
posição inicial para iniciar um novo ciclo de rotação. Após
a realização de todos os ciclos necessários, a antena retorna
para a posição inicial.
Ao receber os valores de intensidade necessários para cada
posição, é enviado um comando para que o motor de passos
rotacione em 7◦ na direção horária ou anti-horária, dependendo da posição inicial da antena pois, o sistema possui
uma proteção contra a torção do cabo da antena receptora.
A proteção consiste em, caso a última rotação foi efetuada no
sentido de 0◦ até 357◦ , o sistema retorna a posição inicial de
maneira invertida, ou seja, de 357◦ até 0◦ ), evitando a torção
mecânica do cabo.

Fig. 2. Etapas do sistema automático de medição e de construção do diagrama
de radiação da antena sob teste.

Inicialmente, o usuário efetua a rotação da antena receptora
para a posição inicial, que serve como referência para as
aquisições dos sinais. Com a antena receptora corretamente
posicionada, o experimento é iniciado pelo usuário, com a
definição da quantidade de dados adquiridos em cada posição
angular estabelecida, e a quantidade de experimentos a serem

Durante o processo de aquisição, o usuário consegue acompanhar os valores adquiridos e o ângulo atual no qual a antena
está posicionada por meio de textos impressos na tela do
computador, ilustrados na Figura 3.
Na etapa de tratamento estatı́stico dos dados, a média dos
valores de cada posição angular é calculada e o Método de
Chauvenet aplicado para o descarte de amostras com valores
discrepantes. Com os valores médios das medições em cada
posição angular, esses são normalizados e transformados em
dB, tornando possı́vel a geração do diagrama de radiação da
antena sob teste.
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TABELA I
R ESULTADOS AP ÓS O TRATAMENTO ESTAT ÍSTICO DOS DADOS

Fig. 3.

Informações exibidas ao usuário durante o experimento.

III. R ESULTADOS
Na Tabela I estão descritos os valores de média, valores
normalizados e em dB calculados com base nas amostras que
não foram descartadas pelo Método de Chauvenet.
Por meio da análise da coluna dos valores em dB, é possı́vel
observar que nos ângulos entre 0◦ e 34◦ , e entre 330◦ e
357◦ , os valores de intensidade do sinal recebido em dB
são máximos. Isto se dá pelo fato das duas antenas estarem
apontadas uma em direção a outra nesse intervalo. Por outro
lado, conforme a antena é direcionada para ângulos entre 35◦
e 329◦ , os valores de intensidade apresentados são mı́nimos,
entre -20 e -24 dB.
O diagrama de radiação da antena corneta de 15 dB obtido
como resultado do processo de aquisição está ilustrado na
Figura 4. Por meio desse, é possı́vel observar o decaimento das
intensidades a medida que a antena se distancia dos ângulos
0◦ e 357◦ . Alguns picos foram causados por conta dos ruı́dos
relacionados a reflexão do sinal nas paredes e/ou objetos
presentes no laboratório.
IV. C ONCLUS ÕES
Nesse trabalho foi desenvolvido um sistema automatizado
para a construção do diagrama de radiação de antenas, de
acordo com a mudança da posição angular da antena receptora.
No caso em especı́fico do experimento deste artigo, uma
antena corneta de 15 dB foi utilizada para tal procedimento.
Diferente de outros trabalhos semelhantes, por exemplo
o trabalho elaborado por Bort [2], o sistema desenvolvido
não utiliza um medidor de sinal, o que torna o processo
mais acessı́vel. Além disso, o sistema proposto baseia-se na
utilização do Arduino, que é uma plataforma amplamente
utilizada e de manuseio simplificado.
Como trabalho futuro é sugerida a realização do experimento em um laboratório com paredes absorvedoras para
minimizar interferências e reflexões dos sinais emitidos pelo
transmissor, por conta de objetos e paredes próximas.

Ângulo
0◦
7◦
14◦
21◦
28◦
35◦
42◦
49◦
56◦
63◦
70◦
77◦
84◦
91◦
98◦
105◦
112◦
119◦
126◦
133◦
140◦
147◦
154◦
161◦
168◦
175◦
182◦
189◦
196◦
203◦
210◦
217◦
224◦
231◦
238◦
245◦
252◦
259◦
266◦
273◦
280◦
287◦
294◦
301◦
308◦
315◦
322◦
329◦
336◦
343◦
350◦
357◦

Média
1,1722
1,1497
1,0631
0,9557
0,7643
0,5193
0,2893
0,1973
0,1438
0,1530
0,1305
0,1314
0,1276
0,1367
0,1364
0,1334
0,1449
0,1503
0,1360
0,1286
0,1358
0,1166
0,1364
0,1305
0,1215
0,1228
0,1364
0,1336
0,1337
0,1406
0,1430
0,1344
0,1281
0,1264
0,1261
0,1272
0,1382
0,1360
0,1236
0,1341
0,1230
0,1268
0,1359
0,1263
0,1241
0,1480
0,1694
0,2433
0,4071
0,7043
0,9348
1,1629

Valor Normalizado
1
0,9809
0,9069
0,8153
0,6521
0,4430
0,2468
0,1683
0,1227
0,1305
0,1114
0,1121
0,1089
0,1166
0,1163
0,1138
0,1236
0,1283
0,1160
0,1097
0,1159
0,0995
0,1164
0,1114
0,1037
0,1048
0,1164
0,1139
0,1141
0,1199
0,1220
0,1147
0,1093
0,1078
0,1076
0,1085
0,1179
0,1161
0,1055
0,1144
0,1049
0,1082
0,1159
0,1077
0,1058
0,1263
0,1445
0,2075
0,3473
0,6008
0,7975
0,9921

Valores em dB
0
-0,1932
-0,9769
-2,0416
-4,2763
-8,1413
-13,9903
-17,8209
-20,9829
-20,3595
-21,9497
-21,8833
-22,1725
-21,4874
-21,5119
-21,7309
-20,9034
-20,5375
-21,5400
-22,1001
-21,5504
-23,0748
-21,5086
-21,9494
-22,6638
-22,5535
-21,5086
-21,7167
-21,7076
-21,2044
-21,0369
-21,6543
-22,1359
-22,2716
-22,2921
-22,2054
-21,3795
-21,5371
-22,4919
-21,6832
-22,5426
-22,2355
-21,5444
-22,2805
-22,4584
-20,6876
-19,3435
-15,7227
-10,5763
-5,09405
-2,26312
-0,0794

Além disso, para a melhoria do sistema construı́do, seria
interessante o desenvolvimento de um suporte que possibilitasse a movimentação vertical da antena receptora para que
possam ser efetuadas medições nos eixos vertical e horizontal,
o que possibilitaria a obtenção de um diagrama de radiação
da antena de forma tridimensional.
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Fig. 4. Diagrama de radiação da antena corneta de 15 dB sob teste ao final
do experimento.
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Avaliação de Redes OSPF com Roteamento
Sensı́vel ao Contexto e Aplicação de Conceitos
SDN
Vitor S. Goulart, Luiz F. G. de Oliveira, Jorge G. S. dos Santos, Ugo S. Dias e Rafael T. de Sousa Jr.

Resumo— Este artigo propõe uma nova abordagem para o uso
de medições obtidas por sensores em redes de computadores,
com aplicação em topologias de Internet das Coisas (IoT) e
em redes definidas por software (SDN). O desempenho da
abordagem proposta é comparado a uma tı́pica topologia de
rede OSPF tradicional. O papel do processamento distribuı́do
das informações de contexto e a inferência tı́pica de ambientes
IoT, bem como uma proposta para a ampliação do uso de dados
de sensores em redes de computadores formam o tema central
deste trabalho.
Palavras-Chave— Internet das coisas, Redes Definidas por Software, Redes de Sensores, Roteamento, Sensibilidade ao Contexto,
Sensoriamento Distribuı́do.
Abstract— This paper proposes a new approach for the use of
sensor network data, increasing the applicability of IoT networks
and SDN applications, after an investigation of the utilization
of the context environment information in network routing.
Based on information obtained using local sensors, network
nodes are able to modify routes and routing tables. This new
approach is compared with traditional OSPF networks. The role
of distributed processing of information for inference based on
the context and the broader use of the sensed data and a proposed
solution to this problem form the central theme of this work.
Keywords— Context-awareness, wired networks, sensor networks, OSPF, distributed sensing, Internet of things, SDN,
routing performance.

I. I NTRODUÇ ÃO
A evolução dos equipamentos eletrônicos digitais, em termos de processamento, baixo custo e consumo energético, tem
sido responsável pelo crescimento da utilização de sensores
nas redes de computadores. Arquiteturas distribuı́das para
diferentes tipos de aplicações são uma nova oportunidade para
obter sistemas econômicos, flexı́veis, escaláveis e confiáveis
[1].
Em redes de computadores, sensores são dispositivos
eletrônicos que normalmente contêm um microcontrolador, um
chip de comunicação de rádio e outros periféricos, além de
dispositivos para realizar determinada medida [2]. São capazes
de se comunicar para formar redes sensoriais complexas [3].
Um ambiente de Internet das coisas (IoT, do inglês Internet
of Things) tem como caracterı́sticas: baixo consumo de energia, adaptabilidade e flexibilidade [4]. Tais sistemas podem
ser encontrados em diversas aplicações pelo mundo, inclusive

em redes de computadores, finalidade para qual servem de
catalisador. Funcionam, portanto, como sistema integrado,
tornando escaláveis, mais velozes e precisas topologias de
redes clássicas de mercado [5].
É possı́vel, portanto, unir os conceitos de IoT e redes de
sensores com o objetivo de melhorar o funcionamento de
uma rede cabeada tradicional. Para isto, deve-se utilizar as
informações de contexto (dados de ambiente obtidos pelos
sensores, que podem ser espalhados ou não pela rede) [6].
Tais dados devem ser interpretados com base em limiares e
definições especı́ficas. Estas, no entanto, devem ser definidas
com base nas necessidades de cada aplicação ou cenário de
rede [7].
Comparações entre aspectos de redes de sensores e IoT
foram feitas em diversos trabalhos e artigos acadêmicos. Em
[8] e em [9], o uso de OSPF (do inglês Open Shortest
Path First) em redes com inteligência e interpretação de
informações é estudado. Outros trabalhos, como [10] e [11],
focam em comparações entre redes definidas por software
(SDN, do inglês Software Defined Networks) e redes IoT.
Neste artigo, no entanto a proposta central é unir os conceitos acima apresentados. Em uma rede de computadores
cabeada tradicional, sensores podem ser adicionados a cada
nó para coletar informações de ambiente como temperatura,
umidade, entre outras. Tais dados formam o contexto fı́sico na
qual cada dispositivo está inserido, e serão levados em conta
na hora de construir tabelas de roteamento, além das métricas
já utilizadas no protocolo OSPF.
O restante deste trabalho está organizado de forma a
elucidar a solução proposta. Na seção II, uma rede OSPF
tradicional é demonstrada. Na seção III, o cenário com a
utilização de interpretação de informações sensoriais é proposto. É traçada uma comparação de desempenho entre as
duas topologias na seção IV. Finalmente, na seção V, chega-se
a uma conclusão a respeito dos cenários aqui abordados.

II. P ROTOCOLO OSPF EM REDES DE SENSORES
OSPF é o IRP (do inglês Interior Routing Protocol) mais
utilizado na Internet, tanto em redes tradicionais, quanto em
sistemas IoT. É conhecido por ser um protocolo de estado
de enlace, ou seja, cada nó da rede mantém um mapa da
topologia [9]. Consequentemente, cada roteador pode construir
localmente sua tabela de roteamento, para que os pacotes
Os autores pertencem ao Departamento de Engenharia Elétrica
sejam encaminhados de forma otimizada por toda a rede [12].
Universidade de Brası́lia, Brası́lia, Brasil 70919-970. E-mail:
No OSPF, um roteador percebe uma mudança na topologia
170165396@aluno.unb.br,
ziul@unb.br,
jorge.guilherme@redes.unb.br,
udias@unb.br, desousa@unb.br
ao receber uma mensagem de aviso de estado de enlace. Estas
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mensagens são definidas no padrão do protocolo, e trocadas
em intervalos determinados. Após uma alteração na rede, é
necessário um tempo até que todos os nós sincronizem suas
tabelas de roteamento, ou seja, até que as mensagens de aviso
cheguem a todos os roteadores. Este tempo é chamado “tempo
de convergência”. Além disso, o protocolo utiliza o algoritmo
de Dijkstra, juntamente com um atributo de custo por rota para
calcular o melhor caminho entre dois nós [9].
Na Figura 1, é desenhada uma tı́pica topologia de rede
cabeada. O protocolo OSPF funciona nesta rede, proporcionando a comunicação entre as diferentes sub-redes dispostas.
Os roteadores fazem parte da mesma área OSPF, o que
facilita a troca de mensagens entre eles. Desta forma, todos
os roteadores deste cenário conhecem todas as sub-redes. As
demais áreas existem nesta topologia como simulações de
redes externas.
O tempo de convergência médio para uma rede como
a proposta é definido com base nos intervalos em que as
mensagens de estado de link são trocadas entre roteadores,
e também no tempo que cada roteador leva para detectar uma
mudança na topologia. No OSPF, ao detectar que uma rota
não é mais funcional, o roteador espera um determinado tempo
para declará-la inutilizável. Este intervalo de tempo é chamado
“dead time” completo [12].
Quando uma rota não é mais alcançável por um roteador,
e o dead time se esgota, o roteador que percebe a mudança
remove a rota de sua tabela de roteamento e envia avisos aos
seus vizinhos com a mudança no cenário da rede. Tais avisos
se espalham pela topologia e, depois de todo este tempo, a
rede volta a convergir [13].
Sabe-se que o tempo de convergência é, portanto, a medida
de performance mais clara de um protocolo de roteamento.
Protocolos com longos tempos de convergência tendem a cair
em desuso. Há vários fatores que podem afetar o desempenho
geral do roteamento em uma rede. Dentre eles, temperatura
e umidade estão entre os principais, pois podem afetar o
funcionamento dos circuitos e elementos eletrônicos de um
roteador, tornando mais lenta sua capacidade de enviar pacotes,
bem como aumentando o tempo para que o dispositivo perceba
alterações na rede ao seu redor [13]. A luminosidade também
pode afetar os nós de uma rede, seja ela tradicional ou
de sensores, que muitas vezes são energizados por baterias
solares, ou dependem da luz para funcionar [14]. Todas essas
métricas são entendidas como informações de contexto, e
podem ser obtidas através de sensores.
III. P ROTOCOLO DE ROTEAMENTO SENS ÍVEL AO
CONTEXTO

Para obter as informações de contexto, podem ser utilizados
diversos tipos de sensores para as mais variadas métricas.
Neste trabalho, especificamente, foram utilizados sensores de
temperatura, umidade e luminosidade. Para demonstrar que
as informações obtidas podem afetar positivamente o desempenho da rede, os sensores foram ligados a cada um dos nós
da topologia proposta.
Para a temperatura e umidade, foi utilizado o sensor
DHT11, e para a luminosidade, o sensor LDR [15]. Estes

são simplesmente equipamentos de medição, não possuindo
qualquer capacidade de interpretar os dados medidos. Ocupam
pouco espaço fı́sico e exigem pouca energia elétrica [14].
Desta forma, são a melhor opção para redes IoT escaláveis
e adaptáveis.
Para os nós, ou seja, os roteadores da rede, foi montada uma
estrutura de quatro microcontroladoras Raspberry Pi. Estes
dispositivos possuem um sistema linux, o que possibilita sua
programação com facilidade. Podem, portanto, ser transformados em roteadores com a utilização do software livre Quagga
[16].
Quando todos os nós são ligados conforme a Figura 1,
uma rede OSPF é configurada e todos os roteadores trocam
mensagens nos tempos padrões do OSPF. Os pacotes de aviso
de estado de enlace são trocados a cada dez segundos, e
cada roteador espera 5 segundos antes de retransmitir uma
mensagem deste tipo. Adicionalmente, o dead time padrão do
OSPF é de quatro vezes o tempo de mensagem padrão, ou
seja, quarenta segundos.
O tempo de convergência total é definido por
Ct = Dt + EP t + IP t,

(1)

em que Ct é o tempo de convergência total do OSPF, Dt é
o dead time, EPt o tempo de propagação de um evento pela
rede (Event Propagation time) e IPt o tempo de processamento
interno médio de um pacote por um nó (Internal Processing
time). Mesmo assim, não é levado em consideração se um dos
roteadores encontra-se em um estado fı́sico pior que algum
outro, isto é, se tem seu desempenho prejudicado devido a
altas temperaturas, por exemplo. Desta forma, uma base de
comparação pode ser definida.
No protocolo sensı́vel ao contexto, não há acréscimo de
complexidade na estrutura de rede. Isto é, o número de
roteadores ativos permanece o mesmo [17]. Portanto, o tempo
de convergência não deve sofrer alterações após a instalação
dos sensores. Além disso, as informações coletadas podem
servir de base para a definição dos limites que caracterizam
falha em um dispositivo. Ainda assim, podemos utilizar a
equação (1) para calcular o tempo médio de convergência da
rede.
Em um protocolo sensı́vel ao contexto, as mudanças ambientais devem ser percebidas e, a partir de inferências realizadas, decisões devem ser tomadas visando fatores como
disponibilidade e segurança do sistema como um todo. Estas
também são caracterı́sticas importantes de sistemas IoT. Neste
trabalho, especificamente, as aplicações dos conceitos abordados podem ser estendidas a outros tipos de rede que utilizem
um protocolo de roteamento interno para comunicação. Sistemas de Internet das coisas podem ser compostos por redes
sem fio, ad hoc, além de redes de longa distância. Todos estes
tipos de redes podem usufruir dos resultados obtidos neste
artigo [17].
A topologia proposta de rede de computadores cabeada
serve como dois casos de estudo e experimento prático para a
obtenção dos dados de desempenho do protocolo. Afinal, os
sensores podem simplesmente ser desligados do sistema para
que ele funcione como uma rede OSPF tradicional. Assim, ao
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Fig. 1: Topologia de rede cabeada OSPF com quatro nós

observar o desempenho dos indicadores da rede e compará-los
durante o funcionamento com e sem os sensores, é possı́vel
demonstrar a otimização realizada pelo protocolo proposto.
IV. R ESULTADOS
Quando os sensores são conectados a cada nó da rede,
o tempo de convergência do OSPF permanece o mesmo,
pois não foram alteradas as topologias fı́sica ou lógica do
sistema. No entanto, os sensores passam a medir os dados de
temperatura, umidade e luminosidade local em cada roteador.
As métricas escolhidas neste trabalho são conhecidas por
afetar o funcionamento de dispositivos eletrônicos. Quando
um roteador passa da temperatura indicada pelo fabricante,
seu desempenho cai significativamente, pois os circuitos que
fazem o encaminhamento de pacotes podem apresentar falhas.
O mesmo vale para umidade. Desta forma, foram definidos os
limiares de 50 graus Celsius e umidade maior do que 30%.
Estes são limiares a partir dos quais roteadores de mercado já
podem sofrer prejuı́zo em seu desempenho [18].
No cenário prático construı́do, limiares estáticos foram
adotados afim de observar a reação do sistema a uma mudança
de rota causada por uma medida dos sensores. Para tal, um
programa capaz de interagir com os roteadores e, baseado
nos dados obtidos pelos sensores, alterar suas tabelas de
roteamento, se faz necessário.
Durante o funcionamento normal da rede, as tabelas de
roteamento são construı́das de acordo com o aprendizado das

rotas pelos roteadores. Um script, escrito na linguagem de
programação Python, é ativado em cada um dos nós, e passa
a funcionar como uma controladora distribuı́da, interpretando
as informações recebidas. No código, é definido o limiar para
cada uma das medições (temperatura, umidade e luminosidade). Quando os sensores atingem dado limiar, o script altera
o custo da rota OSPF no roteador em que o problema foi
detectado. A alteração pode ser observada na Figura 2.
A alteração das rotas ocorre conforme demonstrado nas
Figura 3. A tabela de roteamento do roteador R4 é alterada
após a rota via R3 ser considerado pior. Esta rota foi alterada
pelo script que interpretou as informações dos sensores. Dessa
forma, os pacotes de um lado do anel que tem como destino o
outro lado, não mais passam pelo nó com problemas fı́sicos.
Evita-se assim a perda de pacotes e de tempo, pois quando há
alguma falha fı́sica na rede, ocorrem retransmissões.
Para calcular o tempo médio de convergência da rede,
aplica-se a equação agora definida por
Ct = F DtS + EP t + IP t,

(2)

em que FDtS é o tempo de detecção de uma falha de
um nó com sensores (Failure Detection time with Sensors),
consideravelmente menor do que o dead time. O resultado é
um tempo de convergência menor, cuja diferença em segundos
para o protocolo tradicional tende a aumentar com o número
de falhas na rede, visto que o OSPF espera um perı́odo de
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Fig. 4: Comparação entre perda de pacotes do OSPF com e sem os
sensores

Fig. 2: script Python alterando os roteadores

dead time inteiro para decretar uma rota como falha.
Assim, um roteador deste sistema, através dos próprios
anúncios do OSPF, é capaz de compreender que há um nó
com problema na rede, e encaminhar pacotes por outra rota.
Desta forma, o tempo de convergência do protocolo permanece
o mesmo, mas seu desempenho melhora significativamente,
evitando perda de pacotes e a necessidade de retransmissões,
conforme demonstrado na Figura 4. A perda de pacotes na
rede devido a falhas aleatórias de equipamentos foi reduzida
de forma significativa, pois os pacotes não são mais enviados
para nós problemáticos.

Fig. 3: Comprovação das rotas alteradas

Quando um nó se recupera da falha, o custo OSPF da rota
volta ao valor original, fazendo com que o fluxo de pacotes

volte a seguir o caminho original determinado pelo protocolo
de roteamento. Isto acontece pois o script lê continuamente
as informações dos sensores, fazendo com que o roteamento
seja alterado tão logo haja mudança no ambiente fı́sico.
Outra comparação que pode ser feita para comprovar o
melhor funcionamento da rede com a utilização dos sensores
e da aplicação distribuı́da é a medida de latência. Dado que a
rede OSPF tradicional trafega com uma certa taxa de pacotes
por segundo, a rede que utiliza a aplicação com sensores
proposta por este trabalho trafegará com a mesma latência
enquanto não houver falhas de transmissão causadas pelas
medidas fı́sicas aqui adotadas.
No entanto, no momento de um problema devido a alta temperatura por exemplo, a rede com os sensores imediatamente
se recupera do problema, sem necessidade de qualquer retransmissão. Afinal, a rota para o nó problemático foi alterada
proativamente graças a aplicação aqui descrita. Conforme os
limiares de temperatura, umidade e luminosidade são ajustados
para melhor atender às necessidades do local em que a rede
está instalada, o sistema tende a se tornar cada vez mais eficaz
que o protocolo OSPF sem a utilização de sensores. O protocolo sensı́vel ao contexto também acrescenta escalabilidade
a rede, visto que a aplicação altera apenas o nó em que um
problema foi detectado, a operação original do protocolo de
roteamento permanece inalterada. Trata-se portanto de uma
aplicação distribuı́da com ênfase na disponibilidade geral do
sistema.
Uma comparação pode ser feita entre o protocolo OSPF
tradicional e a rede com sensores e aplicação IoT em funcionamento: enquanto o protocolo OSPF tem como critério primário
para seleção de rotas a velocidade do link, o protocolo sensı́vel
ao contexto aqui abordado utiliza-se primeiro das informações
dos sensores para definir uma rota, ou seja, leva em conta as
informações medidas com uma prioridade maior para construir
tabelas de roteamento.
Adicionalmente, a aplicação tem a capacidade de alterar
automaticamente e proativamente as rotas da rede, sem que
haja necessidade de esperar por anúncios de estado de enlace
ou aguardar um tempo pré-definido para não mais encaminhar pacotes por um caminho com problemas. Desta forma,
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observa-se um ganho de desempenho com relação ao protocolo
OSPF.
O sistema todo pode ser entendido como um tı́pico sistema
IoT, pois possui caracterı́sticas como inferência e sensibilidade
ao contexto em que está inserido. Com a interpretação dos
dados obtidos dos sensores com base em comparações com
limiares pré-definidos, a rede não precisa de interação humana
para tomar decisões de roteamento com base em informações
obtidas externamente. O diagrama sequencial da aplicação
desenvolvida é mostrado na Figura 5.

Centers ou redes de longa distância. Quando um software
é capaz de alterar automaticamente o encaminhamento de
pacotes na rede sem interação humana, conceitos de SDN e
IoT se unem para tornar as redes mais escaláveis e resilientes.
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Fig. 5: Diagrama sequencial da aplicação

V. C ONCLUS ÕES
Este trabalho teve como proposta uma nova abordagem
para redes de computadores tradicionais, com a utilização de
sensores e conceitos de IoT. O uso de redes de sensores é
adaptado para fornecer dados que são usados tanto para fins
externos à rede quanto para contextualizar a própria rede, o
que redefine as possibilidades de tráfego de dados em sistemas
IoT.
Simulações anteriores foram implementadas e executadas
para garantir o funcionamento correto do firmware e, finalmente, os testes em uma plataforma real foram implementados
e executados com sucesso. O trabalho fornece uma nova
abordagem ao roteamento de dados, melhorando o uso de
todas as informações disponı́veis para aumentar a inteligência
no tráfego de rede.
O cenário proposto define uma maneira de combinar os
protocolos de rede tradicionais, como o OSPF, com os conceitos de SDN e IoT, para desenvolver uma nova abordagem
para redes de roteamento. Nesse esquema, a rede é capaz de
aprender sobre si mesma e implantar mudanças em tempo
real, com pouca ou nenhuma interação humana. Não há
nenhum prejuı́zo para o tempo de convergência da rede, e há
uma melhora significativa de desempenho, pois são evitadas
retransmissões e perda de pacotes.
A abordagem proposta tem aplicações tanto em redes tradicionais de computadores, quanto em sistemas sem fio, Data
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Applicability of an output-only structural damage
detection based on transmissibility measurements
and kernel principal component analysis
A. Santos, M. F. M. Silva, R. Santos, E. Figueiredo, N. M. M. Maia and J. C. W. A. Costa

Abstract— Frequency response functions have been employed
as damage-sensitive features in the vibration-based structural
damage detection. The need for measuring the excitation forces
arises as a remarkable limitation on the application of those
features in real-world applications. Transmissibility measurements can be explored as features with output-only nature,
which imply the need for measuring only the response signals.
Thus, an output-only damage detection method is proposed,
combining transmissibilities with kernel principal component
analysis. The results performed on transmissibility measurements
from a laboratory steel beam reveals that the output-only method
has high potential to be applied in a wide range of monitoring
solutions.
Keywords— Structural health monitoring, Transmissibility
measurements, Damage detection, Kernel principal component
analysis.

I. I NTRODUCTION
In the structural health monitoring (SHM) field, damage
detection based on the vibration response measurements from
engineering structures has become a crucial research area
due to its potential to be applied in real-world scenarios [1].
From the vibration signals, damage-sensitive features can be
extracted and used to assess early and progressive structural
damage via appropriate data treatment.
Frequency response functions (FRFs) play an important role
in the vibration-based damage detection area [2]. Many works
have been employed the FRFs as features to generate some
kind of damage indicators (DIs) that reveal the structural
condition of monitored structures [3], [4]. However, the need
for measuring the excitation forces arises as a remarkable
limitation on the application of FRFs in real-world SHM
solutions. As an alternative, transmissibility measurements
have been widely explored as features in damage detection
for SHM [5], [6], [7], due to their output-only nature, i.e. the
need for measuring only the response signals.
Considering the successful use of transmissibilities to distinguish between undamaged and damaged conditions of monitored structures, instead of generating a DI directly from the
A. Santos is with Faculty of Computing and Electrical Engineering, F. 17,
Q. 4, L. E., Marabá, 68505–080, Pará, Universidade Federal do Sul e Sudeste
do Pará.
M. F. M. Silva, R. Santos, and J. C. W. A. Costa are with Applied
Electromagnetism Laboratory, Federal University of Pará, R. Augusto Corrêa
01, Belém, Pará, 66075110 Brazil.
E. Figueiredo is with Faculty of Engineering, Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias, Campo Grande 376, Lisbon, 1749-024 Portugal.
N. M. M. Maia is with LAETA, IDMEC, Instituto Superior Técnico,
Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade de Lisboa, Lisbon,
1049-001 Portugal.

transmissibility measurements, several studies have been attempting to combine FRFs and transmissibilities with machine
learning (ML) algorithms to detect structural damage.
The combination between FRFs or transmissibilities and
artificial neural networks (ANN) has been widely investigated.
In a first manner, the transmissibilities are the input of a
complex ANN that should detect damage simulated as stiffness
changes in a structure [8], [9]. However, the number of
spectral lines of the transmissibilities defines the number of
input nodes of the ANN, which may lead to a complex
neural architecture and expensive computational load. In other
attempt, the FRFs, computed from a monitored railway wheel,
have their dimensionality reduced via principal component
analysis (PCA) and this reduced form is the input of the ANN
[10]. Although acceptable results were achieved with this technique, a drawback appears when the transmissibilities from
undamaged and damaged cases must be known in advance by
PCA.
An approach that uses outlier analysis, density estimation
and auto-associative neural network combined with measured
transmissibilities was proposed to assess damage in aerospace
structures [11]. In this case, some parts of the transmissibility
measurements are selected as features in a visual manner,
which may not be generalized to other health monitoring cases.
More recently, FRFs and transmissibilities were linked to
the approach based on Mahalanobis squared distance (MSD)
to determine the structural condition of a monitored beam via
different types of DIs [12]. Similar to a first proposal [13], the
MSD algorithm presents problems, namely numerical errors
to compute a large covariance matrix, when all spectral lines
of the damage-sensitive features are considered. Note that the
ML algorithms, such as MSD and ANN, often work with a
large number of observations (or measurements) and a small
dimensionality (or spectral lines).
PCA [14] and its nonlinear version, kernel PCA (KPCA),
have been applied to reduce the dimensionality of the original
features such that a trade-off should be reached in the sense
that the appropriate dimensionality needs to be not only large
enough to account for all normal condition but also small
enough to be as sensitive as possible to damage. To reach
this appropriate reduced form of transmissibilities, this paper
proposes an output-only structural damage detection method in
the context of a statistical pattern recognition (SPR) paradigm.
In this paradigm, the proposed method is divided into two
phases [15]: feature extraction and feature classification. In
the first phase, the dimensionality of the transmissibilities
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is reduced by application of KPCA. In the second phase,
based on outlier detection, DIs are generated for new transmissibilities considering the data model computed in the first
phase. The proposed method is validated on a monitored
steel beam, where the damage classification performance is
evaluated based on false-positive indications of damage (Type
I errors) and false-negative ones (Type II errors).
The remainder of this study is organized as follows. In
section II, a brief background related to transmissibility measurements is emphasized and the feature extraction and feature
classification phases of the proposed method are described. A
description of the test structure is provided in section III, along
with a summary of the measurement sets. Experimental results
on measurement sets are discussed in section IV; a comparison
with the PCA algorithm is also presented. Finally, section V
highlights a discussion related to the strengths and challenges
of the proposed method.

B. Feature extraction
For the feature extraction phase, the KPCA algorithm [17]
is used to reduce the dimensionality of the transmissibility
measurements. Let X ∈ Rd be the input space such that the
transmissibilities xi ∈ X , i = 1, . . . , n. Every transmissibility
x is then mapped to a dφ -dimensional feature space H by
applying the mapping functions φm , m = 1, . . . , dφ , where

φ(x) = φ1 (x) φ2 (x)

Transmissibility measurements are defined as relations between motion responses and motion reference-responses [16].
In practice, it is often convenient to obtain the transmissibilities without the knowledge of the excitation forces. In
particular, the direct or scalar transmissibility measurement
Ti,j (w) between an output i and and reference-output j is
defined as the ratio between the two response spectra,
Ti,j (w) =

Yi (w)
,
Yj (w)

(1)

where Yi (w) and Yj (w) are the complex amplitudes of the
responses yi (t) and yj (t), respectively, for a harmonic force
applied at a given coordinate, and for each frequency w.
In general, for a random input, a transmissibility measurement can be estimated in several manners. The most common
option is using an output-only H1 estimator by dividing an
estimate of the cross-power spectrum Si,j (w) between the
output Yi (w) and the reference-output Yj (w) by an estimate
of the auto-power spectrum Sj,j (w) from the reference-output
Yj (w),
Ti,j (w) =

Si,j (w)
.
Sj,j (w)

(2)

A set of transmissibilities is acquired by measuring responses on all coordinates and directions of interest at the
structure divided by the reference response from the same
fixed measurement coordinate. One should consider a training
set, X ∈ Rn×d , with d-dimensional transmissibilities from n
different conditions when the structure is undamaged and a
test set, Z ∈ Rl×d , where l is the number of transmissibilities
from the undamaged and/or damaged conditions.

>

>

K (xi , xj ) = φ (xi ) φ (xj ) .

.

(3)

(4)

K (·) defines an inner product that allows to map the transmissibilities implicitly to a high-dimensional kernel space. Let
Φ = [φ(x1 ) φ(x2 )

A. Transmissibility measurements

φdφ (x)

By employing the kernel trick [18], K : X × X 7→ R
is defined as a positive semi-definite scalar kernel function
satisfying for all xi , xj ∈ X ,

II. O UTPUT- ONLY METHOD
This section deals with the background and phases related
to the method proposed in this study.

...

...

φ(xn )]

(5)

be the dφ × n matrix of the mapped transmissibilities and
K = Φ> Φ be the n × n kernel (Gram) matrix. According
to Mercer’s theorem, any continuous, symmetric, and positive semi-definite function that maps (xi , xj ) onto a highdimensional feature space can represent a kernel [19]. The
kernel trick then consists of specifying the kernel K (·) instead
of the mapping φ. Herein, a Gaussian kernel [20] is employed,


k xi − xj k2
,
(6)
K (xi , xj ) = exp −
2σ 2
where this kernel implicitly defines a high-dimensional feature
space with a bandwidth σ 2 .
To avoid that the first principal component becomes much
larger than the other components, the kernel matrix K should
be replaced by a centered version [17],
K→K−

1n
1n
1n 1n
K−K
+
K ,
n
n
n
n

(7)

with 1n as the n × n matrix composed of ones.
The eigenvalues Σ and the corresponding eigenvectors U
can be then derived by using singular value decomposition
(SVD) to solve the generalized eigenvalue problem [17],
KU = UΣ.

(8)

Afterwards, the Σ1 and U1 should be defined as follows,
U2 ] , U1 ∈ Rn×r ,
(9)
where Σ1 comprises the r largest eigenvalues and U1 the corresponding eigenvectors. The transmissibility measurements X
can be then represented in a reduced form as the transpose of
p
Xp = Σ1 U>
(10)
1.
Σ = [Σ1

Σ2 ] , Σ1 ∈ Rr×r ; U = [U1

In addition, the estimation of parameters required for the
KPCA algorithm is discussed in the following. There are
multiple methods to optimize the bandwidth parameter σ 2 of
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

the Gaussian kernel [21]. However, those methods require that
n ≥ d and when transmissibility measurements are used, often
n < d. Thereby, a rule-of-thumb is employed,
d

v = var (X) , σ 2 =

nX
vi ,
d i=1

(11)

where var (X) is the variance of the training data. Several criteria have been proposed to determine the number of principal
components r retained in the high-dimensional feature space
[22]. In this study, r is derived to comprise nearly all normal
variability of the training data,
v
uX
u r
u
Σi,i
u
u i=1
u n
≥ 0.99,
uX
t
Σ

(12)

III. T EST STRUCTURE AND DATA SETS
For the experimental validation of the proposed method,
a steel beam was used, with rectangular cross-section, dimensions 1002×35×6 mm3 and weight 1.740 kg. Two inextensible
cables simulating “free-free” support conditions suspended the
test structure. The test structure was excited at location 3 with
a pseudo-random signal by a Brüel & Kjaer 4809 shaker,
powered by a Brüel & Kjaer 2706 power amplifier. The force
was transmitted through a stinger and measured by a Brüel
& Kjaer 8200 force transducer; the responses were measured
by 23 piezoelectric CCLD accelerometers (equally spaced
coordinates). The response signals were fed into the multichannel data acquisition unit Brüel & Kjaer 2816 (PULSE)
and analyzed with the Labshop 6.1 Pulse software installed
on the attached laptop. The experimental setup is shown in
Figure 1 and more details can be found in Sampaio et al [4].

i,i

i=1

being Σi,i the i-th diagonal element of Σ. Note that the
variance retained in the standard PCA is usually 0.9–0.95 [22].
On the other hand, the KPCA has been often used with 0.99
because there are potentially n nonzero principal components
for the Gaussian kernel.
Fig. 1. Experimental setup with the identification of the accelerometers and
damage location.

C. Feature classification
Since an undamaged data model was established in the
previous phase by training the KPCA, in this phase a DI is
generated to any new transmissibility measurement zi ∈ Rd ,
i = 1, . . . , l.
First, a new transmissibility measurement should be mapped
onto the high-dimensional feature space in the form of
>
Φ (zi ) Φ (or Φ> Φ (zi )), by using X and zi in Equation
6. Besides, a centering should be performed, such as,
>

>

Φ (zi ) Φ → Φ (zi ) Φ −

1̌n
1n 1̌n 1n
>
K − Φ (zi ) Φ
+
K ,
n
n
n
n
(13)

with 1̌n as the l × n matrix where all elements are equal to 1.
Second, the eigenvectors U1 should be replaced by a
normalized version,
um → p

um
, m = 1, . . . , r,
Σm,m

(14)

being the transmissibilities used in the test phase, Z, represented in a reduced form as
>

Zp = Φ (zi ) ΦU1 .

(15)

Finally, a DI is generated for the i-th new transmissibility
measurement as follows,
>

>
DI (zi ) = Φ (zi ) ΦU1 U>
1 Φ Φ (zi ) .

(16)

The damage was simulated with a reduction in the height
by a saw cut. Basically, saw cuts, with several depths, were
inflicted to the beam between locations 15 and 16 to create
nine damage levels, as synthesized in Table I.
TABLE I
DAMAGE LEVELS INFLICTED TO THE EXPERIMENTAL BEAM BY SAW CUTS .
Damage level
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09

Width (mm)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Depth (mm)
0.5
1.0
1.25
1.6
3
3.5
4
4.5
5

Therefore, from Table I, one can infer that the response
signals from the accelerometers deployed on the beam were
measured in 10 conditions; the undamaged or baseline one
(D00), and the nine levels of damage (D01 to D09) inflicted
in the middle of the locations 15 and 16. Furthermore, the
frequency range used for the analysis of the beam was 0-800
Hz (3200 spectral lines) and 15 averages have been taken to
acquire the accelerations.
Assuming a force at location 3, 30 measurement sets
have been performed from the instrumented beam. The first
measurement set is the undamaged beam (Baseline condition
– BC). The next two measurement sets are also of the undamaged beam. The following 27 measurement sets correspond to
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KPCA and PCA algorithms are shown in Figure 3, along with
a threshold defined for a level of significance of 5% over
the training data. The KPCA, which selected 181 principal
components, can maintain a monotonic relationship between
the progressive level of damage and the amplitude of the DI
and minimizes quite well the Type I and II errors. In opposition, the PCA, which selected only 14 principal components,
fails to achieve the monotonic relationship and exhibits many
false-negative indications of damage. The performances of the
algorithms are summarized in Table II, where approximately
13 Type I errors are expected due to the threshold selected
for 95% of confidence in the training data and the disparity
between the total errors from both algorithms is evident.
BC (training)
BC (test)
DC
Outliers
Threshold

1
0.9
0.8

D08

D06
D05

0.7
D04

0.6
D02
0.4
D01
0.3
0.2 D00
0.1
0
1

800

T

−D01

900

1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000
Observations

D09
D08

700
D00

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

500

5,3
5,3

400

T5,3−D09

100

600

BC (training)
BC (test)
DC
Outliers
Threshold

900

DI
−D00

300

1000

600
T

D03

0.5

IV. R ESULTS AND DISCUSSION
Examples of transmissibilities and FRFs derived from the
monitored beam under different conditions are shown in
Figure 2. There are notable differences between the undamaged condition and the maximum level of damage for both
transmissibilities and FRFs. However, the large number of
spectral lines and small number of measurements make the
transmissibilities inappropriate to be suitably processed by
the ML algorithms. Thereby, this fact highlights the need for
dimensionality reduction.
150

D09

D07

DI

the nine saw cuts of the beam with three measurement sets
each (Damaged condition – DC).
Considering all possible combinations to output and
reference-output, 506 transmissibilities can be generated for
each measurement set. For convenience, only 100 transmissibilities are selected at random from each measurement set,
yielding 3000 transmissibilities to compose the training and
test measurement sets, where the first 300 are transmissibilities
from the undamaged condition and the last 2700 transmissibilities corresponding to the nine levels of damage. The training
data is composed of 90% of the transmissibility measurements
from the undamaged condition. The remaining 10% of the
transmissibility measurements are used during the test phase to
make sure that the DIs do not fire off before the damage starts
and to evaluate the level of generalization of the proposed
method. The test data is composed of all the measurement
sets, even the ones used during the training phase. Note that
the training process is unsupervised, which imposes serious
limitations for a cross-validation procedure.

Magnitude [dB]

300
200

50

100
1

600

900

−100
0

1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000
Observations

Fig. 3.
Outlier detection based on the KPCA (top) and PCA (bottom)
algorithms.

−50
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Frequency [Hz]
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TABLE II
N UMBER AND PERCENTAGE OF T YPE I AND T YPE II ERRORS .

100
80
60

Algorithm

40
Magnitude [dB]

300

0

KPCA
PCA

20

Error
Type I
15 (5.00%)
14 (4.67%)

Type II
1 (0.037%)
2032 (75.26%)

Total
16 (0.53%)
2046 (68.20%)

0
−20
−40

The large difference between the performances of the algorithms
is explained through Figure 4. In the high-dimensional
FRF5−D01
−80
FRF5−D09
feature space mapped by KPCA, the principal components
−100
are distributed in a more representative manner than those
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Frequency [Hz]
distributed onto the feature space projected by PCA. Thus,
Fig. 2. T5,3 (w) (top) and FRF5 (w) (bottom) for three different conditions. the transmissibilities that have been reduced, in the training
phase, from 3200 to 181 dimensions can be generalized to new
After the algorithms have reduced the dimensionality of transmissibilities, ensuring an adequate dimension to detect
the transmissibility measurements, the DIs derived from the structural anomalies, whereas the reduction from 3200 to 14
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dimensions by PCA may impact in an underfitting regarding
the training measurement sets.
3.5
3

Amplitude

2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

50

100
150
200
Principal components

250

300

50

100
150
200
Principal components

250

300

3.5
3

Amplitude

2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

Fig. 4.
Distribution of principal components for the KPCA (top) and
PCA (bottom) algorithms. The number of principal components selected is
highlighted by a red dashed line.

V. C ONCLUSIONS
This paper proposed an output-only structural damage detection method, for which transmissibility measurements and
ML algorithms were used to assess the condition of monitored
structures. Feature extraction and feature classification phases
were developed, based on the SPR paradigm, to reduce the
dimensionality of transmissibilities via KPCA (training) and
to generate a DI that establishes the level of damage for each
new transmissibility measurement (test), respectively.
The damage detection performances on the test scenario
confirmed that the proposed method is better than the alternative one. When the KPCA was compared to the PCA, the
improvement of the mapped feature space proved to have a
direct and positive impact on the dimensionality reduction step
and consequently damage detection. This explains, in part, the
relatively poor performance of the PCA on measurement sets
from the test experiment.
Unlike the other approaches, the output-only strategy introduced in this study can process the transmissibility measurements by KPCA such that an appropriate dimensionality is
achieved for ML applications, solving the problem of many
spectral lines and small number of measurements.
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Restauração de Imagens com Redes Neuronais
Lucas A. Rodrigues, Renato Candido e Magno T. M. Silva

Resumo— A restauração de imagens busca eliminar as
distorções causadas no processo de aquisição. Neste artigo,
utiliza-se uma rede neuronal MLP (Multilayer Perceptron) para
restaurar imagens que contêm quatro tons de cinza e que foram
degradadas por uma função gaussiana.
Palavras-Chave— Processamento de imagens, restauração de
imagens, rede neuronal, aprendizado de máquina.
Abstract— Image restoration seeks to eliminate distortions
caused in the acquisition process. In this paper, we use an
MLP (Multilayer Perceptron) to restore images containing four
gray levels that have been degraded by a Gaussian point spread
function.
Keywords— Image processing,
network, machine learning.

image

restoration,

neural

I. I NTRODUÇ ÃO E P ROBLEMATIZAÇ ÃO
Durante o processo de aquisição, as imagens sofrem
degradações que prejudicam seu uso para o fim desejado [1],
[2], [3]. Apesar dos distintos processos de aquisição, é comum
modelar a degradação de uma imagem com uma função de
espalhamento de ponto (Point Spread Function - PSF), em
que
G = F ∗ H,
(1)
sendo G a matriz que representa a imagem distorcida observada, F a matriz que representa a imagem original, H a matriz
de coeficientes da PSF e * o operador de convolução em duas
dimensões [1], [2].
Cada elemento F(n1 , n2 ) representa um pixel da imagem
original com valor correspondente à cor do pixel numa escala
de nı́veis de cinza. Uma das distorções mais usadas na
literatura é a gaussiana de dimensão (2N1 + 1) × (2N2 + 1)
em que
 2

n1 + n22
1
exp
−
,
(2)
H(n1 , n2 ) =
2πσ 2
2σ 2
sendo σ o desvio padrão, n1 = −N1 , · · · , − 1,0,1, · · · ,N1 e
n2 = −N2 , · · · , − 1,0,1, · · · ,N2 .
II. A R EDE N EURONAL
Das diferentes maneiras de se restaurar imagens, o uso de
redes neuronais vem demonstrando resultados interessantes
[1], [4]. Neste artigo, optou-se pela implementação e treinamento de uma rede neuronal MLP (Multilayer Perceptron)
para reduzir o efeito da PSF, definida em (2) com N1 =
N2 = 3 e σ = 2. As imagens utilizadas possuem quatro
nı́veis de cinza e dimensão 256 × 256. A rede MLP recebe
Lucas A. Rodrigues, Renato Candido e Magno T. M. Silva, Depto. de
Engenharia de Sistemas Eletrônicos, Escola Politécnica, Universidade de
São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, e-mails: lucas.antunes.rodrigues@usp.br,
renatocan@lps.usp.br, magno.silva@usp.br. Este trabalho foi financiado pelo
CNPq (Bolsa PIBIC e projeto 304715/2017-4) e FAPESP (2017/20378-9).

como entrada os pixels de uma região da imagem degradada
transformada em um vetor unidimensional. A rede faz a
estimativa do valor original do pixel central dessa região antes
da degradação, decidindo entre os quatro possı́veis nı́veis de
cinza, conforme esquematizado na Figura 1. Para compor o
conjunto de treinamento, a matrizes G e F são varridas de
forma aleatória para obter os vetores de entrada e os valores
desejados de saı́da, respectivamente.
Para a estrutura da rede MLP, decidiu-se utilizar quatro
camadas. A camada de entrada com 49 neurônios considera
uma região de 7 × 7 pixels, ficando o pixel a ser estimado no
centro dessa região (n1 = n2 = 4). As duas camadas seguintes
são compostas por 40 neurônios cada uma. Por fim, na camada
de saı́da, foram considerados 4 neurônios, sendo cada um
responsável pela estimativa da probabilidade de um dos 4
nı́veis de cinza da imagem original. Aquele que resultar no
maior valor indica o nı́vel de cinza estimado para a respectiva
entrada da rede. Sendo assim, a estrutura da rede corresponde
a 49-40-40-4.

Fig. 1.

Esquema ilustrativo da geração da entrada da rede MLP.

Neste trabalho, foram consideradas três tipos de função
de ativação: sigmóide, tangente hiperbólica (tanh) e softmax,
definidas respectivamente como
fs (xj ) =

1
exj −e−xj
ex j
.
, ft (xj ) = xj −xj , fm (xj ) = PN
−x
j
xi
1+e
e +e
i=1 e

Nessas funções, xj representa a entrada da função de ativação
do neurônio j. Em fm (·), xi , i = 1,2, · · · , j, · · · , N , representam as entradas das funções de ativação dos N neurônios
da mesma camada do neurônio j.
Além disso, para atualização dos pesos da rede foi utilizado
o algoritmo backpropagation [5]. Utilizando o método do
gradiente estocástico, esse algoritmo busca minimizar uma
determinada função custo. Neste trabalho, foram consideradas
duas funções custo: o erro quadrático [5] e a entropia cruzada
[7], dadas respectivamente por
ζq (k) =

Ns
Ns
X
1X
2
|dj (k)−yj (k)| e ζl (k) = − dj (k) ln(yj (k)),
2 j=1
j=1

em que Ns denota o número de neurônios da camada de saı́da
da rede, dj (k) a saı́da esperada da rede (sinal desejado) e yj (k)
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a saı́da de cada neurônio com j = 1,2, · · · , Ns . Vale ressaltar
que a saı́da da rede foi calculada em todas as iterações k. No
entanto, a atualização dos pesos ocorreu a cada 32 iterações
(batch size = 32). No treinamento foram consideradas 100
épocas, sendo que em cada uma utilizaram-se 20 imagens
degradadas, resultando em 20 × 256 × 256 pixels. Por fim,
foram utilizados no algoritmo backpropagation uma taxa de
aprendizado reduzida linearmente de η = 0,1 a η = 0,001
a cada atualização. Para o parâmetro momentum, utilizou-se
α = 0,001 [5].

(a) Original

(b) Degradada

(c) Restaurada - Conf. A

(d) Restaurada - Conf. B

III. R ESULTADOS
Inicialmente, a rede MLP foi implementada por completo
em MATLAB sem utilizar funções especı́ficas de redes neuronais para permitir a compreensão de sua estrutura e de seu algoritmo de treinamento. Em seguida, a rede foi implementada
também na framework Keras na linguagem Python, visando a
otimização dos algoritmos de treinamento e testes.
Foram consideras as configurações da rede MLP especificadas na Tabela I. A Configuração A segue um padrão clássico
da literatura [5], enquanto a Configuração B segue resultados
recentes da área de deep neural networks [7].

Fig. 2. (a) Imagem original; (b) Imagem degrada com PSF gaussiana (N1 =
N2 = 3, σ = 2) – MSSIM= 0,77; (c) Imagem restaurada pela MLP com a
Configuração A – MSSIM= 0,83; e (d) Imagem restaurada pela MLP com
a Configuração B – MSSIM= 0,89.

TABELA I
C ONFIGURAÇ ÕES DA REDE MLP USADAS NAS SIMULAÇ ÕES .
Configuração
Ativação das camadas ocultas
Ativação da camada de saı́da
Função custo

A
sigmóide
sigmóide
erro quadrático

B
tanh
softmax
entropia cruzada

Depois de treinada com as 20 imagens, a rede foi testada
com uma imagem não pertencente ao conjunto de treinamento.
Para avaliar a qualidade das imagens restauradas, utilizou-se
o ı́ndice de similaridade estrutural média (Mean Structural
Similarity - MSSIM) [6, Eq. (17)].
O MSSIM mede a similaridade entre duas imagens e
funciona como uma medida de qualidade de uma imagem em
relação a outra, considerando caracterı́sticas do sistema visual
humano. Essa medida assume valor no intervalo [0, 1], sendo
igual a um quando as duas imagens são iguais. No cálculo
do MSSIM, foi usado o código em MATLAB disponı́vel em
https://ece.uwaterloo.ca/∼z70wang/research/ssim/ com K =
[0.01 0.03] e window = fspecial(’gaussian’, 11, 1.5), cuja
versão para Python está disponı́vel em http://helderc.github.io/.
A escolha dessa medida se deve ao fato de que métricas
baseadas no erro quadrático médio não levam em conta o
sistema visual humano e podem apresentar valores baixos para
imagens com qualidade ruim segundo a percepção visual [6],
[8].
A imagem original, a imagem degradada e as imagens
restauradas com a rede MLP seguindo as Configurações A e B
estão mostradas na Figura 2. Pode-se verificar que a imagem
restaurada pela MLP com a Configuração B é superior que a
restaurada pela MLP com a Configuração A. Os valores de
MSSIM corroboram com essa observação, já que o MSSIM
entre a imagem original e a degradada é de 0,77, enquanto
esse valor entre a imagem original e a restaurada com a
Configuração A é 0,83 e com a Configuração B é 0,89.

IV. C ONCLUS ÕES
Neste artigo, uma rede MLP foi utilizada para restaurar uma
imagem degradada por uma PSF gaussiana. Foram consideradas duas configurações distintas para a rede: uma clássica
baseada na minimização do erro quadrático e função de
ativação sigmóide e outra baseada em avanços recentes da área
de deep learning. Esses avanços incluem a minimização da
entropia cruzada e a utilização da função de ativação tangente
hiperbólica para os neurônios das camadas ocultas e softmax
para os neurônios de saı́da. Por meio de simulações, obteve-se
uma imagem de melhor qualidade considerando a configuração
que leva em conta os avanços recentes. Na continuidade do
trabalho, pretende-se usar redes neuronais convolucionais para
buscar resultados ainda melhores.
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Inclusão do Módulo de Gerenciamento Inteligente na
Arquitetura SmartCoM, Visando o Gerenciamento
Eficiente do Consumo de Energia em Sistemas de
Refrigeração em Smart Home, baseado em IoT
Rodrigo Alfaia, Edvar Oliveira, Anderson Souto, Marcelino Silva, Carlos Renato Francês

Resumo—Este artigo apresenta a especificação e o
desenvolvimento do módulo inteligente, a ser integrado na
arquitetura SmartCoM, que envolve a coleta e análise de dados
meteorológicos, a partir de soluções de Internet das Coisas (IoT),
para o gerenciamento inteligente de um condicionador de ar com
objetivo otimizar o consumo de energia, sem perder o conforto
térmico dos usuários residentes. Como resultado da utilização do
módulo inteligente, será discutida a estimativa e a redução do
consumo de energia para o ano de 2017, comparando o modelo
proposto com o uso convencional do condicionador de ar.
Palavras-Chave— Internet das Coisas, Fuzzy, SmartCoM, Smart
Home.
Abstract—This paper presents the specification and
development of the intelligent module, to be integrated in
SmartCoM architecture, which involves collection and analysis of
meteorological data, from Internet of Things (IoT), to intelligent
management of an air conditioner, the objective is to optimizing
energy consumption, without compromising residents thermal
comfort. As a result of intelligent module use, the estimation and
reduction of energy consumption for year 2017 will be discussed,
comparing proposed model and conventional use of air
conditioner.
Keywords— Internet of Things, Fuzzy, SmartCoM, Smart Home.

I.

INTRODUÇÃO

O paradigma da internet das coisas (IoT) teve um
crescimento no últimos anos e atualmente impulsionou o uso de
dispositivos conectados à internet e acesso a conteúdo online,
ajudando no gerenciamento em diversas áreas, por exemplo no
domínio de Smart Home [1]. Em residências existe uma grande
necessidade do gerenciamento mais inteligente direcionado para
a eficiência no consumo de energia, consequentemente, na
redução de custo [2].
Além disso, a eficiência energética está atrelada a diversos
fatores e variáveis, que são estudadas para obter modelos e
melhorias em dispositivos que ajudem na otimização do
consumo de energia. Em especial, a temperatura é uma das
variáveis que afeta diretamente o consumo de energia, e quando
associada a umidade relativa do ar, a sensação de desconforto
térmico pode aumentar ainda mais, em épocas de calor,
implicando no crescimento do uso de condicionadores de ar, que
representam 60% do consumo de energia em edifícios e
residências [3]. A fim de tentar reduzir esse consumo esta
proposta apresenta uma solução inovadora e específica para o

contexto de Smart Home, quando considerado o monitoramento
inteligente de temperatura para ambiente indoor.
A arquitetura Smart Consumption Management
Architecture (SmartCoM) [4], a qual toma como base as
diretrizes estabelecidas em [5] para a interoperabilidade e
aplicabilidade dos Smart Grids no contexto do Smart Home
para tecnologias IoT. A arquitetura se caracteriza por ser
flexível e incluir recursos tecnológicos chave, tais como:
segurança de dados, modularidade, interoperabilidade,
capacidade de gerenciamento remoto, o uso possível de
heurísticas de inteligência computacional, flexibilidade e
reutilização.
Com o intuito de se obter uma redução do consumo de
energia atrelado ao ajuste da sensação térmica em ambientes
internos, este trabalho apresenta o módulo de gerenciamento
inteligente a ser integrado na arquitetura SmartCoM [4], para
automação em equipamentos que proveem a climatização em
ambientes residenciais.
O objetivo deste estudo é a integração de um Módulo de
Gerenciamento Inteligente (MGI) que fará o gerenciamento e
controle dos condicionadores de ar, baseados na relação das
variáveis de temperatura externa, umidade relativa do ar externa
e a temperatura atual do ambiente, sendo utilizadas como
variáveis de entrada para o sistema Fuzzy, que atuará no
equipamento ajustando a temperatura do ambiente dentro de um
padrão de conforto térmico.
A partir dos testes do módulo, foram obtidos resultados
significativos de redução de consumo de energia, tanto para o
uso diurno quanto para o noturno, com redução média anual de
20,1% e 24,5% respectivamente no consumo de energia, sem
interferir no conforto térmico para os usuários.
As demais seções do artigo estão organizadas da seguinte
forma. A Seção II traz uma breve explicação sobre o conforto
térmico e a lógica Fuzzy. As Seções III e IV fazem uma síntese
sobre a arquitetura SmartCoM¸ e a implementação do modelo
proposto respectivamente. A Seção V apresenta os seus
respectivos resultados. Finalmente, o artigo se encerra na Seção
VI, a qual apresenta as conclusões e comentários finais.
II.

DEFINIÇÕES DO CONFORTO TÉRMICO APLICADO AO
SISTEMA FUZZY

O conforto térmico pode ser definido como a sensação ou
condição mental de um indivíduo que demostra satisfação com
o ambiente térmico no qual está inserido.
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No Brasil existe normas (como as normas ISO 7730 e a
NBR 6401) que estabelecem parâmetros para projeto de
instalações de condicionadores de ar baseados em conceitos de
conforto térmico, que definem, por exemplo, especificações de
intervalos de temperatura do ambiente e a umidade relativa para
o conforto térmico dos usuários [6], [7].
O módulo de gerenciamento inteligente proposto neste
trabalho utiliza estas variáveis para prospectar o melhor valor
de temperatura ambiente e a inteligência utilizada é baseada em
Lógica Fuzzy. O Fuzzy é rápido, responsivo, robusto e capaz
de acompanhar variações contínuas nas entradas do sistema.
Pré-conhecimento do sistema não é necessário e a matemática
envolvida é relativamente simples. Os controladores de lógica
Fuzzy são adequados para sistemas residenciais, levando em
conta que eles são caracterizados por alta não-linearidade,
flutuações na entrada e variação do ambiente analisado [8]. Por
necessitar de um baixo poder de processamento e de pouca
memória, a lógica Fuzzy é o método inteligente utilizado neste
proposta.
A lógica Fuzzy envolve a divisão de valores numéricos em
uma faixa de estados chamadas funções de pertinências.
Durante o procedimento de sobreposição, o estado de uma
variável muda gradualmente perdendo seu valor enquanto o
renova no próximo. A resposta pode não ser totalmente
verdadeiro ou totalmente falso, assumindo uma resposta entre 0
e 1, aproximando-se da realidade [1], por exemplo, a primeira
entrada no sistema Fuzzy será o índice de calor (IC) e a segunda
será a temperatura atual ambiente. Caso a variável de entrada
do IC atribua o valor de 25 °C, a sobreposição terá uma
porcentagem em cada função de pertinência com 60% conforto
e 40% desconfortável (conforme detalhada na seção IV), e caso
a segunda entrada receba um valor de 22 °C, as porcentagens
para cada função de pertinência serão de 60% meio frio e 40%
confortável.
A combinação de todos os valores de entrada ativará as
regras do sistema para gerar o resultado mais eficiente. Todas
as regras geram valores de saídas difusas para cada variável de
saída. Enfim, a fase de defuzzificação pesa as diversas respostas
fornecidas pela lógica das regras e delega um número a saída.
III.

completo dos serviços disponíveis, com base no perfil
de acesso do usuário;
 Unidade central: responsável por estabelecer níveis de
gerenciamento como "gerenciamento de núcleo",
conexão, adaptador, contexto, dados, regras e
segurança, entre outras áreas, e exigem o uso da
arquitetura;
 Nó de medição: responsável por capturar todas as
medições dos appliances monitorados (aquisição de
dados), gerenciando as mensagens de atuação e controle
(controle de mensagens) e manipulando os dados
enviados e recebidos pela rede (controle de rede).
O MGI proposto neste trabalho é especificado na camada de
middleware, tendo um comunicação bidirecional com o
gerenciamento de núcleo da SmartCoM, sendo responsável pela
coleta e análise de dados, algoritmo de inteligência e automação.
O MGI pode utilizar duas fontes de dados (variáveis de entrada),
os dados provenientes dos sensores ou de bases de dados de
fontes externas.

SMARTCOM E MÓDULO DE GERENCIAMENTO
INTELIGENTE

A SmartCoM permite a adoção de heurísticas para um
gerenciamento mais inteligente, ou seja, técnicas de inteligência
computacional que tornarão o ambiente mais autossuficiente e
confortável. O MGI, especificamente o sistema fuzzy, integrado
na arquitetura analisará as variáveis que podem ser coletadas do
equipamento de medição próprio e/ou de terceiros por conexão
com a internet (via interface de comunicação) para um controle
mais eficiente da temperatura interna, proporcionando
comodidade, conforto e redução do consumo de energia.
A SmartCoM é dividida em quatro camadas (Figura 1),
sendo [4]:
 Nuvem (do inglês, cloud): centraliza os serviços
essenciais de acesso e o monitoramento remoto dos
elementos conectados, desde que ofereça um meio de
fornecer informações de qualquer dispositivo conectado
à internet;
 Aplicações Locais: responsáveis pelo gerenciamento
dos aparelhos monitorados, por meio de requisições
REST, sendo capazes de estabelecer um controle

Fig. 1.

Arquitetura SmartCoM.

O sensor fornece as informações em tempo real e podem ser
coletadas e armazenadas usando o próprio Nó de
monitoramento da arquitetura SmartCoM. Outra forma de
coleta de dados é a partir de bases meteorológicas, como é
utilizado neste trabalho.
IV.

ESTUDO DE CASO MGI

Para ajuste dos parâmetros iniciais do MGI, foi realizado
monitoramento de tensão e corrente de um condicionador de ar
conforme especificações na Tabela 1. O monitoramento ocorreu
da seguinte forma: foi determinado a coleta de dados para as
temperatura de 20 °C a 26 °C, no período de um hora cada. As
temperaturas menores ou iguais a 19 °C não mostraram
diferença no consumo, portanto definiu-se como o consumo
máximo do condicionador de ar.
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TABELA I.

ESPECIFICAÇÕES DO CONDICIONADO DE AR E DA ÁREA

Equipamento

Potência/W

BTUs

Espaço
monitorado m²

Condicionador de
ar

800

9000

7

O estudo de caso em questão utilizou os dados
meteorológicos do (Instituto Nacional de Meteorologia)
INMET [9], com o objetivo de se prospectar resultados ao longo
do ano de 2017. Os dados correspondem a temperatura e
umidade monitorados pela estação automática de meteorologia
de Belém-Pará 24 horas por dia. Os períodos usados para os
testes foram de 22 às 6 horas e das 8 às 18 horas, sendo assim,
foram removidos da base de teste as temperaturas e umidades
referentes aos horários que não correspondem aos períodos
citados.
Após inferência do MGI, o resultado esperado é a
“temperatura ideal” para posterior acionamento do
condicionador de ar. Com relação ao fluxo para geração da
temperatura ideal, o modelo de tomada de decisão do MGI é
divido em duas etapas, a primeira é responsável pelo cálculo do
IC.
A formula (1) do IC adaptada de [10], mensura o desconforto
térmico por calor intenso, levando em conta a umidade relativa
e a temperatura.

representadas pelos seguintes intervalos: (i) frio quando a
temperatura interna está abaixo de 20 °C; (ii) meio frio entre 15
e 25 °C; (iii) confortável entre 20 e 30 °C; (iv) meio quente
entre 25 e 35 °C; (v) quente quando a temperatura se encontra
superior a 30 °C.
Após a execução da máquina de inferência fuzzy, a saída
“temperatura ideal” pode assumir um dos sete estado possíveis
ilustrados na Figura 4, o que significa que pode estar ou não
dentro do intervalo do conforto ideal (21 a 26 °C) estabelecido
por [6].

Fig. 3.

Funções de pertinência da segunda entrada.

IC  1.8(( 42.379  2.04901523T  10.14333127R
 0.22475541TR - 6.83783* 10- 3 T 2  5.481717
* 10- 2 R 2  1.22874 * 10- 3 T 2 R + 8.5282 * 10- 4 TR 2

(1)

 1.99 * 10T 2 R 2 )  32)

Onde T representa a temperatura em Fahrenheit e R a
umidade relativa do ar.
O IC é usado como variável de entrada na etapa seguinte. A
segunda etapa consiste na utilização da Lógica Fuzzy para
efetuar o controle automático do condicionador de ar, de acordo
com as variáveis de entradas. As funções de pertinência foram
baseadas na tabela do IC desenvolvida por [11], no qual define
faixas de temperatura representadas pelos seguintes intervalos:
(i) frio quando se encontra abaixo de 21 °C; (ii) confortável entre
10 e 32 °C; (iii) desconforto entre 22 e 40° C; (iv) quente entre
34 e 48 °C; (v) muito quente entre 42 e 58 °C e; (vi) risco a saúde
quando se encontra superior a 50 °C. A Figura 2, ilustrada a
seguir, apresenta as funções de pertinências do IC.

Fig. 2.

Fig. 4.

Funções de pertinência de saída.

A Figura 5, a seguir, demonstra o fluxo desde a aquisição
dos dados de entrada até a geração do resultado pelo MGI.

Funções de pertinência da primeira entrada.

A temperatura atual do ambiente é a segunda variável de
entrada no sistema (Figura 3), sendo subdividida em seis
funções de pertinências baseadas no conceito de conforto
térmico [12], no qual define faixas de temperatura

Fig. 5.

Processos do gerenciamento inteligente.

O processo inicia pela escolha das entradas na primeira parte
e a execução do cálculo que resulta na saída do IC, que servirá
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como entrada na etapa seguinte, a qual será relacionado com a
temperatura interna, coletada a partir do sensor do próprio
condicionador de ar do ambiente, por meio de um sistema
baseado em lógica fuzzy, por fim, se obtém a temperatura ideal
para a tomada de decisão, na hipótese de não precisar alterar a
temperatura, o sistema entra em delay (modo de espera) e retorna
ao início para executar todos os processos novamente.
V.

modelo proposto com redução em todos os meses. O consumo
ajustado ficou abaixo de 110 kWh, enquanto o consumo normal
ficou acima de 135 kWh. No modo normal o usuário seleciona
apenas uma temperatura e permanece constante durante toda a
utilização, e no ajustado o sistema escolhe a melhor temperatura
para aquele momento, preservando o conforto térmico.

RESULTADOS

Após a coleta dos dados pelo equipamentos da SmartCoM,
foram convertidas para a unidade padrão quilowatt-hora (kWh).
Essa conversão foi realizada para representar o consumo de
energia do condicionador de ar por cada temperatura, como é
mostrada na Tabela 2.
TABELA II.

CONSUMO EM KWH DA TEMPERATURA

Temperatura

Consumo (KWH)

26 °C

0.16

25 °C

0.32

24 °C

0.39

23 °C

0.41

22 °C

0.43

21 °C

0.45

20 °C

0.51

16 – 19 °C

0.56

O consumo de um condicionador de ar está atrelado ao
funcionamento do compressor (disparos), igualmente ao
funcionamento de uma geladeira, quanto maior for o tempo que
o compressor passa ligado, maior será o consumo de energia.
Outro ponto importante que influencia no comportamento do
compressor são as variáveis meteorológicas, por exemplo, se a
temperatura externa estiver em equilíbrio com a temperatura do
ambiente monitorado, menor será o tempo que compressor
passa ligado.
Nos testes realizados, foi constatado que ao selecionar as
temperaturas menores ou igual a 19 °C, o equipamento não
apresentou mudanças no consumo, ou seja, o compressor ficou
o tempo todo ligado, portanto, ficou determinada para estas
temperaturas o consumo máximo.
A Figuras 6 (a) e (b) ilustra os resultados do MGI para
controle automático do condicionador de ar para estimar uma
temperatura ideal. O teste foi realizado para demostrar a
eficiência do modelo proposto comparado ao uso normal do
equipamento (sem a utilização de qualquer mecanismo de
otimização do consumo de energia). As temperaturas ajustadas
ficaram dentro do intervalo de conforto térmico das normas
brasileira [6], [7].
Os dados apresentados na Tabela 3 e 4 e na Figura 7 são as
relações dos resultados do gerenciamento inteligente com o
consumo aferido do condicionador de ar. A Tabela 3 mostra o
consumo estimado para o dia 1 de janeiro de 2017, com redução
para os dois períodos, porém, sendo mais eficiente durante a
noite com 25% de redução no consumo por ter temperaturas
externa menores que a do dia que mostrou redução de 21%.
A Figura 7 (a) e (b) ilustra o consumo de energia estimado
para o ano de 2017. O resultado para o período noturno, compara
o consumo normal com o ajustado mostrando a eficiência do

(a) Período noturno

(b) Período diurno
Fig. 6.

Temperatura estimada para um dia.

TABELA III.

Noite
(22 as 6h)

CONSUMO ESTIMADO DE UM DIA

Uso

Consumo (kWh)

Normal

4,48

Ajustado
Redução
Normal

Dia
(8 as 18h)

Ajustado
Redução

3,34
25%
5,6
4,38
21%

No período diurno os resultados mostram um consumo
maior para os dois modelos, esse comportamento pode ser
explicado pela temperatura elevada durante o dia, contudo, o
modelo foi mais eficiente que o convencional, com consumo
abaixo de 145 kWh, enquanto o normal ficou acima de 155 kWh.
A Tabela 4 apresenta consumo normal e ajustado nos dois
períodos e os valores de redução para cada mês do ano de 2017,
sendo que alguns meses foram mais eficiente do que em outros.
Os meses com maior redução no consumo, são aqueles com
maior incidência de chuva, implicando em temperaturas mais
baixas. No caso em que o usuário optasse pela SmartCoM com
a presença do MGI, teria uma redução de 24,5% para período
noturno e 20,1% para o diurno em média ao logo do ano de 2017.
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VI.

(a) Período noturno

CONCLUSÃO

Este artigo, propôs a especificação e o teste de um módulo
de gerenciamento inteligente a ser inserido na arquitetura de
monitoramento residencial, para domínio de Smart Home,
denominada SmartCoM. Este módulo é baseado em lógica
Fuzzy para o controle inteligente de um condicionado de ar,
onde a metodologia estabelecida mostrou-se eficiente para
redução do consumo de energia, a partir das variáveis de
entrada: o índice de conforto, temperatura interna e externa e
umidade relativa do ar, como foi observado nos resultados. Os
testes realizado utilizando os dados de 2017 determinaram a
eficiência da solução em comparação a uma utilização
convencional, com maior relevância em alguns meses do que
outros, isso pode ser explicados pela incidência de chuvas na
região implicando em temperatura mais baixas. Pode ser
observado nos resultados que o gerenciamento inteligente
conseguiu no geral uma redução relevante com média anual de
24,5% para o período noturno e 21,1% para o diurno mantendo
um mínimo de conforto térmico ao usuário.
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Uma Nova Estratégia de Roteamento para Redes
Ópticas Elásticas Energeticamente Eficientes
Igor M. Queiroz, Membro, IEEE, Karcius D. R. Assis, Raul C. Almeida Jr.
Resumo—Este artigo apresenta uma nova estratégia de
roteamento para redes ópticas elásticas, que considera a potência
consumida pelos seus elementos físicos como restrição. Para isso,
foi proposto um modelo matemático composto por duas partes:
Roteamento e Alocação de Modulação e Espectro (R+MLSA).
Utilizaram-se três diferentes heurísticas para o roteamento.
Posteriormente, foi utilizado um algoritmo híbrido para a escolha
da melhor heurística, baseado na relação de compromisso entre a
utilização de espectro e o consumo de potência da rede. Os
resultados mostram que esta abordagem provê uma ferramenta
de análise eficiente para o planejamento de rede. Simulações
foram feitas em redes pequenas e moderadas.
Palavras-Chave—Redes ópticas elásticas, Economia de
energia, Redes ópticas energeticamente eficientes, Roteamento
modulação e alocação de espectro, Formulação MILP, Otimização.

Abstract—This article presents a new routing strategy for
elastic optical networks, which considers the power consumed by
the physical elements as a constraint. The proposal is based on a
mathematical modeling decomposed into two parts: routing and
Spectrum and Modulation Format Assignment (R+MLSA). The
routing part utilizes 3 different heuristics. Posteriorly, a hybrid
algorithm is utilized to select the best heuristic, which is based on
the trade-off between spectrum utilization and power
consumption on network. Results show that this approach
provides an efficient analysis tool for network planning.
Simulations were held on small and moderate networks
Keywords—Elastic optical networks, Energy saving, Green
optical networks, Routing modulation and spectral assignment,
MILP formulation, Optimization.

I.

INTRODUÇÃO

O rápido crescimento do tráfego de Internet tem mudado
significativamente nossas vidas. A cada ano, a largura de banda
utilizada nas comunicações aumenta [1]. Os sistemas de
transmissão atuais, que utilizam a tecnologia convencional de
multiplexação por divisão de comprimento de onda
(Wavelength Division Multiplexing - WDM), não poderão
atender essa demanda no futuro, pois possuem limitações para
a utilização eficiente do espectro, uma vez que não permitem
flexibilidade de alocação de banda. Para ilustrar este fato, basta
observar que um sistema por divisão em comprimento de onda
comercial com canais de 10 Gbps alocados a uma banda de 50
GHz apresenta uma eficiência espectral de apenas 0,2 bps/Hz
(=10 Gbps / 50 GHz), ao passo que o Teorema de Shannon
estabelece que essa eficiência poderia atingir valores de 7
bps/Hz em sistemas ópticos [2]. Dessa forma, pesquisas estão
focadas no desenvolvimento de novas tecnologias para redes
ópticas de alta velocidade, que, num futuro próximo, possam
suportar transmissões na faixa de Tb/s. Neste contexto,
recentemente, as redes ópticas elásticas (Spectrum Sliced
Karcius D. R. Assis e Igor M. Queiroz¸ Departamento de Engenharia
Elétrica e da Computação, Universidade Federal da Bahia (UFBA), SalvadorBA, Brasil, E-mail: igor.m.queiroz@ieee.org, karcius.assis@ufba.br. Raul C.
Almeida Jr, Departamento de Eletrônica e Sistemas, Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), Recife-PE, Brasil, E-mail: ralmeida.ufpe@gmail.com.

Elastic Optical Path Networks - SLICE), também chamadas de
redes ópticas de espectro eficiente, ou de grade flexível, têm se
mostrado como uma alternativa promissora para proporcionar
comunicação de alta velocidade [3]. Ao invés de utilizar canais
de comprimento de onda fixo, como nas redes WDM, neste
novo tipo de rede, a largura de banda possuirá espectro elástico
para alocar a demanda de tráfego da camada superior [4].
Dessa forma, o espectro da fibra é tratado como um recurso
flexível, o que possibilitará uma maior compactação e
eficiência no uso do mesmo. Basicamente, o caminho óptico
pode ser alocado em qualquer intervalo contínuo de frequência
e deve ser separado de outros caminhos ópticos por uma banda
de guarda, denomidada de Filter Guard Band (FGB) [5]. Para
criar o caminho óptico para a demanda de tráfego utilizando
várias sub-portadoras, a rede SLICE precisa empregar
transponders de largura de banda variável (Sliceable
Bandwidth Variable Transponders - SBVT) nas bordas da rede
e comutadores ópticos de banda variável (Optical
Crossconnects - OXC) no núcleo da rede, que podem ser
construídos a partir de comutadores de comprimentos de onda
seletivos (Wavelength Seletive Switches - WSS) [6]. Nos
transceptores, o sistema de transmissão O-OFDM (Optical
Orthogonal Frequency Division Multiplexing) permite que os
dados sejam enviados em subportadoras ortogonais e os sinais
de cada subportadora estendam-se para a adjacente, tal que o
espectro seja bastante compactado [5].
No sistema WDM, é empregado o conceito de roteamento e
alocação de comprimento de onda (Routing and Wavelength
Assingment - RWA). Já na rede SLICE surge o conceito de
roteamento e alocação de espectro (Routing and Spectrum
Assingment - RSA), e consiste em achar a rota mais apropriada
para cada par fonte-destino e alocar uma fração contígua do
espectro de frequências para atender o tráfego requerido [7]
Somado a isso, pode-se utilizar o conceito de modulação
adaptativa baseada em restrições relacionadas ao limite de
ruído de emissão espontânea. Essa estratégica foi proposta
originalmente por [6]. Além disso, recentemente, pesquisas têm
sido feitas com foco na sustentabilidade das redes SLICE e em
seus custos operacionais, surgindo o conceito de redes ópticas
elásticas verdes [8-13]. Neste contexto, em [2] foi proposto um
algoritmo que considera o consumo de energia pelos elementos
físicos da rede, quais sejam os OXCs, SBVTs e amplificadores
ópticos e utiliza os conceitos de roteamento, nível de
modulação, e alocação de espectro (Routing, Modulation Level
and Spectrum Assingment - RMLSA).
Já neste artigo, o RMLSA foi divido em duas partes
(R+MLSA) e foram adaptadas três diferentes heurísticas para o
roteamento, apresentadas em [14], e originalmente propostas
para redes de pacotes centradas em informação.
Posteriormente, aplicou-se duas formulações MILP e um
algoritmo adaptado de [2] para escolher o melhor roteamento
baseado em um fator de trade-off, proposto aqui. O artigo está
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organizado da seguinte forma: A Seção II apresenta os
conceitos básicos que caracterizam o problema proposto. Na
Seção III são apresentadas as heurísticas de roteamento
adaptadas de [14] e utilizadas na estratégia aqui proposta. A
Seção IV apresenta o modelo matemático adaptado para
cálculo do consumo de potência sob restrições. Em seguida, na
Seção V, o algoritmo MILP-Baseado adaptado de [2] é
apresentado. Já na Seção VI são analisados os resultados das
simulações. Por fim, na Seção VII são apresentadas as
conclusões, seguidas pelas referências.
II.

caminho é fracionado. Estratégia de roteamento que
permitem balanceamento de carga por múltiplos caminhos
ópticos tipicamente alocam sessões TCP individuais.
Consequentemente, nas redes de comunicação, geralmente
é assumido que não é possível dividir os fluxos. Dessa
forma, surge o problema MFMC Inteiro (IMFMC).


IV.

CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA

A. Modulação Adaptativa
Vários autores demonstraram que a modulação-adaptativa
provê uma economia considerável de recursos em redes ópticas
elásticas [15-17]. Neste contexto, um dos primeiros a avaliar o
real impacto dos diferentes formatos de modulação no
planejamento da rede, considerando o efeito do ruído de
emissão espontânea gerado pelo span entre amplificadores
ópticos, foi [6].

B. Ruído de Emissão Espontânea
Em [6] é apresentada uma formulação MILP que considera
o efeito do ruído de emissão espontânea gerado pelos
amplificadores nos diversos spans da rede. Nela, assume-se que
o desempenho dos sistemas de transmissão são limitados por
dois fatores: (i) O acúmulo do ruído de emissão espontânea
amplificada (ruído ASE), quando um sinal se propaga por um
enlace; e (ii) A potência máxima finita disponível para os
canais, representada pelo limiar máximo do ruído total emitido
(Eqs. 9 e 10).

C. Economia de Potência
Neste artigo, os conceitos da modulação adaptativa e do
ruído de emissão espontânea são integrados ao conceito da
potência consumida pelos elementos da rede óptica elástica em
um modelo matemático adaptado de [2], que será descrito na
seção IV. O modelo proposto considera os amplificadores (Eq.
16), transceptores (Eq. 14) e OXCs (Eq. 11) como os
componentes da camada física com maior influência no
consumo de potência, assim como em [18-20].

HEURÍSTICAS DE ROTEAMENTO

A. Notação


















IMFMC (Integer Multicommodity Flow with Minimum
Congestion): Em particular, protocolos da camada de
transporte, como o TCP, sofrem de baixo desempenho se o

i e j representam os nós fonte e destino, respectivamente,
de um caminho óptico de banda variável (Em termos de
slots).
m e n representam os nós origem e destino de um enlace
físico da rede.
z representa o formato de modulação.
p representa o caminho óptico pertencente ao conjunto de
caminhos ópticos, Lij,utilizados para dividir uma demanda
i-j.

B. Dados

Em [14] são apresentadas três heurísticas para roteamento,
que serão utilizadas neste trabalho. São elas:
MFMC (Multicommodity Flow with Minimum
Congestion): É um problema LP. Assume-se que o tráfego
associado à demanda de tráfego de um nó i a um nó j pode
ser infinitesimalmente dividido entre o conjunto de
possíveis caminhos ópticos, Lij, entre os nós fonte e
destino. O MFMC tem aplicação limitada nos sistemas de
comunicação atuais, já que não é prático dividir as
demandas por diferentes caminhos. Porém, é um método
que provê bom desempenho em relação à capacidade
residual de espectro numa rede.

MODELO MATEMÁTICO ADAPTADO

Uma rede SLICE com múltiplos formatos de modulação
provê um trade-off entre o alcance do caminho óptico, e o
número de slots demandados na rede. O modelo proposto em
[6] quantifica este trade-off e o chamaremos de “formulação
tradicional”, para fins de comparação. Uma vez alcançado o
objetivo primário desta formulação, que é maximizar a
demanda atendida (max Ca), ou seja, reduzir ao máximo a
probabilidade de bloqueio (Pbloq), o próximo passo é minimizar
a potência consumida na rede utilizando max Ca como entrada
no modelo. Para isto, em [2] foi introduzido um novo modelo,
que chamaremos de “formulação modificada”, o qual foi
adaptado neste artigo para ser utilizado em conjunto com as
heurísticas apresentadas na seção anterior. Ele é descrito a
seguir:


III.

SPR (Shortest-Path Routing): Roteamento pelo caminho
mais curto, para fins de comparação com as demais
heurísticas.









864

N: Número de nós da rede.
Ʌijp: Matriz de tráfego, que representa a intensidade de
tráfego (bps) entre um nó fonte i e nó destino j, utilizando
o caminho óptico p.
dmn: Topologia física, que representa a distância da fibra
que conecta os nós m e n.
MS: Capacidade de cada fibra, dada pelo número máximo
de slots por enlace.
FGB: Banda de guarda, que é a largura spectral mínima
entre bandas (em termos de slots).
Ω : Largura de um slot em Hz.
E(z)max: Limite do ruído de emissão espontânea
acumulado em um sinal com formato de modulação z.
l: Comprimento do vão de fibra entre dois amplificadores.
f(l): Ruído ASE produzido por um amplificador para
compensar o span de comprimento l.
ɛz: Eficiência spectral (bps/Hz) para o formato de
modulação z.
K: Um grande número para auxiliar algumas variáveis
inteiras.
: Potência consumida pelo OXCm.
amp: Potência consumida por cada amplificador óptico.
Namp: Número de amplificadores na rede.
: Variável binária usada para contar o grau do nó m.
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: Grau físico do nó m (número de fibras conectadas ao
nó)
 α: Grau virtual do OXC (número de canais que podem ser
inseridos/retirados)
 A probabilidade de bloqueio:
(1)
= 1- (max( )/ ),
em que max( ) é a demanda atendida obtida após rodar o
MILP tradicional e
é a demanda total requisitada na
rede.

: Parâmetro obtido após o roteamento pelas
heurísticas. Indica se o caminho óptico p, do nó i ao nó j,
com formato de modulação z, passa pelo enlace m-n.




 i,j,z,p



: Roteamento na topologia física. Largura de banda de
um caminho óptico p, do nó i ao nó j, com formato de
modulação z, utilizando o enlace m-n.



fijzp: O ruído ASE de um caminho óptico p, do nó i ao nó j,
com formato de modulação z.



Mijzp: Uma variável binária, que indica qual dos formatos
de modulação z é usado no caminho óptico p, do nó i ao
nó j.



TRijzp: Taxa de transmissão do transceptor associado ao
caminho óptico p, do nó i ao nó j, com formato de
modulação z.



: Potência consumida por cada transceptor de
banda variável (BV)



total:

Potência total consumida na rede.

(15)
(16)
(17)

 i,j,m,n,z,p
V.

bijzp: Largura de banda, em termos de número de slots, de
um caminho óptico p, do nó i ao nó j, com formato de
modulação z.

(13)
(14)

C. Variáveis


(12)

(18)

ALGORITMO MILP-BASEADO ADAPTADO

Nesta seção, é apresentado um algoritmo adaptado de [2]
(Fig. 1) para resolução de diferentes objetivos de otimização
utilizando as heurísticas e as formulações MILP anteriormente
apresentadas em passos subsequentes (min MS, max Ca, min
Ptotal), sendo que MS é o número máximo de sub-portadoras
em um enlace físico da rede.
Passo 0: Rodar as heurísticas de roteamento para obter o
parâmetro
para cada uma.
Passo 1: Rodar formulação tradicional para achar o valor de
[min MS] e PCtradicional, tendo como parâmetro Pbloq;
Passo 2: Com o valor de [min MS] rodar formulação
tradicional para achar o valor da função objetivo [max Ca];
Passo 3: Com os valores de [min MS] e [max Ca] rodar
formulação modificada para achar o valor da nova função
objetivo [min PCmodificado];
Passo 4: Calcular ΔPC = [PCtradicional - PCmodificado], e ΔPCperc
= [ΔPC/PCtradicional].
Passo 5: Escolher a melhor heurística baseado no fator de
trade-off, *Ftrade-off = [PCmodificado . MS]/[ΔPCperc .10t], em
que t é um número inteiro usado para normalizá-lo.
*O fator de trade-off foi ajustado empiricamente com o fito de analisar a
relação entre a potência consumida, utilização de slots e a economia
percentual de potência obtidas pelas heurísticas.
Fig. 1
Algoritmo MILP-Baseado adaptado de [2]

D. Formulação MILP adaptada
Minimize:
(2)

Sujeito a:
 m,i,j,z,p

-

 m,n,z,p

(3)
(4)

 i,j,m,n,z,p

(5)

 i,j,z,p

(6)

 i,j,p

(7)
1/ ) (1/Ω)  i,j,z,p
 i,j,z,p

 i,j,z,p

(8)
(9)
(10)



(11)

No Passo 0, obtém-se o parâmetro
pela heurística de
roteamento. No Passo 1, é encontrado o valor mínimo de MS
de forma a atender a probabilidade máxima de bloqueio
definida (Pbloq), e o valor da potência consumida através da
formulação tradicional (PCtradicional). O Passo 2 obtém o valor
de max Ca para ser utilizado como parâmetro no Passo 3. No
Passo 3 é obtido o valor da potência consumida com a
formulação modificada (PCmodificado) e no Passo 4 é calculada a
economia de potência absoluta (ΔPC) e economia percentual
(ΔPCperc). Por fim, no Passo 5 é escolhida a melhor heurística
através do fator de trade-off. Quanto menor o fator, melhor é o
tipo de roteamento.
VI.

SIMULAÇÕES E RESULTADOS

As simulações foram feitas em redes de pequena (Lattice) e
de grande dimensão (NSFNET), utilizando a linguagem de
programação AMPL sob a plataforma de simulação IBM
ILOP CPLEX Optimization Studio v.12.5, com um
processador Intel Core I5-3230M, 2.60 GHz, 4G RAM, e
sistema operacional Windows 10, 64 bits. Elas foram
limitadas a 5 minutos. Os resultados serão apresentados a
seguir.
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A. Rede Pequena
Para avaliar a efetividade do problema proposto, utilizou-se
uma topologia física de 6 nós e 7 enlaces com distância entre
nós de 1000 km (Fig. 2).

Fig. 2

(b)

Topologia física da rede Lattice.

É assumido que há um par de fibras bidirecionais em cada
enlace, a banda de guarda é FGB = 1 slot, a largura espectral
do slot é Ω = 12.5 GHz. A demanda de tráfego requisitada é
não uniforme para cada par fonte-destino e varia de forma
inversamente proporcionalmente ao fator de carga residual
(Fator que define a porcentagem da carga requisitada que não é
transportada). A distância entre amplificadores é l = 100 km,
com ruído de emissão espontânea normalizado f(l) = 1 W. O
parâmetro de normalização do fator de trade-off é t = 10.
Foram utilizados 3 formatos de modulação diferentes (M1 =
BPSK, M2 = QPSK e M3 = 16-QAM) com eficiências
espectrais ɛ1 = 1, ɛ2 = 2 e ɛ3 = 4 (bps/Hz), sendo que o limiar de
ruído para cada modulação é E(1)max = 50, E(2)max = 30,
E(3)max = 20 W. O grau virtual do OXC (α) foi considerado
igual a 3. Definiu-se a probabilidade de bloqueio máxima em
0%
A Fig. 3 (a) mostra a potência consumida em função do
fator de carga residual para as 3 heurísticas apresentadas.
Percebe-se claramente que o algoritmo MFMC consome mais
potência. Isto é devido à maior utilização de caminhos ópticos
para dividir as demandas. Em compensação, pode ser visto na
Fig. 3 (b), que o MFMC apresenta uma tendência de menor
utilização de slots (MS), na maioria dos pontos analisados. Já a
Fig. 3 (c) ilustra o fator de trade-off. Quanto menor este fator,
melhor é a heurística. Agora, o MFMC apresenta o melhor
resultado em quatro dos sete pontos analisados. Essa tendência
será analisada na sequência, para uma rede moderada.

(c)
Fig. 3
Rede Lattice: (a) Potência consumida; (b) Utilização de slots (MS);
(c) Fator de trade-off.

B. Rede Moderada
Nesta seção, são apresentados os resultados das simulações
para a rede moderada hipotética, NSFNET (Fig. 4).

Fig. 4

(a)

Topologia física da NSFNET.

Para a NSFNET, os limites de ruído são E(1)max = 800,
E(2)max = 600, E(3)max = 300 W. Os demais parâmetros, por ora
não especificados, são os mesmos utilizados para a 6NET na
subseção anterior. A probabilidade de bloqueio máxima foi
definida em 0%, ou seja, todas as requisições devem ser
atendidas.
A Fig. 5 (a) mostra a potência consumida para as 3
heurísticas e mais uma vez o MFMC implica maior consumo,
devido à maior utilização de transceptores. Já na Fig. 5 (b), o
MFMC resultou em menor utilização de slots (MS),
aumentando a capacidade residual da rede. Por fim, o fator de
trade-off, ilustrado na Fig 5 (c), confirma a tendência da rede
anterior e mostra que o MFMC é a melhor heurística dentre as
apresentadas em praticamente todos os pontos analisados (6/7).
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rapidamente. Neste contexto, novas heurísticas/metaheurísticas deverão ser desenvolvidas em trabalhos futuros.
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Sistemas Geradores de Subportadoras Ópticas
Baseados em MZI com Modulador de Fase
Luis Paulo de Sousa Costa e João Batista Rosa Silva

Resumo— Neste trabalho são propostos dois sistemas para
geração de subportadoras ópticas baseados em MZI com realimentação óptica e modulação de fase capazes de gerar 47 e 61
raias com espaçamento de 10 GHz. O primeiro Sistema possui
flatness menor que 7 dB e OSNR de 20 dB, enquanto o segundo
possui flatness de aproximadamente 12 dB e OSNR de 30 dB.
Palavras-Chave— Geração de subportadoras, modulador de
fase, interferômetro de Mach-Zehnder, amplificador óptico.
Abstract— In this work two systems for the generation of
optical subcarriers based on MZI with optical feedback and
phase modulation capable of generating 47 and 61 lines with 10
GHz spacing are proposed. The first system has flatness less than
7 dB and OSNR of 20 dB while the second has approximately
12 dB flatness and 30 dB OSNR.
Keywords— Subcarrier generation, phase modulator, MachZehnder interferometer, optical amplifier.

I. I NTRODUÇÃO
A demanda por largura de banda vem crescendo tanto em
ambientes domésticos quanto em corporativos. O aumento
do número de smartphones e tablets aliado ao consumo
de serviços de multimídia tem sobrecarregado as redes de
comunicações ópticas. Uma das soluções propostas para esse
problema é melhorar o uso da banda disponível. As redes
WDM (wavelength division multiplexing) possuem alocação
fixa que não permite o uso da banda não ocupada. Redes
ópticas elásticas (EON - elastic optical network) permitem
um melhor aproveitamento do espectro fazendo uso de slots
que possibilitam a alocação praticamente contínua, separada
apenas por uma banda de guarda [1].
Dentro das EONs há vários subsistemas, um deles é um
transponder flexível que, dentre outras funções, deve permitir
alterar seu número de subportadoras para atender a diferentes
capacidades. As subportadoras podem ser geradas por um
conjunto de lasers independentes, porém, essa solução sofre
com espaçamento de frequência variável [2]. Outra solução é
o uso de pentes de frequência óptica (OFC - optical frequency
combs) para geração das subportadoras [2], [3].
Um OFC pode ser caracterizado como um conjunto regular de raias ópticas, com mesmo espaçamento, que mantém
conformidade espectral em toda largura de banda do sinal. A
maior parte das técnicas utilizadas para gerar um OFC utiliza
moduladores eletro-ópticos. Tipicamente, o sinal gerado por
um laser operando em regime contínuo é modulado por um,
ou mais moduladores, em amplitude, fase, polarização ou uma

combinação destas. Alguns sistemas também utilizam laços
ópticos com moduladores para aumentar o número de raias
geradas [2].
Moduladores de fase cascateados com moduladores em intensidade podem ser utilizados para geração de subportadoras.
Em Metcalf et al. [4] três moduladores de fase e um de
intensidade, cascateados, foram utilizados para gerar 65 raias
com flatness de 10 dB e espaçamento entre raias de 10 GHz.
A geração de subportadoras pode ser alcançada pelo uso
moduladores Mach-Zehnder (MZM - Mach-Zehnder modulator). Em Hmood et al. [5] dois MZM são cascateados para
gerar 51 raias, sendo que desdas 27 possuem flutuação de
potência menor que 1 dB.
Moduladores de fase (PM - phase modulator) também
podem ser usados para produção de subportadoras, como
vantagem, possuem tamanho reduzido e não necessitam de
controle de polarização. Em Yamamoto et al. [6] um PM
é utilizado para gerar 29 raias, espaçadas de 10 GHz com
flatness de 5 dB. Em Yamamoto et al. [7] uma Grade de Bragg
é usada como meio dispersivo entre dois PMs para gerar 61
raias, espaçados de 25 GHz e com flutuação de 8 dB. Em
Zhang et al. [8] três PMs são cascateados para gerar 53 raias,
espaçados de 12,5 GHz e com flatness de 10 dB.
Este trabalho apresenta dois sistemas para geração de
subportadoras ópticas baseado no interferômetro de MachZehnder (MZI - Mach-Zehnder interferometer) com realimentação óptica e modulação de fase. Este artigo foi estruturado
em quatro seções. Na Seção II é descrita a arquitetura utilizada
para geração de subportadoras. Na Seção III serão apresentados os resultados obtidos e, posteriormente, as conclusões na
Seção IV.
II. S ISTEMAS Ó PTICOS

Os sistemas propostos neste trabalho utilizam como base
MZI assimétrico. O primeiro Sistema proposto (Sistema 1),
mostrado na Fig. 1(a), tem duas portas do MZI interconectadas
por um amplificador de fibra dopada com érbio (EDFA amplifier erbium doped fiber), formando um laço óptico de
realimentação, e no braço inferior do MZI é colocado um PM.
O sinal gerado por um diodo laser (LD - laser diode) é dividido
em dois no divisor de feixe 1 (BS1 - beam splitter), o sinal que
segue no braço inferior é modulado pelo PM com um sinal de
rádio de frequência (RF) senoidal de 10 GHz, e ambos sinais
são recombinados e divididos no BS2 . Parte do sinal em BS2
é medido por um analisador de espectro óptico (OSA - optical
Luis Paulo de Sousa Costa e João Batista Rosa Silva, Departamento de
spectrum
analyzer) e a outra parte é reintroduzida no sistema
Engenharia de Teleinformática (DETI), Universidade Federal do Ceará (UFC),
pelo laço óptico amplificado.
Fortaleza-CE, Brasil, E-mails: scluispaulo@gmail.com, joaobrs@ufc.br.
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Já o segundo Sistema proposto (Sistema 2) mostrado na
Fig. 1(b), possui um BS e um filtro gaussiano invertido (FT)
a mais que o Sistema 1. O BS3 superpõe o sinal vindo do
braço superior de BS1 e BS2 , e provê saída para o OSA e
BS2 . Neste sistema o sinal que sai do braço inferior de BS2
é modulado e amplificado antes de ser acoplado em BS1 . Um
FT é utilizado antes do OSA para atenuar a portadora e com
isso melhorar a flutuação de potência.
OSA

LD

BS1

BS2
PM
EDFA

RF

(a) Sistema 1

III. R ESULTADOS
Os sistemas propostos foram simulados numericamente utilizando o Optisystem. No software cada iteração representa um
instante capturado pelos equipamentos de medição. Como os
sistemas possuem laços de realimentação mais iterações devem
ser realizadas para levar em conta o sinal de realimentação dos
laços.
Em cada iteração o sinal óptico é capturado pelo OSA e
amostrado em uma curva de potência óptica por comprimento
de onda. Para se aproximar de sistemas reais, onde os equipamentos de medição fazem uma média dos valores instantâneos,
foram geradas 400 iterações e a partir destas obteve-se a
potência média por comprimento de onda. Os gráficos da
potência óptica por comprimento de ondo obtidas a partir dos
Sistema 1 e são apresentados nas Fig. 2 e 3 respectivamente.
20

LD

FT

BS1

BS2

EDFA

47 raias

10

Potência Óptica (dBm)

BS3

OSA

RF
PM

(b) Sistema 2
Fig. 1. Esquemas propostos para geração de subportadoras (LD: laser, BS:
divisor de feixe, PM: modulador de fase, EDFA: amplificador de fibra dopada
com érbio, OSA: analisador de espectro óptico, RF: gerador de rádio de
frequência).
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A Tabela I exibe os parâmetros utilizados na simulação. No
Sistema 1 todos os componentes são interligados com fibras de
3 mm de comprimento, enquanto no Sistema 2 são interligados
com fibras de 4,5 mm.
TABELA I
PARÂMETROS UTILIZADOS NA SIMULAÇÃO .

Laser
Modulador de fase
Divisor de feixe
EDFA

Parâmetro
Potência óptica: 0 dBm
Frequência: 193,1 THz
Frequência: 10 GHz
Coeficiente de acop.: 0,5
ganho: 20 dB

-10

61 raias
-20

O campo elétrico das raias geradas pela modulação de fase
pode ser descrito segundo a expansão de Jacobi-Anger [8],
dada por:
Eout = E0

+∞
∑

Jn (πR) exp[j2π(fc + nfs )].

Potência óptica por comprimento de onda do Sistema 1.

A Fig. 2 mostra as 47 raias geradas pelo Sistema 1, com
espaçamento de 10 GHz, obtendo uma largura de banda total
de 460 GHz. A flutuação entre as potências das raias é de 7
dB e a relação sinal-ruído óptica (OSNR - optical signal to
noise ratio) é de 20 dB.

Potência Óptica (dBm)

Componente

Fig. 2.

(1)

n=−∞

Onde Jn (πR) é uma função de Bessel de ordem n, fc é
a frequência da portadora e fs é a frequência do gerador de
RF. Observa-se em (1) que o sinal gerado possui raias com
frequência fc + nfs , com n = ±1, ±2, .... Devido a limitação
de potência, a medida que as raias se afastam da frequência
da portadora a potência diminui.

-30
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-60
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Fig. 3.
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A Fig. 3 exibe os raias gerados pelo Sistema 2 que possui
um flatness de 12 dB, e OSNR de 30 dB, observa-se também
que foram geradas 61 raias, com espaçamento entre raias de
10 GHz e largura de banda total do sinal de 600 GHz.
O Sistema 1 apresenta maior simplicidade e maior potência
nas raias obtidas que o Sistema 2, contudo, gera menos raias
e possui um OSNR inferior. Para gerar mais raias o Sistema
2 requer um BS e um FT a mais que o Sistema 1, com isso
produz 61 raias com um OSNR de 30 dB. O Sistema 2 poderia
utilizar apenas um BS a mais que o Sistema 1, no entanto, seu
flatness seria comprometido e subiria para 22 dB. O Sistema
1 disponibiliza suas raias com uma potência óptica em torno
de 5 dBm, enquanto o Sistema 2 tem suas raias acessíveis na
faixa de -20 dBm.
A Tabela II mostra um comparativo entre os valores obtidos
pelos sistemas e algumas arquiteturas disponíveis na literatura.
Os Sistemas 1, 2 e [6] utilizam apenas um PM, entretanto,
os Sistema 1 e 2 apresentam maior número de raias. Já o
sistema utilizado em [7] tem o mesmo desempenho quanto ao
numero de raias que o Sistema 2, contudo, apresenta maior
complexidade pois utiliza dois PMs e um LD mais potente
(9 dBm) do que utilizado nos sistemas propostos (0 dBm). O
aparato óptico utilizado em [8] apresenta melhor OSNR que
os sistemas propostos, toda via, possui maior complexidade
pois usa três PMs e um LD de 14 dBm. Vale ressaltar que o
espectro central do Sistema 1 possui 23 raias com flatness de
apenas 1,5 dB.
TABELA II
C OMPARATIVO ENTRE SISTEMAS .

Sistema
1
2
ref [6]
ref [7]
ref [8]

No raias
47
61
29
61
53

Espaçamento
10 GHz
10 GHz
10 GHz
25 GHz
12,5 GHz

Flatness
7 dB
12 dB
5 dB
8 dB
10 dB

OSNR
20 dB
30 dB
61 dB
40 dB

Os sistemas propostos foram pensados para fotônica integrada, contudo, é possível utilizar fibras com tamanho de
30 e 45 cm para os Sistemas 1 e 2, para isso o ganho do
EDFA deve ser ajustado para 17,5 dB. Dessa forma o primeiro
sistema continua gerando a mesma quantidade de raias com
um flatness de 13 dB, enquanto o segundo sistema passa a
gerar 67 raias com o flatness de 9,5 dB.

os sistemas foram pensados para fotônica integrada, porém,
podem ser implementados utilizando componentes ópticos
discretos com fibras de 30 e 45 cm para os Sistemas 1 e 2,
respectivamente, com o Sistema 2 apresentando um número
de raias superior em aproximadamente 10% em comparação
a versão integrada. Ambos os sistemas tem sua vantagem e
podem ser utilizados em redes WDM, EON, rádio sobre fibra
(RoF).
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IV. C ONCLUSÕES
Neste trabalho foram propostos dois sistemas que utilizam
MZI com realimentação óptica e modulação de fase para
geração subportadoras na faixa de 1550 nm. O primeiro
sistema proposto gerou 47 raias com uma potência média de
5 dBm, enquanto o segundo sistema proposto gerou 61 raias
com uma potência média de -20 dBm com um laser de 0 dBm
e amplificador de 20 dB. O primeiro sistema possui melhor
flatness, 7 dB contra 12 dB do segundo, enquanto o segundo
possui melhor OSNR, 30 dB contra 20 dB do primeiro. O
Sistema 1 apresentou destacou-se por apresentar 23 raias com
flutuação de potência de apenas 1,5 dB. Vale ressaltar que
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Ambiente de Simulações com Traçado de Raios
para mmWave MIMO Aplicado a VANTs
Felipe Henrique Bastos e Bastos, Ingrid Nascimento e Aldebaro Klautau

Resumo— Algumas aplicações e casos de uso de veı́culos aéreos
não tripulados (VANT ou drones) em 5G requerem canais
de comunicação com grandes capacidades de transmissão, por
exemplo, vı́deos de alta resolução em tempo real. Neste caso, as
ondas milimétricas (mmWaves) são importantes, dada a grande
largura de banda e consequentemente, o potencial para fornecer
taxas de bits muito altas, especialmente quando usadas em
conjunto com sistemas MIMO com múltiplas antenas. Para
permitir que os VANTs se comuniquem via mmWaves MIMO, é
importante ter bons modelos de canais e dados de propagação de
rádio para orientar o projeto de sistemas. Este trabalho apresenta
um ambiente de simulação que combina simuladores de tráfego,
vôo e traçado de raio, para gerar grandes quantidades de dados
de propagação entre transmissores terrestres e veı́culos aéreos
em redes 5G. Resultados preliminares mostram que o ambiente
proposto é flexı́vel e permite várias investigações especı́ficas.
Palavras-Chave— MIMO,
Ondas
milimétricas,
VANT,
Simulação de sistemas de comunicação.
Abstract— Some applications and use cases of unmanned aerial
vehicle (UAV or drones) in 5G require communication channels
with large capacities to transmit, for example, high-resolution
videos in real-time. In this case, millimeter waves (mmWaves) are
important given the large bandwidth and, consequently, potential
to deliver very high bit rates especially when used together
with multiple antenna MIMO systems. In order to enable UAVs
communicating via mmWaves MIMO, it is important to have
good channel models and radio propagation data to guide the
system design. This paper presents a simulation environment
that combines simulators of traffic, flight and ray tracing, to
generate large amounts of propagation data between terrestrial
transmitters and aerial vehicles in 5G networks. Preliminary
results show that the proposed environment is flexible and allow
for several specific investigations.

integrando o simulador Wireless InSite (WI) da empresa
Remcom, que utiliza traçado de raios, com alguns simuladores
de vôo como o AirSim. Ao fim de uma simulação, o resultado
final é um banco de dados contendo diversas informações dos
canais a partir dos raios propagados durante a simulação.
II. S IMULAÇ ÕES
A. Ambiente de Simulção
Inicialmente usa-se o “Simulation of Urban MObility”
(SUMO), um simulador de trafico de veı́culos e pedestres
para gerar a posição dos VANTs no plano. Em seguida os
VANTs são desenhados no WI em uma altura definida nas
configurações da simulação. A simulação no WI é executada
e os dados de saı́da gravadas em um banco de dados SQL. A
Fig. 1 ilustra o processo.

Keywords— MIMO, mmWave, UAV, Simulation of communication systems.

I. I NTRODUÇ ÃO
O uso de Veı́culos Aéreos Não Tripulados (VANT) tende
a aumentar em diversas áreas, tal como monitoramento de
plantações, entrega de objetos, segurança de patrimônio, etc
[2]. Além disso, estes podem ser usados em redes 5G como
retransmissores, provedores locais de conteúdo, dentre outras
aplicações [3].
O principal objetivo deste trabalho é desenvolver um ambiente de simulações para facilitar estudos de VANT que usem
comunicações baseadas em ondas milimétricas e sistemas 5G
com Múltiplas Entradas e Múltiplas Saı́das (MIMO). Para isso,
está sendo desenvolvido com base na metodologia proposta
em [1], um software orquestrador que controla simulações
Os autores participam do LASSE - Núcleo de P&D em Telecomunicaç ões,
Automação e Eletrônica, Universidade Federal do Pará, Belém-PA, E-mails:
{felipe.bastos, ingrid.nascimento}@ufpa.itec.br, aldebaro@ufpa.br.

Fig. 1.

Diagrama do fluxo das simulações.

B. Estudo de caso: Cenário urbano
Para simulações iniciais foi utilizado um cenário urbano,
o mesmo usado em [1]. Aqui porém os novos módulos do
software desenvolvidos permitiram que carros pudessem ser
substituı́dos por VANTs.
Foram adicionadas rotas para os VANTs no SUMO que
pode ser vistas na Figura 2 . Foram executadas simulações
inserindo/adicionando os VANTs em três diferentes alturas:
50m, 100m e 150m. A altura dos aeromodelos é somada no
momento de desenhá-los no WI.
Os prédios são todos de concreto e os aeromodelos de metal.
Todas as antenas receptoras foram são posicionadas abaixo do
VANTs e a antena transmissora na calçada a 5m do chão.
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A área de estudos definida possui duas ruas, 20 prédios com
alturas de 10m a 90m e 10 VANTs, divididos aleatoriamente
em 3 modelos diferentes.
Na Tabela 1 é possı́vel encontrar em resumo com os
principais parâmentos utilizados nas simulações.

Fig. 2.

até as receptoras, como: potencia recebida, ângulos de chagada
e saı́da do sinal, eventos de propagação como reflexões,
difrações, etc.
No BD as informações ficam divididas em episódios, cenas,
receptores e raios, como detalhado em [1]. Associado a cada
raio é possı́vel visualizar os dados anteriormente citados. Para
ilustrar, as Figs. 4 e 5 mostram gráficos da potência recebida
e do atraso de propagação para um VANT especı́fico.

Rotas dos VANTs.

TABELA I
PARAMETROS DE SIMULAÇÃO .
Parametros WI
Frequência da portadora
60 GHz
Potência transmitida
0 dBm
Altura da antena transmissora
5m
Antenas (Tx e Rx)
Dipolo de meia onda
Modelo de propagação
X3D
Material dos prédios
ITU concreto 60 GHz
Material dos VATs
Metal
Espaçamento entre raios (graus)
1
Num. L de raios analizados
25
Modelo de diffuse scattering
Lambertian
DS )
Reflexão max. De DS (Nmax
2
Coeficientes para o DS (S)
0.4 (concreto), 0.2 (metal)
Parametros VANTs
Número de rotas
6
VANTs
entregas, domestico, rural
Comprimetos, respectivamente (mm)
914, 289.5, 716
Larguras, respectivamente (mm)
914, 289.5, 220
Alturas, respectivamente (mm)
336, 196, 236
Velocidade max., respectivamente (m/s)
24.5, 20.0, 23.0
Paiodo de amostragem no SUMO Tsam (s)
0.1

Fig. 4.

Gráfico da potência recebida por um VANT a 100m.

Fig. 5.
100m.

Gráfico do atraso de propagação do sinal recebido por um VANT a

IV. C ONCLUS ÃO
III. R ESULTADOS

O ambiente de simulações desenvolvido é capaz de gerar
grandes quantidades de dados de propagação em cenários
envolvendo aeromodelos e carros. Os cenários-base, com os
prédios, ruas, etc., são obtidos de sites especializados em CAD
na Web. Os modelos de VANTs e carros podem ser facilmente
alterados e modelados para as mais diversas simulações. Os
dados gerados podem ser usados para elaboração de modelos
de canais de propagação visando novas aplicações em redes
5G.
R EFER ÊNCIAS

Fig. 3.

Raios recebidos por um VANT após simulação.

A. Banco de Dados
A partir do ambiente de simulação montado foi possı́vel
obter um grande Banco de Dados (BD) com diversas
informações sobre os raios propagados da antena transmissora

[1] A. Klautau, P. Batista, N. González-Prelcic, Y. Wang, and R. W. Heath Jr,
“5g mimo data for machine learning: Application to beam-selection using
deep learning.”
[2] P. Grippa, D. A. Behrens, C. Bettstetter, and F. Wall, “Job
selection in a network of autonomous uavs for delivery of
goods,” CoRR, vol. abs/1604.04180, 2016. [Online]. Available:
http://arxiv.org/abs/1604.04180
[3] W. Khawaja, O. Ozdemir, and I. Guvenc, “Uav air-to-ground channel
characterization for mmwave systems,” arXiv preprint arXiv:1707.04621,
2017.
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Transmissão de Dados por ondas Ultrassônicas em
Barra Metálica Usando Multiplexação OFDM
Wagner S. Zanco1,2, Patrícia S. Bastos1, Rodrigo S. Mello1, Tadeu N. Ferreira1, Vinícius N. H. Silva1,2,
Andrés P. López Barbero 1,2.
Resumo –– Este artigo apresenta os resultados experimentais
de transmissão de ondas ultrassônicas por uma barra cilíndrica
de aço inox 304 de 1 m de comprimento, utilizando multiplexação
Ortogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). O sinal
OFDM, modulado em amplitude, excita a barra através de
transdutores piezoelétricos com frequência de operação de 500
kHz e largura de banda 150 kHz. Usando modulação em
quadratura e equalização zero forcing, obteve-se uma taxa
máxima de transmissão de 240 kbps, para uma taxa de erro de
10-3. O multiplexador e o demultiplexador OFDM, o modulador e
o demodulador em Amplitude foram implementados em
MATLAB.

estruturas de linhas, cabos para-raios e torres, como meio de
transmissão de informações referente ao próprio estado
operativo do sistema monitorado [10].
Em caso de monitoramento em tempo real de uma linha de
transmissão, a maior parte das grandezas a serem transmitidas
requer uma baixa taxa de amostragem (dezenas de amostras
por segundo) sendo a vibração, a deformação, a temperatura, a
velocidade e a direção dos ventos, pressão atmosférica e a
umidade, alguns dos parâmetros a serem monitorados [11]. Os
dados coletados precisam ser transmitidos para centros de
controle para fins de monitoramento, controle e supervisão do
sistema. Nesse caso, pode-se dizer que dada a intensidade dos
campos eletromagnéticos presentes em todos os componentes
do sistema de transmissão e de distribuição da energia elétrica,
os sistemas de comunicação que não utilizam a onda
eletromagnética como modo de transmissão de dados obtêm
vantagem em virtude de sua imunidade inerente. Sob este
aspecto, a comunicação por ondas ultrassônicas se faz
relevante [10].
Como etapa preliminar da prova de conceito, foi montada
uma configuração experimental, na qual os dados foram
transmitidos por uma barra cilíndrica de aço inoxidável [12].
A Seção II apresenta a caracterização dos transdutores
piezoelétricos utilizados na conversão do sinal elétrico em
ondas acústicas e vice versa. A caracterização do conjunto
formado pela barra cilíndrica e pelos transdutores
piezoelétricos é apresentada na Seção III, justificando o uso da
multiplexação OFDM no experimento [13]. A Seção IV
apresenta o diagrama em blocos da configuração utilizada na
obtenção dos resultados. Na Secão V são apresentados os
resultados experimentais da prova de conceito aqui proposta.
A Secão VI apresenta a conclusão do trabalho e sugestões para
trabalhos futuros para a consequente continuação desta
pesquisa.

Palavras-Chave— Sistemas de Telecomunicações, Multiplexação
OFDM, Ondas Ultrassônicas, Barra Metálica Cilíndrica.
Abstract – This paper presents the experimental results of
ultrasonic wave transmission by a 1 m long 304 stainless steel
cylindrical bar using Orthogonal Frequency Division
Multiplexing (OFDM). The OFDM signal, modulated in
amplitude, excites the bar through piezoelectric transducers with
500 kHz operating frequency and 150 kHz bandwidth. Using
quadrature modulation and zero forcing equalization, a
maximum transmission rate of 240 kbps was obtained for an
error rate of 10-3 . The multiplexer and OFDM demultiplexer, the
modulator and the amplitude demodulator were implemented in
MATLAB.
Keywords— Telecommunication Systems, Multiplexing OFDM,
ultrasonic waves, Cylindrical Metal Bar.

I.

INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO

A transmissão de dados por ondas ultrassônicas tem sido
objeto de estudo em várias aplicações como, por exemplo, em
paredes metálicas [1-8] e em comunicações subaquáticas [9].
Sua aplicação pode ser justificada em ambientes onde o uso de
outras formas de transmissão de dados não devem ser
utilizadas, seja por questões de segurança do sistema físico ou
por inviabilidade técnica, como, por exemplo, em caso de
monitoramento de tubulação de gás ou de ambientes com risco
de explosão [3].
Uma aplicação no setor de energia elétrica, envolvendo a
transmissão de dados por ondas ultrassônica de grandezas
físicas utilizando as linhas de transmissão, foi proposta para o
edital da chamada Pública de P&D ANEEL – ELETROSUL
01/2015, sob o título “Desenvolvimento de Tecnologia para
Transmitir Grandezas Físicas utilizando Estruturas de Linhas
de Transmissão como Meio de Comunicação”. A proposta
previa o desenvolvimento de uma técnica inovadora para
auxiliar na manutenção das linhas de transmissão utilizando as

II.

CARACTERIZAÇÃO DOS TRANSDUTORES
PIEZOELÉTRICOS

Os transdutores piezoelétricos utilizados na configuração
montada para a obtenção dos resultados apresentados neste
artigo convertem os sinais elétricos provenientes do conversor
Digital/Analógico (D/A) para sinais ultrassônicos, os quais se
propagam pela barra metálica. Também é função desses
transdutores converter os sinais ultrassônicos captados no final
da barra em sinais elétricos, os quais são enviados para o
conversor Analógico/Digital (A/D). Os transdutores
piezoelétricos utilizados no experimento foram fabricados pela
empresa americana Olimpus NTD INC, modelo harisonic18-

1

Laboratório de Comunicações Ópticas (LaCOp), Programa de Pós-Graduação
em Engenharia elétrica e Telecomunicações – PPGEET, Escola de
Engenharia, Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói-RJ, Brasil.
2
PPGIO - Programa de Pós-Graduação em Instrumentação e Óptica Aplicada
– CEFET/RJ & UFF.
E-mails: wagnerzanco38@gmail.com, pablo@telecom.uff.br.
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0018-s, de 500 kHz. Para a caracterização da resposta em
frequência dos transdutores piezoelétricos, configurou-se uma
montagem back-to-back, conforme mostra Figura 1.

aumenta de intensidade. À medida que a frequência do pulso
chirp se afasta de 500 kHz a amplitude decresce. O tempo de
duração da resposta dos transdutores piezoelétricos ao pulso
chirp mostra que não houve dispersão significativa ao ponto
de um pulso chirp interferir no pulso seguinte, o qual foi
gerado 4 ms depois (período de repetição). A Figura 3b
apresenta a resposta em frequência dos transdutores
piezoelétricos envolvidos na transmissão.
Podemos observar que a melhor resposta em frequência foi
obtida em torno de 500 kHz, que é a frequência de operação
dos transdutores.
Amplitude Normalizada

Fig. 1: Conexão back-to-back dos transdutores piezelétricos.

A caracterização dos transdutores piezoelétricos foi obtida
aplicando-se um pulso chirp do tipo MLF (Modulação Linear
de Frequência), com duração de 100µs, com frequência
variando entre 100 kHz e 1 MHz. A equação do pulso chirp
pode ser expressa como mostrada em (1), em que t é o tempo,
T é a largura do pulso e Ф( ) é a fase [14].
Ф( )

( )=

(a)

(1)

A Figura 2a mostra o resposta temporal do pulso chirp e a
Figura 2b mostra o seu espectro de frequência, sendo a faixa
de frequência escolhida para o pulso chirp uma função da
largura de banda dos transdutores piezoelétricos. O
comprimento do pulso chirp, de 100µs, foi escolhido de forma
que, ao ser dectado no final da barra, não sofresse
interferência das múltiplas reflexões que ocorrem nas suas
extremidades.
(b)

Amplitude Normalizada

Amplitude Normalizada

1

0.5

0

-0.5

Fig.3: Resposta dos transdutores piezoelétricos ao pulso chirp: (a) no
domínio do tempo; (b) no domínio da frequência.

III.

A segunda fase do experimento consistiu em caracterizar o
meio de transmissão, o qual é composto pelos transdutores
piezoelétricos e pela barra cilíndrica metálica, conjunto
doravante chamado de canal. A Figura 4 mostra a resposta
temporal do canal ao pulso chirp, definido em (1).

-1
0

20

40

60

80

CARACTERIZAÇÃO DO CANAL

100

Tempo (µs)
(a)
(b)
Fig. 2: Pulso chirp utilizado para a caracterização do transdutores
piezoelétricos: (a) sinal no domínio do tempo; (b) sinal no domínio da
frequência.

Amplitude Normalizada

As características do pulso chirp MLF foram definidas em
função dos transdutores piezoelétricos, que foram projetados
para a frequência de operação nominal de 500 kHz e uma
largura de banda de 150 kHz. As Figuras 3a e 3b mostram,
respectivamente, a resposta dos transdutores piezoelétricos ao
pulso chirp, no tempo e na frequência.
A Figura 3a mostra o gráfico de amplitude normalizada da
resposta dos transdutores piezoelétricos ao pulso chirp em
função do tempo. A parte do gráfico onde observamos a maior
amplitude está relacionada à frequência de ressonância dos
transdutores piezoelétricos. À medida que a frequência do
pulso chirp se aproxima de 500 kHz, a amplitude do sinal

Fig.4: Resposta do canal a três pulsos chirp sequenciais, no domínio do
tempo.
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A figura 6 mostra o gráfico, em dB (decibel), tanto da
resposta em frequência dos transdutores piezoelétrcos em
configuração back-to-back, quanto da resposta em frequência
do canal (transdutores piezoelétrcos e barra). A análise do
gráfico da Figura 6 mostra que a melhor resposta em
frequência dos transdutores piezoelétricos foi obtida em 511
kHz e sua largura de banda, obtida a partir da análise espectral
do sinal recebido, é de 150 kHz (430 a 580 kHz). A melhor
resposta em frequência do canal, o qual inclui a barra
cilíndrica metálica, foi obtida em 470 kHz, tendo outros picos
em 490, 530 e 560 kHz. Assim, conclui-se que a inclusão da
barra cilíndrica metálica na composição do canal alterou a sua
resposta em frequência, se comparada com a resposta em
frequência do canal formado apenas pelos transdutores
piezoelétricos. Isso trará consequências quando o sinal
multiplexado em OFDM se propagar pela barra, uma vez que
a resposta em frequência não é linear ao longo da banda, a
qual é compartilhada pelas subportadoras.

Amplitude Normalizada

Na Figura 4 pode-se ver três pulsos chirp adquiridos pelo
conversor A/D, após eles terem se propagado pelo canal.
Pode-se observar a repetição do conjunto de oscilações
referentes à resposta ao pulso chirp a cada 4 ms: o primeiro
conjunto de oscilações começando em 1,25 ms, depois em
5,25 ms e o último conjunto de oscilações começando em
9,25 ms.
Na transmissão do sinal ultrassônico na barra cilíndrica
metálica, uma parte do sinal que chega à extremidade da barra
é refletida e se propaga em sentido contrário. Enquanto houver
energia sendo transmitida, o sinal vai se propagando e
ecoando de uma extremidade à outra da barra. A Figura 5
mostra apenas um dos pulsos chirp adquiridos.

Fig. 5: Resposta do canal a um pulso chirp.

Podemos ver na Figura 5, onde aparece a resposta temporal
a apenas um pulso chirp, três blocos de oscilações relevantes.
O primeiro bloco de oscilações, compreendido entre 1,2 ms e
1,5 ms, é o pulso chirp aplicado no canal, o qual se propagou
de uma extremidade à outra da barra. O segundo bloco de
oscilações, compreendido entre 1,6 ms e 2 ms, é a
reverberação do primeiro pulso chirp, refletido nas
extremidades da barra, o qual chegou à extremidade de saída
após pouco menos de 400µs. O terceiro bloco de oscilações,
que está compreendido entre 2 ms e 2,4 ms, é a segunda
reverberação do pulso chirp aplicado no canal. O tempo
decorrido entre as reverberações é justificado observando-se a
velocidade de propagação ultrassônica em uma barra cilíndrica
de aço inoxidável austenítico, que é de 5.740 m/s [15]. Em
uma barra de 1,0 m de comprimento, o tempo de propagação é
de 183 µs. Logo, o tempo de propagação de ida e volta é de
2x183 µs = 366 µs. Este é o tempo decorrido entre o primeiro,
o segundo e o terceiro bloco de oscilações.
Para cada pulso transmitido ocorrem pelo menos duas
reverberações, ou seja, o sinal ecoa dentro da barra,
atenuando-se em função da distância percorrida. Além disso, o
sinal reverberado possui um comprimento temporal maior que
o pulso original, em virtude dos múltiplos percursos no
interior da barra metálica, que é a dispersão intermodal. A
dispersão medida no primeiro bloco de oscilações foi de 20µs,
ou seja, o bloco teve um comprimento de 120 µs. No segundo
bloco de oscilações a dispersão foi de 160 µs. O terceiro bloco
de oscilação teve a sua duração indefinida em função dos
resultados experimentais observados.

Fig. 6: Resposta em frequência dos transdutores piezoelétricos (em back-toback) e do canal, em dB.

IV.

CONFIGURAÇÃO EXPERIMENTAL

O diagrama em blocos da configuração montada para os
experimentos realizados para a geração de resultados deste
artigo pode ser visto na Figura 7. Um gerador de sequência
pseudoaleatória gera a sequência randômica dos bits que serão
transmitidos. Os bits são paralelizados e convertidos em
pontos da constelação QAM.
Após ser efetuada a simetria Hermetiana e a IFFT, que
resulta na multiplexação OFDM, o símbolo OFDM é
serializado e, na sequência, é inserido o prefixo cíclico, que
ajuda a mitigar os efeitos da dispersão do canal [16]. O sinal
OFDM em banda base é então interpolado e modulado em
Modulação em Amplitude com Banda Lateral Única (AMSSB). A escolha do sistema de modulação AM-SSB se deu
por conta da menor largura de banda utilizada na modulação,
se comparada com os outros sistemas de modulação em
amplitude. A interpolação é necessária para adequar a
frequência de amostragem do sinal OFDM em banda base para
a frequência de amostragem da portadora AM-SSB (560 kHz).
Depois de modulado, o sinal a ser transmitido passa por
um conversor D/A, que excita o transdutor piezoelétrico, o
qual transforma o sinal elétrico modulado AM-SSB em ondas
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ultrassônicas e as transfere para a barra, que se propagam
longitudinalmente até a outra extremidade. Um transdutor
piezoelétrico conectado na extremidade oposta da barra
converte as ondas ultrassônicas em variações de tensão
elétrica. O sinal elétrico recebido é enviado para o conversor
A/D, que faz uma super amostragem, com resolução cinco
vezes maior que a do conversor D/A. O sinal adquirido pelo
conversor A/D passa por um bloco de decimação, que tem o
objetivo de retirar a super-amostragem obtida pelo conversor
A/D. em seguida o sinal passa por um bloco responsável pela
correlação, que tem como objetivo resgatar o frame de dados
transmitido do sinal adquirido pelo conmversor A/D.

como objetivo efetuar a demultiplexação OFDM. O sinal
resultante é então demapeado e serializado, recompondo o
sinal de informação que foi transmitido. A Figura 8 mostra a
configuração utilizada para as medições realizadas neste
experimento.
Pode-se ver na figura 8 a barra cilíndrica de aço inoxidável
austenítico 304 e os transdutores piezoelétricos conectados nas
suas extremidades. Pode ser visto também na Figura 8 o
gerador de funções arbitrárias utilizado como conversor D/A,
o osciloscópio utilizado como conversor A/D e o analisador de
espectro utilizado para a obtenção da resposta em frequência
dos transdutores piezoelétricos, da barra e do sistema como
um todo.
V.
RESULTADOS OBTIDOS
A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos nas
transmissões pelo canal. Nela são apresentados os resultados
das diferentes configurações utilizadas nas transmissões. As
configurações que apresentaram as melhores taxas de
transmissão foi 4-QAM, 64 subportadoras e largura de banda
de 100 kHz e 8-QAM, 40 subportadoras e largura de banda de
100 kHz. As taxas de transmissão obtidas nessas
configurações foram de 240 kbps e 225 kbps, respectivamente.
A eficiência espectral obtida foi de 2,4 b/s/Hz e 2,25 b/s/Hz.
Com um Bit Error Rate ( BER) na ordem de 10-3 e 10-4, essas
configurações se enquadram nos parâmetros exigidos para a
transmissão de dados de telemetria.
Tabela I. Configurações utilizadas na transmssão

Fig. 7: Diagrama de blocos de transmissão e recepção.

Na sequência, o sinal é equalizado com a técnica zero forcing,
cuja função é regenerar o sinal devido à perda de potência
sofrida no meio de transmissão [17], mitigando os efeitos da
não linearidade do canal em função da frequência. A
equalização também minimiza problemas de distorção sofrida
pelo sinal ao longo do canal.

A largura de banda do canal é de 120 kHz (450 a 570
kHz), considerando-se como critério de corte o decaimento de
3 dB de potência. Isso limita a largura da banda base do sinal
OFDM que será transmitido. A Tabela 1 mostra que foram
efetuadas transmissões com diversas larguras de banda,
especificamente, de 20 kHz a 200 kHz, ultrapassando a largura
de banda especificada para o canal. Isso foi feito devido a
necessidade de realizar transmissões com a maior banda
OFDM possível, a fim de fornecer a maior taxa de
transmissão, usando como referência um BER da ordem de
10-3. Teste mostraram que larguras de banda maiores que 200
kHz comprometeram a equalização do sinal recebido e,
consequentemente, impossibilitaram a recomposição do sinal.
As maiores taxas de eficiência espectral, 2,4 b/s/Hz e 2,25
b/s/Hz, foram alcançadas com as mesmas configurações em
que se obteve as maiores taxas de transferência. Lembramos

Fig. 8: Configuração para as medições.

Após a equalização, o sinal passa pelo demodulador AMSSB, que fornece na sua saída o sinal multiplexado em
OFDM, em banda base. Depois de retirado o prefixo cíclico, o
sinal é novamente paralelizado e passa por uma FFT, que tem
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que a melhoria da eficiência espectral não foi objeto de estudo
deste artigo, ficando a mesma a cargo de estudos futuros.
A Figura 9a e 9b mostram as constelações das
configurações que obtiveram a maior taxa de transferência no
canal, para um BER menor que 10-3.

espectral de 2,4 bits/s/Hertz atende aos requisitos do estudo
proposto. A melhoria da eficiência espectral pode ser
investigada, analisando-se outras técnicas de equalização,
além do desenvolvimento de algoritmos de bit-loading.
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Avaliação de canal MIMO com ambientes de testes
utilizando tecnologia SDR
Bruno Scherer, Joary Paulo e Aldebaro Klautau

Resumo— Múltiplas antenas são amplamente utilizadas nos
sistemas de comunicação (MIMO). Testbeds de baixo custo que
deem suporte à comunicação com MIMO são de interesse tanto
para indústria quanto para academia. Rádio definido por software
(SDR) é uma tecnologia promissora para prover essa flexibilidade.
No entanto, a criação de um testbed MIMO com SDR requer um
know-how não trivial e cuja curva de aprendizagem é íngreme. A
contribuição deste trabalho é utilizar as tecnologias SDR
existentes, descrevendo os problemas e gargalos associados à
criação desse testbed. Resultados de medidas de canal também são
apresentados e demonstram a implementação do setup MIMO
utilizando SDR.
Palavras-Chave— SDR, MIMO, Matlab, GNURadio, USRP,
UHD.
Abstract— Multiple antennas (MIMO) are widely adopted in
modern communication systems. Low-cost testbeds that support
MIMO transceivers are of interest in both industry and academia.
Software-defined radios (SDR) are a promising technology and
provide significant flexibility. However, setting up a SDR-based
MIMO testbed is not trivial and the learning curve is sharp. This
paper contributes with the utilization of existing technology,
describing associated problems and bottlenecks to compose such
testbeds. Results of measurements are also presented and illustrate
an implemented MIMO setup with the USRP SDR.
Keywords— SDR, MIMO, Matlab, GNURadio, USRP, UHD.

I.
INTRODUÇÃO
A utilização de múltiplas antenas tem sido uma forma de
aumentar a capacidade dos sistemas de comunicação atuais.
Técnicas como a multiplexação espacial e beamforming
utilizam mais de uma antena para aproveitar a diversidade
existente no canal de comunicação e aumentar a capacidade de
transmissão de dados. Outros trabalhos já avaliaram a utilização
de rádio definido por software (SDR) em cenários MIMO tais
como [1-3]. A mesma tecnologia tem sido utilizada para avaliar
a utilização de MIMO massivo em redes de quinta geração 5G
[4]. Neste trabalho busca-se avaliar as dificuldades que podem
ser encontradas e as escolhas que devem ser feitas na montagem
de um ambiente de testes para MIMO com SDR.
O equipamento mais conhecido e utilizado para rádio
definido por software é o USRP (Universal Software Radio
Peripheral). Apesar de existirem modelos com diferentes
características, a maior parte deles pode ser utilizado para
compor um setup de MIMO. Esses rádios são simples de utilizar,
porém é necessário tomar cuidado com as limitações que o
hardware impõe em relação ao sincronismo das amostras, bem
como as limitações de transporte e processamento das mesmas.
Para que o não ajam perdas de amostras, o ambiente de testes
deve ser bem planejado de modo a evitar gargalos de transporte
e processamento.
Os autores participam do LASSE – Grupo de Pesquisa em 5G & IoT,
Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém-PA, Brasil, E-mails:
bruno.scherer@itec.ufpa.br, joary@ufpa.br, aldebaro@ufpa.br.

Este trabalho é organizado da seguinte forma: na seção II o
leitor encontrará uma avaliação das principais características de
um sistema MIMO com SDR, a seção III apresenta a
implementação de um setup MIMO 2x2 junto com os resultados
de estimação de canal aferidos. A seção IV apresenta as
conclusões do trabalho.
II.

PLATAFORMA SDR PARA MIMO

A. Sincronização de Múltiplos Canais
Uma das principais dificuldades em ambientes de teste
MIMO é a sincronização da amostragem nos vários canais que
se pretende obter. Quanto mais afastados os canais estiverem a
sincronização se torna mais complexa. Podemos dividir os
métodos de sincronização em três tipos: interna, cabeada e sem
fio. A sincronização interna ocorre quando os canais estão no
mesmo chip ou na mesma placa de circuito impresso, nesse caso
uma referência interna pode ser utilizada para sincronizá-los. Na
sincronização cabeada, os canais estão em placas de circuito
separadas. Nesse caso é necessário prover através de
distribuição cabeada uma referência de tempo (1PPS) e
frequência (10MHz). Finalmente, a sincronização sem fio é uma
generalização da sincronização cabeada, onde as referências de
tempo e frequência são derivadas do Sistema de Posicionamento
Global (GPS).
Os modelos de USRP provêm as três opções de sincronismo,
alguns modelos possuem vários canais integrados no mesmo
equipamento, porém mesmo os que não possuem múltiplos
canais podem utilizar a referência cabeada ou sem fio. Um
exemplo peculiar são os modelos N210 e N200 que possuem a
sincronização cabeada facilitada através de uma conexão
proprietária entre dois equipamentos iguais.
Outro ponto importante na sincronização é a necessidade de
coerência de fase entre os canais. Isto implica que, os osciladores
locais utilizados para transladar o sinal RF para banda-base
possuam a mesma frequência e fase. Apesar de nem todas as
aplicações MIMO exigirem coerência, aplicações importantes
como beamforming exigem. Os circuitos de condicionamento
analógicos das USRPs são intercambiáveis, de forma que a
necessidade por coerência de fase pode ser suprida utilizando
um módulo que possua essa característica, por exemplo o SBX.
B. Transporte e Processamento de Amostras
O transporte das amostras entre o rádio e o computador no
qual serão processadas é um ponto muito importante a ser levado
em conta, de forma a evitar gargalos de transporte e
processamento, do contrário a aquisição/geração dos sinais
estará comprometida. A taxa de transferência agregada (R)
necessária para um setup MIMO pode ser calculada através da
multiplicação entre a frequência de amostragem (𝐹𝑠 ) o número
de bits por amostra IQ (𝑏𝑖𝑞 ) e o número de antenas (N).
𝑅 = 𝐹𝑠 × 𝑏𝑖𝑞 × 𝑁
Essa taxa deve ser provida com folga pela tecnologia de
transporte utilizada. Os modelos de USRP oferecem quatro
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opções para transporte de amostras: Gigabit Ethernet (1Gbps),
USB 3.0 (5Gbps), 10Gigabit Ethernet (10Gbps) e PCI-Express
x4 (31.5Gbps). Dependendo da taxa agregada R o computador
utilizado para consumir/gerar as amostras necessitará de mais de
uma instância dessas interfaces para atingir a taxa.
Uma facilidade que esse tipo de rádio traz é já possuir um
driver comum para transporte das amostras, chamado de UHD.
Ele permite conexão direta com softwares de processamento de
sinais como GNURadio e Matlab. Sendo possível o
processamento em tempo real das mostras coletadas. Mais
recentemente tem-se desenvolvido também uma interface em
Python para o driver. Abrindo novas possibilidades para o
processamento dos sinais através das ferramentas já existentes
nessa linguagem.

Fig. 2.

Estimação do canal para frequências de 900MHz.

Devido à grande quantidade de processamento necessário
para consumir/gerar as amostras MIMO em tempo real, é mais
comum, no cenário SDR, pensar em aplicações MIMO onde o
processamento é feito off-line, caso haja necessidade de
processamento online aplicações em VHDL e FPGA podem ser
consideradas.
III.

ESTIMAÇÃO DE CANAL MIMO

Nos experimentos apresentados neste trabalho o cenário de
testes é composto por duas USRP N210 conectadas entre si por
um cabo MIMO e a um computador através de um link Gigabit
Ethernet, uma versão ilustrativa do setup é mostrado na Fig. 1.
O setup completo se encontra em uma sala com dimensões de
6.2x5.7m. Baseando-se em [5] foram executadas várias
transmissões, variando a distância entre o transmissor e receptor
(1m, 3m e 5m), a frequência da portadora (900Mhz e 2Ghz) e a
distância entre as antenas (λ/2, λ, 2λ), onde λ é o comprimento
de onda de cada portadora.

Fig. 3.

Estimação do canal para frequências de 2GHz.

Pode-se observar nas Fig. 2 e 3 a estimativa do canal para os
diferentes cenários de medidas. Os resultados foram bem
condizentes em relação a [5], mostrando a perda de potência em
função da distância entre transmissor e receptor. Além disso a
relação do fator λ, que apresenta influência significativa na
potência do sinal recebido. Ademais é esperado que em
frequências mais altas o canal insira maior perda. Dessa forma
valida-se a utilização dos equipamentos SDR em cenários de
medida de canal MIMO.
IV.

Fig. 1.

Organização ambiente de testes SDR para MIMO 2x2.

Os rádios foram configurados para operar sincronamente
com frequência de amostragem de 25MHz. As amostras em
banda-base foram enviadas e recebidas pelas USRPs através de
uma aplicação em C++, que por sua vez utilizou a interface
UHD. As USRPs foram configuradas com as frequências
centrais desejadas (900MHz ou 2.2GHz). O sinal transmitido
foi previamente gerado e posteriormente decodificado em
Matlab utilizando o toolbox para sistemas WLAN. Este sinal é
composto por um frame do padrão 802.11n (WiFi),
devidamente configurado para o cenário de MIMO 2x2.
O computador utilizado possui conexão gigabit full-duplex,
processador i5@3.5GHz de 7ª geração e 8 Gigabytes de
memória, o mesmo supriu as necessidades da transmissão
apesar de em alguns momentos o driver UHD indicar que a
aplicação não conseguiu entregar amostras à USRP rápido o
suficiente, causando uma condição de Underrun. Quando essa
condição ocorria a medição do canal era descartada. O esquema
de modulação utilizado foi o QPKS com código convolucional
de taxa ½, o que corresponde ao MCS9 do padrão 802.11n.

CONCLUSÃO

Observou-se nesse trabalho que SDR é uma opção viável
para testes com MIMO, porém é necessário mensurar com
cautela tanto a solução de transporte quanto de processamento
das amostras, de forma que o sistema como um todo seja capaz
de lidar com a grande quantidade de dados gerados pelo cenário
MIMO.
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Análise Comparativa de Modos de Transmissão
para Redes Gigabit-DSL
D. D. Souza, M. M. M. Freitas, B. P. T. Sousa, R. M. Rodrigues e J. C. W. A. Costa

Resumo— O advento de novas aplicações têm contribuído
para o intenso crescimento de tráfego de dados. O modo de
transmissão diferencial usado nos sistemas de cobre atuais possui
limitações de alcance de taxa de transmissão, pois cada par do
cabo é utilizado como um único canal de comunicação. Uma
das soluções propostas é a utilização de modos de transmissão
alternativos que aumentem o número de canais disponíveis sem
a necessidade de pares adicionais, como split-pair, wire-shield e
o modo fantasma. Neste artigo, o desempenho desses modos de
transmissão é comparado a partir da taxa de transmissão. É
visto que o modo fantasma tem desempenho superior aos modos
split-pair e wire-shield na maioria dos cenários investigados.
Palavras-Chave— split-pair, wire-shield, modo fantasma, taxa
de transmissão.
Abstract— The advent of new applications has contributed to
the intense growth of data traffic. The differential transmission
mode used in current copper systems has transmission rate
range limitations because each cable pair is used as a single
communication channel. One of the proposed solutions is the use
of alternative transmission modes that increase the number of
channels available without the need for additional pairs, such
as split-pair, wire-shield, and phantom-mode. In this article,
the performance of these transmission modes is compared from
the transmission rate. It is seen that phantom-mode performs
better than split-pair and wire-shield modes in most scenarios
investigated.
Keywords— split-pair, wire-shield, phantom-mode, transmission rate.

I. I NTRODUÇÃO
Com a crescente demanda do trafego de dados que acompanhou os últimos anos, as aplicações de alto desempenho
precisaram se aprimorar e espera-se que na próxima década a
demanda de dados apenas em 2021 seja 84 % superior a atual
[1]. As redes de dados cabeadas atuais que são compostas
por uma junção híbrida de fibra e metal, caminham para um
cenário que é conhecido como FTTH (Fiber To The Home) no
qual taxas de até 40 Gbps já estão disponíveis para os usuários
finais [2]. No FTTH, as fibras adentram as residências dos
usuários, onde as perdas por atenuação no cobre e efeitos de
indução são minimizados.
Entretanto, a instalação em grande escala da fibra até
usuário ainda é onerosa e por isso, soluções baseadas em
canais de cobre nas arquiteturas FTTdp (Fiber To The Distribuition Point), continuam a evoluir no objetivo de aumentar
Daynara Souza, Marx Freitas, Brenda Sousa¸ Roberto Rodrigues
e João Crisóstomo Weyl Albuquerque Costa, Departamento de
Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Pará, Belém-PA,
Brasil, E-mails: daynara.souza@itec.ufpa.br, marx.freitas@itec.ufpa.br,
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a capacidade de transmissão e recepção dos usuários finais. A
rede de cobre que complementa de forma estratégica a rede
de fibra, vem historicamente da tecnologia conhecida DSL
(Digital Subscriber Line) [3], [4].
No contexto das tecnologias DSL, sempre foi importante
soluções de baixo custo para suprir esse crescente tráfego
de dados. Existem dificuldades em se obter esse objetivo e
ao mesmo tempo gerar aumento de taxa de forma eficiente.
Uma das dificuldades está relacionada a limitações do meio
físico para transmissão. Os sistemas DSL atuais utilizam o
modo de transmissão diferencial, em que cada par de cobre
do cabo é utilizado para transmitir exclusivamente um canal
de comunicação.
Uma das soluções é a utilização de modos de transmissão
alternativos, que tem como característica principal o aumento
do número de canais disponíveis em um cabo, sem a necessidade da aquisição de condutores adicionais. Há basicamente
três topologias que permitem isto e estas são chamadas de
SP (split-pair), WS (wire-shield), e MF (modo fantasma).
Cada uma delas sob vários aspectos, relacionados a utilização
técnicas de mitigação de interferência do tipo diafonia (e.g.,
vectoring) e aterramento do nível de referência, permite que
altas taxas de dados sejam obtidas [5], [6], [7].
Objetivando determinar sob quais aspectos cada modo de
transmissão pode ser mais benéfico para uma transmissão
DSL, neste trabalho compara-se o desempenho desses três
modos de transmissão considerando considerando condições
típicas de operação (i.e., interferentes externos) e a utilização
de cabos CAT5e (Category 5 Enhanced) de 150 m, muito
utilizado em implantações reais de transmissões DSL [8].
Para isto, obtiveram-se a resposta em frequência direta e
diafonia (i.e., interferência entre canais) a partir de simulações
usando a ferramenta Cable Studio do software CST (Computer
Simulation Technology), bastante utilizado para simular de
forma precisa transmissões em cabos em uma ampla gama de
frequências [9]. Determinou-se a partir delas a taxa de transmissão agregada considerando o uso de técnicas de mitigação
de diafonia, utilizando algoritmo de simulação computacional.
Este trabalho é organizado como segue: a Seção II mostrará
algumas características dos sistemas Gigabit-DSL, a Seção III
descreverá a configuração dos modos de transmissão analisados neste trabalho, a Seção IV falará sobre o processo de
obtenção dos resultados e características das simulações. Os
resultados serão apresentados na Seção V e as conclusões
finais deste trabalho estão na Seção VI.
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Cabo 1: Linhas agressoras

II. C ARACTERÍSTICAS DE S ISTEMAS G IGABIT-DSL
A. Especificações do padrão DSL G.fast
A atual quarta geração da tecnologia de transmissão DSL
chamada de G.fast, foi padronizada em dezembro de 2014
pelo ITU (International Telecommunication Union) [8] para
atender às novas demandas dos usuários de banda larga. O
padrão G.fast possui duas versões, até 106 MHz padronizada
para atingir até 1 Gbps, e a versão até 212 MHz padronizada
para alcançar no máximo 2 Gbps, ambos em cabos de até
250 m de comprimento. Devido ao aumento de interferência
em altas frequências, o padrão G.fast recomenda o uso da
técnica de mitigação de interferência chamada vectoring linear
zero-forcing [10].

AXT

Cabo 2

Fig. 2.

AXT entre dois sistemas.

III. M ODOS DE T RANSMISSÃO A LTERNATIVOS
A. Split-Pair (SP) e Wire-Shield (WS)

B. Crosstalk em Sistemas DSL
A diafonia também conhecida como crosstalk, é vazamento
de potência do sinal de um canal para o outro. Em sistemas
DSL, isso significa acoplamento entre os pares de um mesmo
cabo e depende das características construtivas dos mesmos.
De acordo com [11], o crosstalk é mais intenso entre canais
adjacentes e tende a aumentar com a frequência. Em sistemas
DSL, existem dois tipos de crosstalks, o NEXT (Near-end
crosstalk) e FEXT (Far-end crosstalk) mostrados na Fig. 1.

O modo split-pair (SP) mostrado na Fig. 3 é um modo
de transmissão alternativo que possui sinalização de modo
simples em cada fio. A desvantagem mencionada anteriormente, em relação a diferença de potencial do terra entre as
extremidades do cabo, é contornada ao se utilizar um dos fios
do cabo como referência a todos os sinais. Assim, se N for
o número de pares do cabo, 2N − 1 condutores do cabo são
usados como canais individuais e independentes.
RL

V01
V02

Rx-1

Tx-1

RL

V03
V04

RL
RL

Rx-2

Tx-2

V05
Rx-3

Tx-3
NEXT
Tx-4

Fig. 1.

FEXT

V06
V07

Rx-4

RL
RL
RL

NEXT e FEXT no modo de transmissão diferencial.

1) NEXT: Tipo de crosstalk entre transmissores e receptores no mesmo lado da extremidade de um cabo, como mostra
as linhas pontilhadas em preto na Fig. 1. O NEXT não será
analisado pois o sistema G.fast utiliza STDD (synchronized
time-division duplexing) que pode mitigar seu efeito.
2) FEXT: Tipo de crosstalk entre transmissores em uma
extremidade de um cabo nos receptores situados na outra
extremidade, como mostra as linhas pontilhadas em vermelho
na Fig. 1. O impacto dessa interferência muitas vezes acaba
se tornando um entrave para a transmissão.
3) AXT (Alien crosstalk): Tipo de crosstalk devido a interferentes externos ao sistema, diferentemente do NEXT
e FEXT. O AXT representado na Fig.2, é a interferência
causada por qualquer outro tipo de sistema que transmitem
na mesma banda de frequência, operando próximo ao sistema
DSL, e sendo assim, esse tipo de interferência geralmente não
é mitigada e pode ser bastante prejudicial [12]. Apesar de
existirem técnicas de cancelamento de AXT, neste trabalho
elas não serão utilizadas. A fonte de interferência do AXT
pode ser chamadas de linhas agressoras.

Fig. 3. Configuração para transmissão em sete canais utilizando o modo
split-pair.

O modo de transmissão wire-shield (WS) mostrado na
Fig. 4 tem sua construção física similar a do SP. A diferença
construtiva se da pelo fato de que o condutor de referência
do WS é a blindagem externa que envolve o cabo, e como
consequência disso, ele possui um canal a mais que o SP, isto
é, 2N canais.
Esses dois modos de transmissão têm vantagens em relação
ao modo diferencial, pois são obtidos (quase, para o SP) o
dobro de canais em uma mesma estrutura cabeada. No entanto,
como há um forte vazamento de sinal entre os canais, em
ambos é necessário o uso de vectoring [6].
B. Modo Fantasma de primeira (MF1) e segunda camada
(MF2)
O modo fantasma (MF) [13] utiliza duas formas de sinalização ao mesmo tempo, pois são transmitidos com sinalização
em modo diferencial, porém utilizam a derivação central dos
transformadores para trafegarem em modo comum através
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RL
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V02
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RFF
VD3
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V07

RD

VF2

RF
VD4

RL
Blindagem

RD

VFF

RL

V06

RF
VD2

RL

V05

RD

VF1

RL

V04

V08

VD1

RL

RD

RL

Fig. 6. Configuração para transmissão em sete canais utilizando a segunda
camada do modo fantasma, MF2.
Fig. 4. Configuração para transmissão em oito canais utilizando o modo
wire-shield.

dos pares trançados. Com isso, o MF além de aumentar o
número de canais, tem a vantagem de utilizar transceptores
diferenciais (transmissores e receptores) do mesmo tipo usado
pelos padrões DSL, diferentemente dos modos SP e WS.
A Fig. 5 representa a configuração de inserção dos canais
fantasmas em um cabo de quatro pares. Observe que cada
par de transformadores conectados aos canais diferenciais
comporta um canal fantasma independente, que propaga pelos
contatos centrais desses transformadores através de outro
transformador usado para conectar o modo fantasma. Na
Fig. 5, apenas fantasmas de primeira camada (FAN) são
mostrados, e a transmissão simultânea dos canais diferencias
(DIF) juntamente com os canais fantasmas é chamado de modo
fantasma de primeira camada (MF1), que em um cabo de
quatro pares, possui um total de seis canais disponíveis - 4
canais diferenciais e dois fantasmas.
VD1

RD

VF1

RF
VD2

RD

VD3

RD

VF2

RF
VD4

RD

Fig. 5. Configuração para transmissão em seis canais utilizando a primeira
camada do modo fantasma, MF1.

Uma forma de implementar o modo fantasma explorando
todo o seu potencial pode ser vista na Fig. 6, em que o canal
fantasma da segunda camada, se propaga nos canais fantasmas
de primeira camada, sendo portanto, um canal fantasma dos
fantasmas (FF). De forma geral, log2 N camadas podem ser
implementadas a partir de N pares trançados (quando N é
uma potência de 2), gerando N-1 canais fantasmas de um
total de 2N −1 canais, incluindo os diferenciais. Por exemplo,
para cabos de quatro pares mostrado na Fig. 6, são gerados
um total de sete canais, no qual quatro são diferenciais, dois
são fantasmas e um é fantasma dos fantasmas ou fantasma
de segunda camada, denominado de modo de transmissão
fantasma de segunda camada (MF2). Tendo assim quase o
dobro de canais disponíveis.

Tanto o MF1 quanto o MF2 adicionam canais virtuais a
transmissão, o que gera outras fontes de vazamento de sinal
entre os canais e intensifica o crosstalk em cabos do tipo
CAT5e [14].

IV. C ENÁRIOS DE S IMULAÇÃO E M ETODOLOGIA
A. Características das simulações
As simulações foram realizadas no software CST levando
em consideração as características físicas do cabo CAT5e,
apresentadas na Tabela I, na faixa de frequência até 200 MHz
e comprimento de 150 m.
Os setups de transmissão de cada modo, apresentados nas
Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5 e Fig. 6, foram simulados no software
CST com ou sem um interferente externo, localizado paralelamente a esses sistemas e a uma distância de 10 cm. O
interferente é caracterizado por outro CAT5e de 50 m, porém
transmitindo em modo diferencial para representar um sistema
Ethernet.
Foram utilizadas para os modos SP e WS fontes transmissoras e receptoras de 50 Ω de acordo com o utilizado em [15]. Já
para o MF, em [16] foi visto que a escolha dos pares do cabo
para inserção dos canais fantasmas influencia no desempenho
dos sistema e a melhor escolha se baseia em utilizar pares com
a taxa de trançamento parecidas. Dessa forma, um dos canais
fantasmas de 1a camada (FAN) será inserido nos pares azul e
verde, e o outro nos pares laranja e marrom. Sendo assim,
foram determinadas a impedância característica dos canais
FAN de 60 Ω e 13 Ω para o canal fantasmas de 2a camada
(FF).
TABELA I.
Parâmetro
Diâmetro
do condutor
Espessura
do isolante
Espessura da
capa externa
Espessura da
blindagem
externa
Comprimento
do trançado
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Parâmetros do CAT5e utilizado nas simulações.
Material
Valor (mm)
associado
0,51

Cobre puro

0,14

PE

0,61

PVC
Alumínio
(trançado)

0,1
Azul
17,87

Laranja
13,28

Marrom
12,63

Verde
19,21

-x-
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Em sistemas DSL, de forma geral, considera-se que as
transmissões são feitas utilizando DMT (Discrete Multitone
Modulation), em que os dados são transmitidos via um conjunto de subcanais independentes no domínio da frequência,
que também são chamados de tons, com largura de banda fixa
∆f .
De acordo com [17], a taxa de bits por subcanal para o
canal l pode ser definida por (1):


RSIR(f )
(1)
Rl (f ) = log2 1 +
Γ
onde Γ representa o gap de RSIR, que é um parâmetro definido
para o sistema atender as restrições de taxa de erro de bit, e
RSIR(f ) denota a relação sinal ruído mais interferência por
tom f , definida por (2):

Rl

RFD

-40
FEXTs

-60
-80
0

0.5

(3)

f =1

onde K é a quantidade total de sub canais.
Finalmente, podemos determinar a taxa de transmissão do
sistema como um todo, ao considerarmos as taxas alcançadas
conjuntamente do número de canais utilizados fazendo a
somatória de da quantidade l de canais calculados em (3).
Neste trabalho, a taxa de transmissão foi calculada utilizando
os parâmetros especificados para o padrão G.fast [8], apresentados na Tabela II.
TABELA II.

Parâmetros utilizados para cálculo da taxa e EVM.
Parâmetro
Valor
Espaçamento entre tons (∆f )
51,75 kHz
Gap de SNIR (Γ)
9,75 dB
Potência máxima (ρ)
4 dBm
Densidade espectral de potência do AWGN (σ 2 ) -140 dBm/Hz

A. Análise das Curvas de Resposta em Frequência Direta e
FEXT
As Fig. 7 e Fig. 8 mostram a resposta em frequência
direta (RFD) de um canal e FEXTs sobre o mesmo, obtidos
nas simulações dos modos SP e WS, respectivamente. Já a
Fig. 9 mostra as RFD e FEXTs dos canais diferenciais (DIF),
fantasmas de 1a camada (FAN) e fantasma de 2a camada (FF)
do modo de transmissão fantasma.
As Fig. 7 e Fig. 8 mostram que o acoplamento FEXTs
entre os canais é bastante elevado, como esperado pelo fato
de estarem transmitindo em modo comum, e até ultrapassa

1.5

2
×108

0
-20
RFD

-40
FEXTs

-60
-80
0

0.5

1
Frequência

1.5

2
×108

Fig. 8. RFD e FEXTs de um canal do modo WS em cabo com blindagem
para 150 m de comprimento.

0
-20

RFD: DIF

-40
RFD: FAN

-60
-80

RFD: FF

-100
-120
0

V. R ESULTADOS

1
Frequência

Fig. 7. RFD e FEXTs de um canal do modo SP em cabo sem blindagem
para 150 m de comprimento.

Magnitude (dB)

Rl (f ) = ∆f

-20

(2)

onde Hl (f ) representa o ganho do canal l, Cl (f ) representa
a soma de todas as interferências que atingem a transmissão
no canal l, ρ é a potência máxima total de transmissão e σ 2
denota a densidade espectral de potência do ruído gaussiano
branco aditivo.
É possível definir a taxa de transmissão do canal l por (3):
K
X

0

Magnitude (dB)

|Hl (f )|2 ρ
RSIR(f ) = 2
σ + Cl (f )

os níveis das RFD nos dois casos. Dessa forma, esses modos
de transmissão serão avaliados somente com a utilização de
vectoring para cancelamento de interferência. Na Fig. 9 vemos
que canal possui atenuação diferente, sendo que os fantasmas
possuem menor atenuação que os diferenciais e o FEXT
acoplado entre os canais também é elevado, porém fica abaixo
dos níveis das RFDs em toda faixa de transmissão para este
caso.
Magnitude (dB)

B. Taxa de transmissão

FEXTs

0.5

1
Frequência

1.5

2
×108

Fig. 9. RFDs e FEXTs dos canais DIF, FAN e FF do MF2 em cabo com
blindagem para 150 m de comprimento.

B. Análise da Taxa de Transmissão
Como no caso do CAT5e sem blindagem não é possível
transmitir o modo WS, foram comparados apenas os modos
SP, MF1 e MF2, como mostra a Fig. 10. Percebe-se que no
cenário sem agressor, o MF2 atinge 6,4 Gbps e possui um
desempenho cerca de 20,7% maior que os modos SP e MF1,
ambos atingem em torno de 5,3 Gbps. Apesar de os modos
SP e MF2 possuírem o mesmo número de canais, o modo
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Taxa agregada (Gbps)

SP agrega menos taxa de transmissão ao sistema, devido cada
canal possuir uma atenuação maior em relação aos canais do
MF2, como pode ser visto nas Fig. 7 e Fig. 9.
Já no cenário com agressor mostrado na Fig. 10, o sistema
com melhor desempenho continua sendo o MF2 atingindo
cerca de 4,45 Gbps, porém teve uma redução de quase 1,95
Gbps (30%) devido à essa interferência. Neste mesmo cenário
é visto que o modo de transmissão SP é o mais susceptível ao
efeito da linha agressora, pois houve uma redução de 34,2%
na taxa de transmissão, e ficou abaixo do MF1.
7

CAT5e sem blindagem

6

SP

5
MF1

4
3

MF2

2

Foi constatado que o modo fantasma de 2a camada é melhor
modo de transmissão alternativo nas situações analisadas,
apresentando um bom desempenho mesmo na presença de
interferentes, alcançando no pior caso 4,45 Gbps e no melhor
caso cerca de 6,43 Gbps. Os resultados mostraram que a
utilização da 2a camada (MF2) aumentou em média 20 % a
taxa de transmissão em relação ao sistema que utiliza apenas
canais fantasmas de 1a camada (MF1).
Foi visto também que quando não havia interferentes externos (AXT), o modo de transmissão SP, apesar de possuir
um canal a mais que o MF1, apresentou um desempenho
muito próximo deste. Já o modo WS teve um desempenho
bem próximo ao MF2, mesmo possuindo um canal a mais que
o mesmo. Já quando o sistema está sob influência de AXT, a
taxa de transmissão dos modos SP e WS diminui bastante, e
se tornam os modos com menores desempenho.

1

R EFERÊNCIAS

0
Sem agressor

Com agressor

Fig. 10. Taxas agregadas de transmissão quando é utilizada o modo SP e
MF2. Cenários com e sem agressor em um cabo sem blindagem para 150 m
de comprimento.

Taxa agregada (Gbps)

A Fig. 11 apresenta a comparação entre os modos WS, MF1
e MF2 no CAT5e com blindagem externa. Nela, é visto que
apesar de o modo WS possuir um canal a mais que o MF2,
a taxa agregada do MF2 é maior que a do WS, isto é, 6,4
Gbps para o MF2 e 6,08 Gbps para o WS, sendo que a taxa
do MF1 é a mais baixa com 5,3 Gbps, no cenário sem AXT
(linha Ethernet agressora).
No caso do cenário com agressor da Fig. 11, o MF2 atingiu
5,419 Gbps e ainda é melhor que o WS, porém a diferença
entre os dois é maior que no caso anterior, em torno de 1,582
Gbps. Além disso, nesse cenário o desempenho do WS é pior
até mesmo que o MF1, que atingiu 4,46 Gbps. Isso ocorre
devido ao WS usar a blindagem externa como referência para
os canais, assim perde parte da proteção que a utilização de
cabos blindados oferece.
7

CAT5e com blindagem

6

WS

5
MF1

4
3

MF2

2
1
0
Sem agressor

Com agressor

Fig. 11. Taxas agregadas de transmissão quando é utilizada o modo WS e
MF2. Cenários com e sem agressor em um cabo com blindagem para 150 m
de comprimento.

VI. C ONCLUSÕES
Este trabalho apresentou a comparação através de simulações dos modos de transmissão alternativos, fantasma de 1a
(MF1) e 2a (MF2) camada, split-pair (SP) e wire-shield (WS)
feitas em um CAT5e de 150 m com ou sem blindagem.
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Novo protocolo de reconciliação de chaves secretas
geradas quanticamente utilizando códigos LDPC no
sentido Slepian-Wolf
Laryssa Mirelly Carvalho de Araújo, Francisco Marcos de Assis e Bruno Barbosa Albert

Resumo— Este artigo apresenta uma solução alternativa ao
uso das funções Slice para reconciliação de variáveis aleatórias
contı́nuas em um contexto de geração de chaves secretas para fins
de criptografia. O protocolo de reconciliação proposto baseia-se
na função distribuição de probabilidade das variáveis aleatórias e
se mostra um método competitivo por sua capacidade de gerar a
mesma quantidade de bits que o esquema atualmente em uso, com
uma vantagem de menor iteratividade. O processo de correção
de erros é feito com base no uso de códigos LDPC a partir
de uma compressão da sequência de bits a ser utilizada como
chave, fundamentado no teorema de Slepian-Wolf, minimizando
a informação vazada pelo canal clássico – assumido perfeito –
para um possı́vel espião que observa o canal.
Palavras-Chave— Reconciliação de chaves secretas; LDPC;
Slepian-Wolf.
Abstract— This article presents an alternative solution to
the use of the Slice functions to reconcile continuous random
variables in a secret key generation context for encryption
purposes. The proposed reconciliation protocol is based on the
probability distribution function of the random variables and
shows a competitive method for its ability to generate the same
amount of bits as the scheme currently in use, with a lower
iterativity. The process of error correction is performed based
on the use of LDPC codes from a compression of the sequence
of bits to be used as key, based on the Slepian-Wolf theorem,
minimizing the information leaked through the classic channel –
assumed perfect – for a possible spy who observes the channel.
Keywords— Secret Key Reconciliation; LDPC; Slepian-Wolf.

I. I NTRODUÇ ÃO
A criptografia trata do problema de realizar comunicação ou
computação envolvendo duas ou mais partes que podem ou
não confiar uns nos outros, através de técnicas de codificação
de mensagens voltadas à proteção da informação que estas
contêm [16]. Para que duas partes legı́timas, Alice e Bob,
se comuniquem sob sigilo é necessário que estas façam uso
de um algoritmo para cifrar e decifrar suas mensagens e de
uma chave secreta que, se de comprimento idêntico ao da
mensagem a ser trocada e utilizada uma única vez, garante
segurança incondicional ao criptossistema de chave privada
conforme demonstrado por Claude Shannon [15].
Entretanto, inerente a tais criptossistemas está o problema
de distribuição de chaves, que deve ser conhecida apenas
pelas partes legı́timas. Neste cenário, a distribuição quântica
Laryssa Mirelly Carvalho de Araújo, Francisco Marcos de Assis e Bruno Barbosa Albert, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande, Campina GrandePB, E-mails: laryssa.araujo@ee.edu.ufcg.br, fmarcos@dee.edu.ufcg.br, albert@dee.edu.ufcg.br. Este trabalho foi financiado pela CAPES.

de chaves (QKD – Quantum Key Distribution) surge como
uma solução promissora para fins de compartilhamento de
uma chave secreta através de propriedades não-clássicas de
estados quânticos com a ajuda de um canal de comunicação
clássico autenticado auxiliar, que pode ser utilizada para
troca de informações sigilosas [11]. A segurança da QKD
se baseia, fundamentalmente, no fato de que medições de
variáveis incompatı́veis inevitavelmente afeta o estado do sistema quântico, de modo que, com a informação codificada em
variáveis incompatı́veis, a espionagem se torna mensurável,
logo, a existência de um espião que observa o canal quântico
enquanto Alice e Bob tentam compartilhar uma chave é
perceptı́vel como uma perturbação no canal de comunicação
e os bits da chave estabelecidos enquanto da presença do
espião podem ser descartados [16], [1]. Nesse esquema de
distribuição de chaves, as partes legı́timas possuem uma
vantagem sobre um possı́vel espião (Eva): a capacidade de
conversarem através de um canal clássico autenticado para
combinarem uma chave comum, descartando o conhecimento
de Eva sobre a mesma [1].
A estrutura desse artigo está organizada da seguinte forma:
a seção II aborda as etapas de um protocolo de distribuição
quântica de chaves a partir do uso de variáveis contı́nuas.
Na seção III é apresentado o novo método de quantização
proposto em contrapartida ao protocolo mais amplamente
utilizado: o Sliced Error Correction (SEC). Na seção IV é
exposto o método de correção de erros utilizado para obtenção
de sequências binárias idênticas com elevada probabilidade
para Alice e Bob a partir de um esquema de compressão
de fonte com intuito de limitar ainda mais a informação
vazada para Eva. Na seção V são exibidos os resultados
para o novo método de quantização através da probabilidade
de erro e da capacidade de cada canal e, ainda, através da
correção de erros a partir do uso de códigos LDPC em um
esquema de compressão de fontes, para que a quantidade de
bits trocados pelo canal clássico (assumido perfeito) seja a
menor possı́vel. A seção V I expõe as considerações finais
acerca do trabalho realizado, assim como o objeto de estudo
para trabalhos futuros.
II. D ISTRIBUIÇ ÃO Q U ÂNTICA DE C HAVES S ECRETAS
UTILIZANDO VARI ÁVEIS C ONT ÍNUAS
A primeira etapa para implementação de um protocolo CVQKD (Continuous Variable Quantum Key Distribution) consiste na fase de comunicação quântica, na qual há a geração
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e transmissão de distribuições aleatórias de estados coerentes:
Alice gera dois números aleatórios xA e pA com distribuição
2
gaussiana e variância σX
e envia o estado coerente |xa + ipA i
para Bob que, por sua vez, escolhe aleatoriamente medir uma
das duas quadraturas X ou P ; através do canal clássico,
fazendo uso de um esquema de autenticação para garantir que
Eva não modificou as mensagens, ele informa a Alice sobre o
observável que utilizou nas medições para que os erros provenientes de escolhas de bases diferentes sejam descartados.
Após a fase quântica, as partes legı́timas compartilham duas
sequências de realizações de variáveis aleatórias gaussianas
correlacionadas [9].
Apesar de se trabalhar com estados quânticos contı́nuos
como portadoras de informação, tanto a chave secreta quanto
as mensagens de reconciliação podem ser feitas discretas por
essa abordagem apresentar uma série de vantagens conforme
apresentado em [1], de modo que, uma fase de quantização
das sequências de números reais compartilhadas por Alice e
Bob se faz necessária.
Uma vez que o canal quântico não é livre de ruı́do,
estes não compartilham sequências idênticas, logo, a pequena
quantidade de erros na string de Bob é corrigida na fase de
reconciliação. Como Eva tem a possibilidade de modificar
mensagens durante essa fase, Alice e Bob devem autenticá-la.
Após a reconciliação, estes compartilham uma string idêntica
com elevada probabilidade mas que não pode ser utilizada
como uma chave devido ao fato de que a informação de
Eva deve ser considerada – ela adquire informação durante
a correção de erros e talvez durante a transmissão quântica
[5]. Assim, Alice e Bob devem mapear suas strings através de
uma função em um subconjunto menor, de modo a diminuir
a informação de Eva sobre a chave a quase zero. Esse estágio
é chamado amplificação de privacidade após o qual Alice e
Bob compartilham uma chave secreta conhecida apenas entre
si.
III. Q UANTIZAÇ ÃO DA C HAVE B RUTA
A. SEC
O protocolo SEC foi proposto em [1] como um esquema
genérico de reconciliação para fontes não-binárias usando
códigos de correção de erros binários, para o qual uma
importante aplicação é a correção de variáveis aleatórias
Gaussianas correlacionadas, X ∼ N (0, Σ2 ) e Y = X + 
com  ∼ N (0, σ 2 ), com X e Y definidas nos conjuntos X e
Y.
A discretização dos valores é feita a partir de funções de
fatiamento, S(x), que levam do espaço da chave bruta de
Alice, X , para GF(2); um vetor de funções de fatiamento
S1···m (x) = (S1 (x), ..., Sm (x)) é assim definido quando
mapeia os elementos de chave bruta de Alice em dı́gitos
binários, ou seja, K(x) = S1···m (x), de modo que o alfabeto
discreto tem tamanho máximo 2m .
Cada um dos estimadores

menores em GF(2) e é utilizado por Bob para adivinhar Si (X)
com conhecimento de Y e dos bits previamente corrigidos,
tratando-se, portanto, de um processo extremamente iterativo
e complexo devido à necessidade de se otimizar as funções
Si (X) para maximizar a informação mútua entre os t intervalos escolhidos no conjunto dos reais, T (X), e a sequência
possuı́da por Bob, Y , para que em seguida seja possı́vel a
associação de m valores binários a esses intervalos de modo
que as fatias possam ser corrigidas com tão pouca informação
vazada quanto possı́vel.
Assim, a realização de x do valor contı́nuo X do lado de
Alice deve ser mapeado por T no valor T (x) da chave tal que
t

T (x) = arg min D(PY |X=x ||PY |K=k )
k=1

(2)

ou seja, para o k cuja distribuição PY |K=k seja o vizinho mais
próximo de PY |X=x em termos da distância KL. Portanto,
o mapeamento T (X) é definido através das distribuições
PY |K=k que, por sua vez, dependem de T (X). Por conseguinte, é necessário um algoritmo no qual o mapeamento e as
probabilidades condicionais sejam atualizadas alternadamente
[1].
B. Quantização pela função distribuição de probabilidade
Com foco na reconciliação de sequências de realizações de
variáveis aleatórias gaussianas correlacionadas, é proposto um
novo esquema de quantização que leva em consideração a
função distribuição de probabilidade das variáveis gaussianas
enviadas por Alice e recebidas por Bob, de modo a contornar
as dificuldades do protocolo atualmente empregado.
Da Teoria da Informação, extrai-se o lema apresentado em
[6] sobre o qual se baseia a ideia para nova solução de
discretização das chaves brutas:
Lema: Seja X uma variável aleatória com função de
distribuição contı́nua F (x), defina U = F (X). Então, U é
uniforme em [0, 1].
Como resultado direto do lema enunciado, a função
distribuição contı́nua da variável aleatória X leva os valores
do espaço da chave bruta de Alice, X , no intervalo [0, 1] com
distribuição uniforme, isto é, os bits resultantes da expansão
binária de F (X) são Bernoulli( 21 ), de modo que formam uma
representação comprimida da sequência X.
A expansão binária
x = 0.x1 x2 · · · xli =

li
X

xj 2−j

(3)

j=1

de números no intervalo [0, 1] apresenta o formato
0.F1 F2 · · · Fl , onde cada realização Fi ∈ GF (2), 1 ≤
i ≤ l, com probabilidades iguais para as saı́das 0 e 1, e l
correspondendo ao número de bits escolhido para representar
a variável contı́nua.
Propõe-se, portanto, a quantização das sequências de
realizações de variáveis aleatórias gaussianas correlacionadas
compartilhadas por Alice e Bob por meio de quatro passos:
S̃1 (y), S̃2 (y, S1 (x)), · · · , S̃m (y, S1 (x), · · · , Sm−1 (x)) (1)
1) Calcular o valor da função distribuição de probabilidade
para cada realização de X e de Y , correspondendo a um
por sua vez, define um mapeamento do espaço da chave
valor no intervalo entre 0 e 1;
bruta de Bob e das funções de fatiamento de Alice de ı́ndices
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2) Realizar a expansão binária deste valor, obtendo valores
no formato 0.F1 F2 · · · Fl ;
3) Utilizar a sequência binária após o ponto como a
representação binária de cada xi ou yi ;
4) Definir os canais BSC como as realizações de cada
variável aleatória de Bernoulli F1 , F2 , · · · , Fl , isto
é, dado o vetor de r realizações da variável aleatória
gaussiana de Alice e a matriz l × r que representa a
quantização desses valores em l bits, os canais são representados pelas linhas da matriz mostrada na formulação
(4).
 1

F1 F12 · · · F1r
1
2
r
 
F2 F2 · · · F2 
x1 x2 · · · xr =  .
..
..  (4)
..
 ..
.
.
. 
Fl1

Fl2

···

Flr

IV. R ECONCILIAÇ ÃO UTILIZANDO C ÓDIGOS LDPC NO
SENTIDO S LEPIAN -W OLF
Após quantização dos valores das realizações de variáveis
aleatórias gaussianas correlacionadas de Alice e Bob obtidas
através da comunicação pelo canal quântico, estes possuem
sequências binárias discretas i.i.d. representadas por (X (c) )r =
(c) (c)
(c)
(c)
(c)
(c)
[x1 , x2 , · · · , xr ] e (Y (c) )r = [y1 , y2 , · · · , yr ] , respectivamente, para cada canal c em que 1 ≤ c ≤ l, em
que os pares de componentes (xi , yi ) têm função de massa
de probabilidade p(x, y). As duas sequências possuı́das pelas
duas partes legı́timas, para cada canal, portanto, devem ser
decodificadas conjuntamente em um receptor comum (Bob, no
caso de reconciliação direta, ou Alice, no caso de reconciliação
reversa).
É assumido, para este trabalho, um processo de
reconciliação direta, em vista disso, a codificação é feita no
sentido de comprimir a sequência de Alice com o intuito de
restringir ao máximo a informação vazada para Eva através
do processo de reconciliação, já que o canal clássico é
assumido perfeito. Slepian e Wolf mostraram que a região
de taxas alcançáveis para esse problema, para recuperação
perfeita das duas sequências em um receptor comum, é aquela
identificada por
R1 ≥ H(X|Y )
(5)
R2 ≥ H(Y |X)

(6)

R1 + R2 ≥ H(X, Y )

(7)

onde H(X|Y ) é a entropia condicional da fonte X dado a
fonte Y , H(Y |X) é a entropia condicional da fonte Y dado a
fonte X e H(X, Y ) é a entropia conjunta. A região descrita
pelo teorema de Slepian-Wolf é ilustrada na figura 1.
Codificando independentemente a sequência (X (c) )r de
Alice com um codificador de fonte que conhece a correlação
média entre as fontes X e Y , e assumindo que a sequência
(Y (c) )r é comprimida para sua entropia de fonte H(Y ) e
é conhecida pelo decodificador como informação lateral, o
objetivo é comprimir a sequência (X (c) )r com uma taxa

Fig. 1.

Taxas para codificação Slepian-Wolf.

RX o mais próxima possı́vel da entropia condicional RX ≥
H(X|Y ) alcançando o ponto A na figura 1 [7].
O decodificador deve descomprimir a sequência (X (c) )r ,
para obter uma estimativa X̂, através do emprego de (Y (c) )r
como informação lateral. Nenhuma informação acerca da
taxa é passada ao decodificador, entretanto, este conhece a
correlação média de forma implı́cita a partir do comprimento
de bloco da sequência codificada, uma vez que Alice utiliza
uma taxa tão próxima quanto possı́vel de H(p), conforme
mostrado no apendice I.
A. Codificação
Dada a matriz teste de paridade H(n−k)×n de um código
LDPC, a codificação de uma sequência binária x(c) gerada por
T
Alice é feita a partir do produto H · x(c) que corresponde à
sı́ndrome de x(c) , Z, de tamanho n − k.
B. Decodificação
A decodificação foi realizada tal qual exposto em [13],
de modo que a única diferença para o Belief Propagation
tradicional é a inclusão do fator (1 − 2sj ), em que sj
corresponde à j-ésima componente da sı́ndrome, no cálculo das
razões de verossimilhança enviadas pelos nós de paridade para
considerar a informação recebida de Alice através do canal
clássico.
V. R ESULTADOS E DISCUSS ÕES
Conforme trazido na literatura, o protocolo SEC utiliza de 4
a 5 funções de fatiamento para realizar a reconciliação das
sequências de interesse [4], [15]. Com base nesse parâmetro,
o esquema proposto de quantização foi implementado no
MATLAB considerando-se um total de 6 canais e um total de
20.000 a 30.000 realizações das variáveis aleatórias gaussianas
correlacionadas. A probabilidade de erro e capacidade de cada
canal são mostradas nas figuras 2 e 3, respectivamente.
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Fig. 4. Correção de erros para o canal 1 utilizando código LDPC com
N = 24576 e N = 32768 e taxas 2/3 e 1/2, respectivamente.
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Fig. 5. Correção de erros para o canal 2 utilizando código LDPC com N =
32000, N = 24576 e N = 32768 e taxas 0.93, 2/3 e 1/2, respectivamente.

Os canais de 3 a 6 se mostraram bastante ruidosos para
baixos valores de SNR, não servindo para fins de compartilhamento de chaves por levarem a elevadas probabilidades de
erro entre as sequências quantizadas. Entretanto, a capacidade
dos canais 1 e 2 permaneceu acima do limiar 0,02 apresentado
em [4], abaixo do qual considera-se, para o protocolo SEC, ser
mais vantajoso revelar completamente os bits do que projetar
bons códigos LDPC para tais taxas, já que esta deve ser
menor que a capacidade do canal. Desse modo, é possı́vel
obter as mesmas taxas de chave secreta em comparação com
o protocolo SEC, que para valores de SNR abaixo de 5 dB
permite codificação também de apenas dois bits das 5 funções
de fatiamento [4].
Assim, os canais 1 e 2 podem ser usados para compartilhamento da chave secreta e a estes foi aplicado o processo
de reconciliação a partir da codificação/decodificação LDPC
considerando as sequências binárias de Alice e Bob como
realizações de fontes correlacionadas. Utilizando códigos
LDPC de comprimento de bloco N = 24576, N = 32000
e N = 32768 com taxas R = 2/3, R = 0.93 e R = 1/2,
respectivamente, obtiveram-se os gráficos mostrados em 4 e 5,
para os quais pode-se observar que Bob corrige sua sequência
a partir, unicamente, dos bits de paridade enviados por Alice
e da sua própria sequência obtida na transmissão quântica em
menos de 40 iterações, conforme observado também para o
protocolo SEC em [12] para o esquema de decodificação suave
que requer 35 iterações para reconciliação.
Um comparativo entre o esquema proposto de reconciliação
e diferentes implementações do SEC na literatura em [4], [?]
e [12] é apresentado na tabela V .
Uma vez que alta eficiência de reconciliação é alcançável

Bloch
Guo
Li
Nosso esquema

Comprimento (N)
200.000
200.000
10.000
24.576

Taxas
0/0/0,25/0,86
0/0/0,3/0,95
0/0/0,3/0,9
0,66/0,95/0/0

SNR
4,7
4,9
4,5
4,5

para blocos de grandes comprimentos e códigos construı́dos
aleatoriamente, conforme mostrado em [14] e [2], trabalhos
futuros incluem a construção de códigos LDPC de construção
aleatória (RC – Random Construction) ainda na ordem de N =
105 , que permitam decodificação para qualquer nı́vel de SNR
respeitadas as taxas mı́nimas de compressão.
VI. C ONSIDERAÇ ÕES F INAIS
Neste artigo é apresentado um novo método de discretização
das variáveis aleatórias gaussianas compartilhadas por Alice
e Bob após a fase quântica, apresentando capacidade de
gerar iguais taxas de chave secreta quando comparado com o
protocolo SEC, extremamente iterativo. Os resultados exibidos
para correção de erros entre as sequências binárias é objeto
de estudo de trabalhos futuros, visando utilizar comprimentos
de blocos assintoticamente grandes para minimizar a BER até
para baixos valores de SNR.
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A P ÊNDICE I
TAXA DE COMPRESS ÃO DA FONTE DE A LICE
Como a sequência Y está disponı́vel sem erros no decodificador (RY = 1), o limite teórico para compressão de X é
RX ≥ H(X|Y ) = H(p), em que p = P (xj 6= yj ), ∀j =
1, · · · , k:
H(X, Y )

p
p
1−p
1−p
log
= −2 log − 2
2
2
2
2
= H(p) + 1

(8)

Como a taxa para codificar a fonte X deve ser RX ≥
H(X|Y ), tem-se
RX

≥ H(X, Y ) − H(Y )
= H(p)

(9)
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Análise sobre o Impacto de Topologias de
Astrócitos em um Sistema de Comunicação
Molecular baseado em Sinalização de Ca2+
Walisson da S. Soares, Carlos Danilo M. Regis, Michael Taynnan Barros

Resumo— No corpo humano há uma grande variedade de
sistemas de comunicações moleculares. Um tipo particular de
comunicação molecular é baseada na sinalização de cálcio (Ca2+ ),
que consiste em um processo de comunicação que difunde e
propaga ı́ons entre as células de um tecido. A sinalização de
Ca2+ ocorre em diferentes células, dentre elas, o astrócito, que
está presente no sistema nervoso central. Dessa forma, esse
sistema de comunicação molecular consiste em astrócitos que são
conectados entre si por meio de junções comunicantes, podendo
ser modelados como uma rede que possui diferentes topologias de
acoplamento. Portanto, no presente trabalho, foi realizada uma
análise do ganho do canal de comunicação para três topologias
de redes: Grau Regular, Raio de Ligação e Atalho. A topologia de
Atalho apresentou um ganho seis vezes maior, aproximadamente,
em comparação às outras topologias. Essa análise do comportamento da comunicação fornece informações úteis para o projeto
de nanoredes que sejam capazes de atuar, em nı́vel molecular,
introduzindo nelas o desempenho de comunicação intercelular
mais adequado.
Palavras-Chave— Comunicação Molecular, Sinalização de
Ca2+ , Topologias de Redes, Nanoredes.
Abstract— In the human body there is a wide variety of molecular communications systems. A particular type of molecular
communication is based on calcium (Ca2+ ) signaling, which
consists of a communication process that diffuses and propagates
ions between the cells of a tissue. Ca2+ signaling occurs in
different cells, among them the astrocyte, which is present in
the central nervous system. Thus, this molecular communication
system consists of astrocytes that are connected to each other
by means of gap junctions, and can be modeled as a network
that has different coupling topologies. Therefore, in the present
work, an analysis of the gain of the communication channel
was performed for three network topologies: Regular Degree,
Link Radius and Shortcut. The shortcut topology presented a
gain six times greater, compared to the other topologies. This
analysis of the behavior of the communication provides useful
information for the design of nanoredes that are able to act
at the molecular level, introducing in them the performance of
intercellular communication more adequate.
Keywords— Molecular Communication, Ca2+ Signaling, Network Topologies, Nanonetworks.

I. I NTRODUÇ ÃO
Nos últimos anos, muitos estudos têm sido feitos com o
objetivo de modelar comunicações biológicas em nano-escala,
uma área de pesquisa referida como comunicações moleculares [1]. A comunicação molecular é utilizada em todos
os nı́veis de sistemas biológicos que vão desde moléculas e
Walisson Soares e Danilo M. Regis, Michael Taynnan Barros Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, João Pessoa-PB, Brasil, E-mails:
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células até os tecidos e órgãos. Nesse modelo de comunicação,
a informação consiste em sinais moleculares [2].
A interação entre células biológicas pode ser modelada
como um sistema de comunicações, favorecendo, dessa forma,
novas aplicações em nanotecnologia e nanomedicina [3]. Com
o estudo da comunicação molecular, tem sido desenvolvido
um novo paradigma para a engenharia de comunicação e
a engenharia de redes, a Internet das Bio-Nano Coisas (do
inglês, Internet of Bio-NanoThings, IoBNT), que faz uma
analogia entre operações/elementos de uma célula biológica
e um dispositivo de Internet das Coisas [4].
Um processo particular de sinalização biológica proposto
como base para a comunicação molecular, que é encontrado na
maioria dos sistemas multicelulares, é a sinalização de cálcio
(Ca2+ ), que consiste em um processo de comunicação de curto
alcance comumente utilizado por células dentro de um tecido.
A propagação de Ca2+ compreende dois estágios: sinalização
intracelular e intercelular [1].
O astrócito é um tipo especı́fico de célula na qual ocorre
a sinalização de Ca2+ . Ele consiste em uma célula da glia
responsável por uma ampla gama de funções complexas e
importantes, relacionadas à manutenção da saúde do sistema
nervoso central [5]. De acordo com evidências experimentais,
essas células se organizam como uma rede com diferentes
topologias de acoplamento das junções comunicantes com
propriedades mais dependentes da região [6].
Na literatura já existem modelos que simulam o processo
de sinalização de Ca2+ em astrócitos, realizando análises
baseadas na teoria da comunicação e teoria da informação,
o que inclui a avaliação de parâmetros como ganho e capacidade do canal, atraso de propagação e interferência [7],
[8]. Essa análise é feita para tecidos celulares unidimensional
e tridimensionais, porém, considera-se apenas uma topologia
regular de acoplamento de junções comunicantes.
Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é desenvolver
um algoritmo capaz de simular o processo de sinalização de
Ca2+ em um tecido celular tridimensional de astrócitos com
três topologias de acoplamento das junções comunicantes em
uma rede de astrócitos. Com isso, será realizada do atraso das
moléculas de Ca2+ na propagação e o ganho do canal.
II. A STR ÓCITOS
Os astrócitos são conhecidos por desempenhar papéis relevantes em numerosos processos de desenvolvimento e fisiologia do sistema nervoso central, como suporte trófico e
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metabólico para neurônios, sobrevivência, diferenciação neuronal e orientação neuronal. Eles também são elementos-chave
na homeostase cerebral, regulando as concentrações locais de
ı́ons e neurotransmissores [9] e no controle do fluxo sanguı́neo
cerebral [10].
Além disso, a evidência obtida nos últimos anos desafiou o conceito de astrócitos como elementos passivos
que simplesmente fornecem as condições adequadas para a
função neuronal apropriada e, em vez disso, indicam que os
astrócitos desempenham um papel ativo como processadores
de informações no funcionamento do cérebro [11].
Um modelo que descreve as oscilações de Ca2+ em
astrócitos foi proposto por Lavrentovich e Hemkin [12]. Esse
modelo apresenta três reservatórios1 : a concentração de Ca2+
no citosol (Ca ); a concentração de Ca2+ no retı́culo endoplasmático (Ea ); e a concentração de IP3 .
Os astrócitos são ligados entre si por estruturas intercelulares conhecidas como junções comunicantes, que permitem a
transferência direta de ı́ons e moléculas pequenas, incluindo
moléculas de segundo mensageiro, como AMPc, IP3 , DAG e
Ca2+ [13].
As junções comunicantes são compostas por dois conexons,
um em cada célula que está conectada, o qual é formado por
seis proteı́nas chamadas conexinas. Esses conexons apresentam
dois estados: estado de alta condutância e estado de baixa
condutância, o que equivale ao estado aberto ou fechado da
junção e está relacionado à sua permeabilidade [8].

A rede de Atalho (do inglês, Shortcut networks) – ou rede
de Pequeno Mundo – foi proposta por Watts e Strogatz [15].
Esse modelo tem suas raı́zes em sistemas sociais em que a
maioria das pessoas são amigas de seus vizinhos imediatos –
vizinhos na mesma rua, colegas, pessoas que os seus amigos
os apresentam. No entanto, todos têm um ou dois amigos
que estão muito longe – pessoas de outros paı́ses, velhos
conhecidos – que são representados pelas conexões de longo
alcance obtidas pela reconexão no modelo Watts-Strogatz [16].
IV. A LGORITMO DE S IMULAÇ ÃO DA S INALIZAÇ ÃO DE
C A2+
O algoritmo desenvolvido neste trabalho foi baseado em
outros algoritmos da literatura [8], [17], [7]. O fluxograma do
algoritmo desenvolvido está ilustrado na Fig. 1.
Fig. 1.

Fluxograma do algoritmo de simulação de sinalização de Ca2+ .

III. T OPOLOGIAS DE ACOPLAMENTO EM R EDES DE
A STR ÓCITOS
A sinalização de Ca2+ nos astrócitos pode ser modelada
como uma rede, onde cada nó representa um astrócito (célula
inteira) e as arestas representam as conexões mediadas por
junções comunicantes (os acoplamentos) existentes entre dois
astrócitos [14].
Há uma crescente evidência experimental de que os
astrócitos se organizam como uma rede com diferentes topologias de acoplamento das junções comunicantes com propriedades mais dependentes da região. Portanto, para abordar
a propagação de ondas de Ca2+ intercelular em condições
realistas, pode-se aproximar as topologias de acoplamento
dos astrócitos à diferentes topologias de redes espaciais complexas [6].
Dentre as redes que podem ser utilizadas, pode-se citar a
rede de grau regular, a rede de raio de ligação e a rede de
atalho [6]. As redes de grau regular (do inglês, Regular Degree
networks) são construı́das acoplando cada vértice da rede aos
seus k vizinhos, espacialmente, mais próximos.
As redes de Raio de Ligação (do inglês, Link Radius
networks) são construı́das por meio do acoplamento de cada
vértice a todas os vértices que são encontrados em uma
distância inferior ou igual ao raio preestabelecido. Portanto,
o número de vértices distintos acopladas a cada vértice em
redes de raio de ligação é uma variável aleatória, cujo valor
médio aumenta com o valor do raio que for utilizado [6].
1 Regiões

da célula que armazenam moléculas.

Inicialmente, são definidos os parâmetros dos astrócitos que
serão utilizados na simulação. A próxima etapa consiste em
definir a estrutura do tecido de acordo com a topologia de
acoplamento das junções comunicantes que será aplicada à
rede de astrócitos. O tecido é representado como uma matriz
e as conexões entre os seus elementos serão estabelecidas de
acordo com os critérios da topologia da rede (ver Subseção IVA).
A próxima etapa consiste no cálculo da probabilidade de
cada reação ocorrer, em um determinado astrócito do tecido,
o qual é realizado por meio de um resolvedor estocástico
que se baseia no algoritmo de Gillespie [18] (Subseção IVB). A reação escolhida será executada no respectivo astrócito,
podendo ser uma reação intracelular – no interior do próprio
astrócito – ou uma reação intercelular – ocorrendo uma difusão
entre o astrócito selecionado e um dos astrócitos com os quais
ele está conectado. O tempo de execução da reação selecionada
será incrementado ao tempo atual da simulação.
Enquanto o tempo atual da simulação não exceder o tempo
total de simulação, o algoritmo continuará escolhendo e executando uma nova reação, e incrementando o tempo da reação
ao tempo atual da simulação, conforme pode ser observado no
fluxograma da Fig. 1.
O tempo total de simulação é definido na inicialização dos
parâmetros, podendo ser alterado ao longo da execução. O
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TABELA I
R EAÇ ÕES INTRACELULARES E TRANSIÇ ÕES DE ESTADO QUE PODEM
OCORRER EM UM ASTR ÓCITO .

algoritmo é encerrado quando o tempo atual da simulação
ultrapassa o tempo total de simulação.

Reação
Lançamento de Ca2+ do Tx
Escoamento de Ca2+
do citosol para o RE
Transporte de Ca2+
do citosol para o RE
Lançamento de Ca2+
do RE para o citosol
Escoamento de Ca2+
do RE para o citosol
Transporte de Ca2+ do
citosol para o espaço extracelular

A. Modelagem 3D da Estrutura do Tecido Celular
O tecido celular consiste no canal de propagação do Ca2+ .
Foi considerado um tecido celular composto por I × J × K
células (c), em que ci,j,k (i = 1, ...I; j = 1, ...J e k = 1, ...K)
representa uma célula (astrócito) especı́fica no tecido. O tecido
celular foi definido com dimensões de 3 × (5 × l) × (15 × l),
em que l é o comprimento de cada astrócito [8].
É importante destacar que o astrócito transmissor foi posicionado no centro do corte intermediário do tecido celular,
enquanto o receptor foi posicionado abaixo do transmissor,
sendo referenciado, ao longo do trabalho, com base na sua
distância ao transmissor, em função do número de células.
Foram implementadas as três topologias: a topologia de Grau
Regular, a topologia de Raio de Ligação (para o raio = 2 e
3) e a topologia de Atalho.
Na topologia de Grau Regular, cada astrócito se conecta aos
seis astrócitos vizinhos. Na topologia de Raio de Ligação, cada
astrócito se conecta aos astrócitos do primeiro e segundo nı́veis
de vizinhança, quando raio = 2, ou aos astrócitos do primeiro,
segundo e terceiro nı́veis de vizinhança, quando raio = 3.
Na topologia de Atalho foi realizada uma simplificação
na sua estrutura; manteve-se a mesma estrutura da topologia
de Grau Regular (cada astrócito se conecta apenas aos seis
vizinhos), porém existe uma conexão direta (atalho) entre o
Tx e o Rx.
B. Resolvedor Estocástico
O resolvedor estocástico se baseia no algoritmo de Gillespie [18], que consiste em um método de simulação estocástica
de reações quı́micas. Neste trabalho, o algoritmo de Gillespie
foi utilizado para simular a sinalização de Ca2+ e, assim,
determinar a quantidade de Ca2+ de cada reservatório dos
astrócitos, ao longo do tempo.
Em cada passo do tempo, o algoritmo de Gillespie é
executado para selecionar um astrócito especı́fico e uma
reação especı́fica que ocorre nesse astrócito com base nas
probabilidades calculadas, além de determinar o intervalo de
tempo (t) em que a reação deve ocorrer, ou seja, a duração da
reação. Os reservatórios do astrócito serão afetados negativa ou
positivamente por uma constante α quando uma certa reação
é executada.
Caso a reação escolhida seja uma reação intracelular, a
reação ocorre apenas no interior do astrócito escolhido, ou
seja, haverá uma alteração na concentração de Ca2+ apenas
em seu próprio reservatório. A Tabela I apresenta as reações
intracelulares e as suas respectivas transições de estado, ou
seja, as alterações na concentração de Ca2+ , no citosol (C)
ou no retı́culo endoplasmático (E), que acontecem devido à
reação.
Por outro lado, caso a reação escolhida seja uma reação
intercelular (difusão), o astrócito escolhido, bem como o
astrócito para o qual o Ca2+ será difundido sofrerão uma
alteração na concentração de Ca2+ em seus reservatórios. A
modelagem da difusão em uma área do tecido celular captura a

Transição de Estado
C+ = α
C+ = α
C− = α
E+ = α
C+ = α
E− = α
C+ = α
E− = α
C− = α

dinâmica espaço-temporal da sinalização intercelular de Ca2+ .
A diferença de concentração de Ca2+ foi utilizada para modelar essa caracterı́stica espaço-temporal, como apresentado na
Equação 1,
D
(|Zn,m,l − Zi,j,k |) × p(.),
(1)
v
em que (i, j, k) e (n, m, l) correspondem às coordenadas, no
tecido celular, do astrócito que recebe Ca2+ e do astrócito que
cede Ca2+ , respectivamente; D é o coeficiente de difusão (para
os astrócitos, D = 350 µ2 /s), v é o volume da célula, p(.)
é a probabilidade das junções comunicantes estarem abertas
ou fechadas, Zi,j,k é a concentração de Ca2+ no citosol do
astrócito que recebe Ca2+ , Zn,m,l é a concentração de Ca2+
no citosol do astrócito que cede Ca2+ , e Z∆ é a diferença na
concentração de Ca2+ dos astrócitos.
Z∆ (i, j, k, n, m, l) =

V. A N ÁLISE DO D ESEMPENHO DO S ISTEMA DE
C OMUNICAÇ ÃO EM F UNÇ ÃO DO G ANHO DO C ANAL
Esse processo biológico foi mapeado em um sistema de
comunicação com a intenção de proporcionar uma maior
compreensão das redes de astrócitos utilizando as métricas
aplicadas aos sistemas de comunicação tradicionais.
Devido à probabilidade de direção da difusão ser diferente
para os diversos esquemas de conexões entre os astrócitos do
tecido, o Ca2+ pode atingir o receptor (Rx) com diferentes
intensidades. Naturalmente, a amplitude do sinal recebido é
afetada negativamente por longas distâncias entre o transmissor e o receptor. Portanto, esse fenômeno foi analisado por
meio do ganho, o qual é calculado mediante a Equação 2:


ΓRm (f )
Γ(f ) = 10 log
,
(2)
ΓTm (f )
em que ΓRm (f ) é concentração média de Ca2+ no Rx e
ΓTm (f ) é o concentração média de Ca2+ no Tx ao longo do
tempo de execução. Para o cálculo do ganho foram realizadas
simulações com um tempo total de 200 segundos2 .
O ganho foi avaliado, em função da distância (número
de células) entre o Tx e o Rx e a frequência de oscilação
espontânea de Ca2+ , sendo analisadas as frequências: 0 Hz,
2 Esse tempo não é referente ao tempo real de simulação do algoritmo, mas
ao somatório dos intervalos de tempo de cada uma das reações ocorridas.
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0,01 Hz, 0,02 Hz, 0,04 Hz, 0,1 Hz, 0,1 Hz e 1 Hz, mantendo
constante a frequência de oscilação espontânea de Ca2+ no
Tx, sendo equivalente a 1 Hz, ou seja, a cada 1 segundo 0,5
µM é adicionado ao nı́vel de Ca2+ citosólico do transmissor.
Em seguida, o ganho foi avaliado em função da frequência
de oscilação espontânea de Ca2+ , tendo em vista que, segundo
dados experimentais, essa frequência pode variar entre valores
baixos [12]. Portanto, o ganho foi avaliado para as frequências:
0 Hz, 0,01 Hz, 0,02 Hz, 0,04 Hz, 0,1 Hz, 0,1 Hz e 1 Hz.

Fig. 3. Ganho do canal (em dB) em função da distância (número de células)
entre o transmissor e o receptor, para a topologia de Atalho.

VI. R ESULTADOS
A análise do ganho foi realizada para cada uma das três
topologias. Além disso, o ganho foi avaliado em função da
distância entre o transmissor e o receptor e em função da
frequência de oscilação espontânea de Ca2+ .
A. Ganho em Função da Distância
A Fig. 2 ilustra os resultados referentes ao ganho do canal
em função da distância (número de células/astrócitos) entre
o transmissor e o receptor, a qual varia entre 1 e 6. Esses
resultados são referentes às topologias de Grau Regular (GR)
e de Raio de Ligação (RL). É possı́vel notar que quanto maior
a distância entre o transmissor e o receptor, menor é o ganho
do canal. Entretanto, para a topologia RL com maiores valores
de raio, os valores obtidos para o ganho foram superiores.
Estimava-se anteriormente que o ganho fora superior para a
topologia RL com um um raio maior, dado que o Ca2+ difunde
com mais rapidez por causa de conexões são mais amplas.
Fig. 2. Ganho do canal (em dB) em função da distância (número de células)
entre o transmissor e o receptor, para as topologias GR e RL (raio = 2 e 3).

Com uma distância de duas células, observa-se que o
ganho, na topologia GR, é reduzido consideravelmente em
comparação com as outras curvas. Esse comportamento pode
ser verificado também nas curvas da topologia RL com raio =
2 e raio = 3 nas distâncias 3 e 4, respectivamente, podendo
ser analisado pela mesma perspectiva.
A Fig. 3 ilustra os resultados referentes ao ganho do canal
em função da distância entre o transmissor e o receptor, para
a topologia de Atalho.
Comparado com o comportamento da topologia GR, visto
na Fig. 2, pode-se notar que o comportamento do ganho, na
topologia de Atalho, é similar, isso porque a estrutura do tecido
celular é idêntico, exceto pelo fato de que há um acoplamento
direto entre o Tx e o Rx.

B. Ganho em Função da Frequência de Oscilação Espontânea
de Ca2+
Para essas simulações, a distância entre o Tx e o Rx foi
mantida constante, sendo igual a 4. Esse valor foi escolhido
por ser superior a 3, porquanto, dessa forma não houve
favorecimento para nenhum dos raios na topologia de Raio
de Ligação (não existem conexões diretas entre o Tx e o Rx).
Assim foi possı́vel verificar apenas a influência da frequência
de oscilação espontânea de Ca2+ .
A Fig. 4 ilustra os resultados referentes ao ganho do canal
em função da frequência de oscilação espontânea de Ca2+ ,
para as topologias GR e RL.
Fig. 4. Ganho do canal (em dB) em função da frequência de oscilação
espontânea, para as topologias GR e RL (raio = 2 e 3).

Em frequências mais baixas, o ganho apresenta valores mais
elevados, uma vez que as moléculas de Ca2+ no Tx tendem
a se espalhar pelo tecido ao longo do tempo, atingindo o
Rx, inclusive. Dessa forma, o nı́vel médio de concentração de
Ca2+ no Tx e no Rx será afetado, sobretudo, pelas reações intracelulares que ocorrerão nesses astrócitos. Em contrapartida,
o ganho diminui quando a frequência aumenta devido ao
acúmulo de Ca2+ no transmissor, que é estimulado em uma
dimensão maior do que o número de difusões realizadas a
partir dele.
Mesmo que o comportamento das curvas seja muito semelhante com a variação da topologia ou do raio, é fácil constatar
que o ganho assume valores mais altos com o aumento do raio.
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Isso é uma consequência do fato de que, para a topologia
RL (raio = 2 ou 3), há um número maior de conexões
direcionadas para o Rx, portanto, naturalmente um maior nı́vel
médio de Ca2+ será mensurado nessa célula.
A Fig. 5 ilustra os resultados referentes ao ganho do canal
em função da frequência de oscilação espontânea de Ca2+ ,
para a topologia de Atalho.
Fig. 5. Ganho do canal (em dB) em função da frequência de oscilação
espontânea, para a topologia de Atalho.

beneficiar pesquisadores da área de comunicação molecular no
projeto e desenvolvimento de nanoredes artificiais que sejam
capazes de reproduzir, no tecido celular, o comportamento
de comunicação ideal. Além disso, esses resultados podem
permitir novas perspectivas para o desenvolvimento, em nanoescala, de sistemas de entrega de medicamentos em células
especı́ficas.
Como trabalhos futuros, deseja-se analisar outros
parâmetros de comunicação, tais como a capacidade do
canal, o nı́vel de ruı́do e a interferência provocada pelas
reações intracelulares. Há também a perspectiva de ajustar os
parâmetros do algoritmo, a fim de simular o comportamento
de um tecido doente e, dessa forma, avaliar possı́veis
alterações nos parâmetros da comunicação produzidas por
doenças neurodegenerativas, como a Alzheimer, a doença de
Parkinson, dentre outras.
R EFER ÊNCIAS

Para essa análise, os valores do ganho obtidos para a topologia de Atalho foram superiores com relação às topologias GR
e RL. Pelo gráfico é possı́vel verificar o impacto da conexão
que vai do transmissor ao receptor. Para frequências inferiores
a 0,1 Hz, o ganho chega a assumir valores positivos. Isso
ocorre porque o Tx, que inicia com uma concentração de
Ca2+ cinco vezes maior que as demais células do tecido, tem a
possibilidade de difundir o seu Ca2+ citosólico com as células
que estão em sua vizinhança, incluindo o Rx.
Como ocorreu na topologia de Raio de Ligação, o ganho
aqui também decresce com o aumento da frequência.
VII. C ONCLUS ÕES
A comunicação molecular é uma área de estudo bastante
recente e, nos últimos anos, tem levado os engenheiros de
comunicação a estudarem a possibilidade de modelar sistemas de comunicação que utilizam componentes biológicos.
Essa área de estudo tem se mostrado bastante desafiadora,
considerando-se a interdisciplinaridade das pesquisas, além
do eminente nı́vel de complexidade para a compreensão dos
processos biológicos, bem como sua modelagem.
Por meio da simulações realizadas, foi possı́vel verificar que
a alteração na estrutura das conexões entre os astrócitos, bem
como as reações intracelulares e até mesmo a frequência de
oscilação espontânea de Ca2+ , podem afetar o desempenho do
sistema de comunicação de uma forma significativa.
Com os resultados obtidos foi possı́vel verificar que, na
topologia de Atalho, devido ao esquema de conexões do
tecido, o desempenho do sistema de comunicação é substancialmente superior, visto que apresentou valores superiores de
ganho, com relação à topologia de Raio de Ligação que, por
sua vez, apresentou um crescente desempenho com o aumento
do raio. Acredita-se que a compreensão do funcionamento
e das caracterı́sticas de comunicação dessas topologias pode
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Real-Time Deep-Learning-Based System for Facial
Recognition
Wesley L. Passos1 , Igor M. Quintanilha1 , Gabriel M. Araujo2 .

Abstract— This work presents an open code deep-learningbased system to perform facial recognition. The system is
composed of five main steps: face segmentation, facial features
detection, face alignment, embedding, and classification. We use
using deep learning methods for the fiducial points extraction
and embedding. Support Vector Machine (SVM) is used for
classification task since it is fast for both training and inference.
The system achieves an error rate of 0.12103 for facial features
detection, which is pretty close to state of the art algorithms,
and 0.05 for face recognition. Besides, it is capable to run in
real-time.
Keywords— Face recognition, Deep learning, Facial features,
Neural networks, Pattern classification.

I. I NTRODUCTION
The computational power evolution, big data availability,
and the social media spread led to a considerable expansion in
facial recognition area. In the past a forensic tool, nowadays
facial recognition algorithms are now part of daily people’s
lives. For instance, social networks, mobile devices unlock
systems, among others.
This work proposes a deep learning [1] based face recognition system. It uses a type of deep neural network specially
developed to computer vision applications: Convolutional Neural Networks (CNN). CNNs, also known as ConvNets, are networks which use convolutional layers as feature extractors [2].
The proposed system is mainly composed of five parts: face
segmentation, facial features detection (using deep learning),
face alignment, codification, and classification (using Support
Vector Machine – SVM). Each step is detailed in Section III.
However, facial key points (also known as facial landmarks or
facial fiducial points) detection is shown in greater details,
since it is essential in many other applications. We also
highlight the classification step, which performs the subject
identification.
II. R ELATED WORK
Nowadays, the most common approaches to performing
facial features detection and tracking as well as subject recognition are machine learning based. These methods can be
categorized as shallow or deep.
Shallow methods use descriptors such as Scale-Invariant
Feature Transform (SIFT), Local Binary Patterns (LBP) and
Histogram of Oriented Gradient (HOG) [3], [4], [5] which
are aggregated to compose a global face descriptor using a
pooling mechanism, such as the Fisher vector [6].

Modern deep methods use Convolutional Neural Networks
(CNN) as nonlinear feature extractors. A famous example
is the DeepFace [7], that uses a CNN architecture known
as a Siamese network. This architecture compares Euclidean
distances between descriptors obtained by the output of this
CNN when pairs of faces images pass through it. The training
objective is to minimize the distance between pairs of congruent faces (same identity) and maximize the distances between
the incongruous ones (different identities). Also, DeepFace
uses CNNs committee in a preprocessing step in which the
faces are aligned to a canonical pose using a 3D model. In its
most recent version [8], DeepFace database include 10 million
identities and 50 images per identity.
Another deep-network-based method that worth mention
is the FaceNet [9]. It uses a huge dataset with 200 million
identities and 800 million image pairs to train a CNN similar
to [10], [11]. This method has better performance in Labeled
Faces in the Wild (LFW) and YouTube Faces (YTF) datasets.
Currently DeepFace [7] and FaceNet [9] are the CNN-based
systems with higher accuracy in the literature. However, they
are trained using private dataset containing millions of images
from social networks. These datasets are considerably greater
than the ones available to research [12]. So, to build an open
source code system which can be used in mobile devices, the
authors of [12] published the OpenFace. It is a general purpose
library to perform face recognition based on DeepFace and
FaceNet.
This work presents an individual classification system based
on deep learning similar to the one in [12]. However, the
proposed system was designed to be used in real-time applications. So, the proposed architecture uses fewer parameters as
possible to not compromise the frame rate. The classification
step is based on Support Vector Machine (SVM) with a linear
kernel. It is different from the one in [12] since we use
deep learning to detect facial features. It differs from [7], [9]
because it is open source, under MIT license, and we use
public datasets to train and validate our system.
III. P ROPOSED SYSTEM
In this section, we describe the proposed system. For better
understanding and facilitate the implementation, the process is
separated into five blocks as illustrated in Fig. 1. Each part uses
computer vision and machine learning techniques to perform
its task.
Image

Face
Detection

Landmarks
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Alignment

Embedding

Classification
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A. Face detection
Before recognizing a person in an image, it is necessary
to locate its face. Although a classical technique from 2004
known as Viola-Jonas [13] has been broadly used, better
techniques using deep learning are rising [14]. This work
uses a Histogram of Oriented Gradient (HOG) based method,
the Max-Margin Object Detection (MMOD), implemented by
using dlib library [15]. The HOG [16] is a scale, rotation
and illumination invariant descriptor and has been mostly
applied in image processing and computer vision applications.
MMOD, which is similar to an SVM, is trained in HOG feature
space to detect objects with high accuracy [15]. The segmented
face is delivered to the facial feature extraction step.
B. Facial features extraction
In this step, a regressor is employed to extract critical facial
key points on eyes, eyebrow, nose, lips, and others. There
are many ways to perform this task, but the computer vision
based methods are less expensive and intrusive. Nowadays,
the algorithms using deep learning have the better results.
This work tests the use of Multi-Layer Perceptron (MLP) and
Convolutional (CNN) neural networks, described as follows.
1) Multi-Layer Perceptron Neural Network: In a MLP
network, with two layers, with N1 neurons in the hidden layer
and N neurons at the output, for an input x ∈ R(C∗H∗W )
representing an image with C channels, height H and width
W , the output is:
h = W xh x + wh ,

z = σ(h),

y = W zl z + wl ,

(1)

where W xh ∈ R(C∗H∗W )×N1 and wh ∈ RN1 are the weights
at the input layer, σ(·) is a differentiable nonlinear function,
W zl ∈ RN1 ×N and wl ∈ RN are the weights at the output
layer. The training consists of minimizing a cost function with
respect to the network parameters. Since it is a nonlinear
problem, it is highly recommended optimizing the function
by using small batches from the training set [1].
2) Convolutional Neural Network: MLP networks do not
take spacial information from images into account to reduce
the number of parameters. Since CNNs use filters to find local
structures (e.g., edges in images), they have been applied in
many image processing applications and other areas in which
data has high dimension and many spacial structures. CNNs
perform this task with less computational cost and parameters than MLPs. CNNs usually have two main components:
convolutional layers and pooling layers.
CNNs operate over tensors rather than vectors and do so
through convolution, that is the reason why they are called
convolutional networks. A convolutional layer is composed of
F filters f f of the same size, with width Wf , height Hf
and the same number of input channels. A tensor with all
parameters has a model F ∈ RF ×C×Hf ×Wf . It is common to
use Wf = HF = K (kernel size) with values K = 3, 5, or 7.
The inner product between each filter f f and each position of
the image generates a point in the features map af . These
maps are stacked to compose the output a ∈ RF ×H0 ×W0
whose width and height depend on the size of the input
(image), the padding P and the stride S. This process is
illustrated in Fig. 2.
The pooling layer has an important role in CNN since it
aggregates information. Similarly to the convolutional layers,

dot
products

Activations
(Hout × Wout)

Input
(C × H × W )
Filters
(C × Hf × Wf )

Fig. 2.

Convolutional layer.

it has a kernel size, padding, and stride. However, it does not
have weights as it only applies the same function and operates
on each channel independently. The most common types of
pooling are max-pooling (maximum value inside a window)
and average pooling (average value inside a window).
Usually, the CNNs architectures are composed of blocks
with convolutional layers, a nonlinear activation function (e.g.,
ReLU [17]), regularization layer (e.g., dropout [18] or batchnorm [19]) and periodic pooling layer between the blocks. At
the end, an MLP network, also known as Fully Connected
(FC) layer, or a global average pooling layer [20] is added to
generate the output. Many hyperparameters must be chosen,
such as the number of layers, kernel size, stride, etc.
As for many machine learning algorithms, there is no
a recipe to build a ConvNet. However, some architectures
became popular: LeNet, AlexNet, VGG, ResNets and the
DenseNets [1]. It is worthy to mention that ResNets is employed in many state-of-the-art computer vision algorithms
due to its simplicity and high generalization capability. In
this work, we use this CNN architecture due to the properties
mentioned.
C. Face alignment
The objective of this step is to standardize the input of the
classifier to generate a simpler classification model. Since the
facial features location is known, it consists of aligning the
faces from the image in such way that the nose, eyes, and
mouth are aligned with the center of the image as better as
possible. To do so, an affine transformation is employed. The
affine transform does not distort the relative positions of the
facial landmarks, i.e., parallel straight lines remain parallel
after transformation. The getAffineTransform function,
from OpenCV library, returns the rotation and translation
necessary to take the original points to the desired ones (an
average mask calculated from the points in training set). The
warpAffine function, also from OpenCV library, applies
the transformation, which also scales the resulting image.
D. Embedding
Given the aligned images, the next step consists of recognizing the person that is in the current image. However, feeding
the classifier with the raw pixels of the image is not efficient.
Therefore, an embedding process is employed. It consists of
896

(2)

i

where f (x) ∈ Rd is the function that transforms the image
into an array of representations, xai is an image of a person,
xpi is another image from the same person, xni is an image
from a different person, α is a margin to be forced between
the positive and negative pairs.
The network is then trained to create representation arrays
that are close to images of the same people and as far as possible for different people. By repeating this process thousands
of times for hundreds of thousands of images containing tens
of thousands of people, the network is capable of learning how
to generate good embedded representation for each person.
E. Classification
Due to the alignment and coding processes, the last step was
greatly simplified. Ideally, images of the same person have
similar feature vectors while images from different people
have different ones. Therefore, in this last step, a simple
machine learning algorithm is applied to classify each vector
as belonging to a person or not. The SVM algorithm was
chosen because it is fast for both training and inference.
IV. E XPERIMENTAL P ROCEDURES AND R ESULTS
In this section, we report the experimental procedures and
results obtained for fiducial points extraction and people
classification.
A. Facial features extraction
All architectures used in these experiments are described in
Section III-B. To have a fair comparison, all hyperparameters
have been individually adjusted so that only the best results
from each architecture are reported. The objective comparison
metric used in all cases is the NRMSE (Section IV-A.2),
and the performance of each algorithm is also evaluated
subjectively through the analysis of the images and the fiducial
points found.
1) Dataset: The dataset used for the fiducial points detection was introduced by the 300 faces in-the-wild [21] (300W) challenge, which contains photos of people in different
poses, illuminations, and expressions. For each image in the
dataset there are 68 annotated points as shown in Fig. 3.
Formerly known datasets, such as LFPW [22], AFW [14],
and Helen [23] were re-annotated to follow this pattern and
compose the dataset for the 300-W challenge. The training
set consists of 811 training images from LFPW dataset, 337
images from AFW dataset, and 2000 training images from
Helen dataset, totaling 3148 labeled images.

iBUG LFPW

N
X
2
2
[kf (xai ) − f (xpi )k2 − kf (xai ) − f (xni )k2 + α]+ ,

300-W

extracting information from each image and creates an array, in
a lower dimensional space, which better describes this image.
At this point, another deep learning method is employed to
extract such array. Differently from the previous networks, the
training objective is to minimize the so-called triplet loss [9]
– at each iteration, the network is fed with three images: two
distinct images of the same person and an image of a different
person. The triplet loss is defined as

AFW Helen
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Fig. 3.

Image examples from dataset used fiducial points detection.

The test set is split into three parts: the common test set,
which composes the 300-W challenge public test set; the
challenging test set; and the 300-W challenge private test set.
The common test set has 224 images of the LFPW test set and
330 images of the Helen test set, totaling 554 labeled images.
The challenging test set is composed of the iBUG [21] dataset,
which contains a more significant quantity of expressions
and poses compared to the common test set, totaling 135
labeled images. Finally, the last test set (called here 300-W)
is composed by the 300-W dataset, with 300 indoor and 300
outdoor images, totaling 600 labeled images.
2) Evaluation method: The most used evaluation method
for fiducial points detection is the square root of the mean
squared error between the computed points and the ground
truth, normalized by the interocular distance [24]. Denoting,
respectively, the computed points and the ground truth as
f T
g T
lf = [xf1 , y1f , . . . , xfN , yN
] and lg = [xg1 , y1g , . . . , xgN , yN
] ,
the error is given by
PN q f
(xi − xgi )2 + (yif − yig )2
i=1
NRMSE =
,
(3)
dio N
where dio is the interocular distance.
3) Two-layer neural network: First, an MLP is build, called
here BaseNet, consisting of an hidden layer with 300 neurons
and ReLU [17] activation. The inputs are the gray scale
images stacked into an array (x ∈ R256∗256∗1 ), totaling
19M parameters. The training used stochastic gradient descent
(SGD) algorithm with a learning rate of 0.01 and a batch of
size 32.
As discussed in Section III-B.2, a MLP neural network
has a large number of parameters due to high dimensional
inputs. As can be noticed in Fig. 4, although the network
seems to learn something, it does not generalize for being
incapable of extracting sufficient information for the image
pixels. Therefore, the network predicts a pattern mask to
minimize the mean error, as depicted in the first line of Fig. 5.
4) Convolutional neural network: In the second experiment, a ConvNet was assembled keeping the same amount
of hyperparameters to have a fair performance comparison. The topology consists of 4 blocks of the type
CONV→ReLU→MaxPooling, keeping the convolutional filters kernel size 3 × 3, padding of size 1 in all blocks and
max-pooling layer using a filter of size 2 × 2. The number of
filters in each block are 32, 64, 128, 256, respectively. There
897
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Results NRMSE over iteration time for networks used in fiducial points extraction task.

are two-layer Fully-Connected (FC) at the end to generate the
output. The inputs are 256 × 256 pixels grayscale images. The
training was realized using SGD algorithm with a learning rate
of 0.01.
Better results were obtained using this topology with the
same parameter numbers as BaseNet, but having convolutional
and pooling layers (0.40613 to 0.19053, as can be seen in
TABLE I). However, as one can note in Fig. 4, the high number
of parameters resulted in a network with high variance. To deal
with this problem, a data augmentation scheme (CNNNet +
Aug in TABLE I) was employed. The new augmented data
contains small modifications of the image in training set. The
augmented data contains horizontal flip and random crop of
the image with size 224 × 224 pixels. This strategy led to
improvement since the variance was lowered and the error is
reduced to 0.12848.
5) ResNets: Deeper networks can extract more useful information from an image. The model used in this work is
based on the same topology designed to classify images in
the ImageNet database [17]. However, since the fiducial points
database is much smaller than ImageNet dataset, the number
of filters in each layer was reduced to half. So, there are fewer
parameters, a better generalization capability and increase in
training speed if compared to the network designed for the
ImageNet task.
Two versions of this topology were evaluated, ResNet 18
(18 layers) and ResNet 34 (34 layers), both using grayscale
images as input. A learning rate of 0.1 was employed to
ResNet 18 while a rate of 0.05 to ResNet 34. Both use the
TABLE I
C OMPARISON BETWEEN EVALUATED ARCHITECTURES .
Topology
BaseNet
CNNNet
CNNet + Aug.
ResNet 18
ResNet 34

B. Facial Recognition
Aiming recognize known people, we built a dataset with
20 images from 5 people (Fig. 6) from Signals Multimedia
and Telecommunications (SMT) laboratory at UFRJ. As can
be noticed, there is no control in pose, illumination or image
quality. Each image passed through the process of face extraction, facial features extraction, alignment, and embedding, as
described in Section III. Then, these images were used to train
an SVM classifier with linear kernel and regularizing factor of
1.3, resulting in an accuracy of 0.95 ± 0.13 (using k-fold with
k = 10).

BaseNet

CNNNet

NRMSE

#Params.
19M
17M
17M
700k
700k

same data augmentation strategy from the previous topology.
As can be noticed in TABLE I, there is an increase in the
results (error of 0.12103 to ResNet 18). Although it is a small
improvement, it is worth to mention that this network has only
700k parameters making the training much faster and more
efficient. In Fig. 5, one can note that ResNet 18 could provide
a fine tuning in the cheeks as well as could better align mouth
points with unusual positions (5th column). The results for
ResNet 34 was worse than for ResNet 18, probably because
of the increase in the number of hyperparameters which can
lead to training instability. Finally, due to speed, ResNet 18
was chosen to recognize people in this work.

Common

Challenging

300-W

0.22397
0.08050
0.06610
0.05641
0.05745

0.40613
0.19053
0.12848
0.12103
0.13351

0.28672
0.13150
0.09753
0.08752
0.09146

ResNet 18

Fig. 5.
posed.
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Fig. 6.

Some samples of the dataset built.

All code is developed in Python, using Pytorch,
sklearn, dlib and opencv2 libraries. It is encapsulated
in classes and modularized to ease of use and is available at http://github.com/wesleylp/CPE775, under MIT license.
Without using any production framework (e.g., CNTK,
MxNet, and Caffe2), code optimization nor algorithm compression on the built networks, the system reached 23.23±0.60
fps rate using a computer Intel Core i7-6850k, 32GB RAM
memory and a video card GTX 1080. Without using GPU, the
rate is 18.99 ± 0.68 fps. Fig. 7 shows the system being used
through a webcam.
V. C ONCLUSION
This work describes a modular system capable of recognizing people. It has five steps: face segmentation, facial features
detection, face alignment, embedding, and classification. Deep
learning was employed to locate facial fiducial points (or facial
features) and embedding. The best results were obtained using
a customized architecture of residual network with 18 layers,
drastically reducing the number of parameters from 19M to
700k. Due to the employed preprocessing (face detection,
fiducial points detection, face alignment and embedding), the
classification model is simple but efficient. The system has
competitive accuracy (0.95 ± 0.13), runs in real-time (23.23 ±
0.60 fps) and is fully available under MIT license.
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Avaliação de Exposição à Radiação Não Ionizante
Através de Um Módulo Desenvolvido para uma
Ferramenta com Ambiente Virtual 3D
Charllene de Sousa Guerreiro, Jasmine P. L. de Araújo, Diego Carneiro Pinheiro, Flávio Henry Cunha da
Silva Ferreira, Gervásio P. S. Cavalcante

Resumo— Este artigo apresenta as etapas de desenvolvimento
de um módulo 3D, uma extensão adicionada ao Simulador para
Planejamento de Redes de Comunicação Móveis. O objetivo é
mostrar a reestruturação e ajuste do código original, e a criação
do novo módulo através da adição de novas antenas para o
ambiente virtual e do modelo de propagação utilizado para os
testes, e a criação do filtro que avalia a exposição à radiação
segundo as diretrizes presentes na resolução nº 303, publicada pela
Agencia Nacional de Telecomunicações – Anatel, em julho de 2002.
Usando técnicas de Realidade Virtual presentes na ferramenta é
possível construir cenários, configurar antenas e coletar dados que
possibilitam avaliar os níveis de exposição. No módulo verifica-se
o valor da potência recebida, a intensidade de campo, a antena que
está sendo analisada, se um determinado ponto no cenário está ou
não recebendo radiação, bem como o limiar permitido pela
ANATEL.
Palavras-Chave—Radiação não ionizante, realidade virtual,
simulador tridimensional, níveis de exposição.
Abstract— This paper presents the stages of developing a 3D
module, an extension added to the Simulator for Planning Mobile
Communication Networks. The objective is to show the
restructuring and adjustment of the original code, and the creation
of the new module by adding new antennas for the virtual
environment and the propagation model used for the tests, and the
creation of the filter that evaluates exposure to radiation according
to the guidelines present in resolution nº 303, published by the
National Telecommunications Agency – ANATEL, in July 2002.
Using Virtual reality techniques present in the tool you can build
scenarios, set up antennas, and collect data that allows you to
evaluate exposure levels. In the module it checks the value of the
received power, the field intensity, the antenna being analyzed,
whether a certain point in the scenario is or is not receiving
radiation, as well as the threshold permitted by ANATEL.
Keywords— Non-ionizing radiation, virtual reality, threedimensional simulator, exposure levels.

I.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, no Brasil, houve um aumento no número
de usuários que primam pela qualidade de serviço a eles
oferecido, velocidade na transferência de dados, voz e vídeo,
Internet, entre outros. Visando atender essa demanda crescente
as operadoras têm aumentado a quantidade de Estações Rádio
Base – ERB, em zonas urbanas da cidade, aumentando assim, a
exposição humana a campos eletromagnéticos emitidos pelas
antenas instaladas nas ERBs.
Os possíveis problemas de saúde causados pela exposição

frequente à radiação não ionizante contida nesses campos
eletromagnéticos é uma das maiores preocupações das agências
reguladoras de serviços que utilizam a tecnologia de
radiofrequência, e desde 1974 tem-se realizado estudos acerca
deste assunto [1], onde estes foram base para as diretrizes da
Comissão Internacional para Proteção Contra Radiações Não
Ionizantes – ICNIRP (International Commission On NonIonizing Radiation Protection) ratificadas pela Organização
Mundial de Saúde (OMS).
No Brasil, as estações de rádio e televisão transmitem em
várias faixas de frequência, variando cerca de 530 KHz para
rádio AM, 470 a 698 MHz para TV digital até cerca de 806 MHz
para tecnologia 4G/LTE. E com base na Resolução nº 303,
lançada em 2 de julho de 2002 [2], o órgão responsável por
regular o espectro de radiofrequência e definir os limites de
radiação emitidos pelas estações de radiocomunicação é a
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).
Em 2013 foi desenvolvido um Simulador para Planejamento
de Redes de Comunicação Móveis – SIMPLARCOM [3], com
o intuito de auxiliar no estudo de redes de comunicações móveis,
propagação do sinal de antenas e planejamento celular. A partir
do código original desta ferramenta e com base nas diretrizes da
ANATEL quanto exposição à Radiação Não Ionizante (RNI),
foi desenvolvida uma extensão/módulo para analisar os níveis
de exposição que a população residente nas adjacências da
antena de transmissão está sendo submetida, através da coleta de
dados na simulação em um ambiente de realidade virtual. O
módulo permite a visualização da potência recebida pela
população em geral em um cenário configurável, e provê a
análise da intensidade de campo elétrico distante para verificar
se a antena analisada está operando em conformidade com o
limiar permitido pela ANATEL.
No módulo é possível verificar o nível de sinal recebido, a
antena que está sendo analisada, a intensidade de campo, bem
como se a área em questão está recebendo ou não radiação,
sendo que caso este último seja verdadeiro então é mostrado o
limite permitido pela ANATEL.
O restante deste trabalho está dividido da seguinte forma: na
sessão II são descritos os trabalhos correlatos na área de
avaliação a radiação não ionizante e no estudo de
radiopropagação usando realidade virtual. Na sessão III está
descrito de forma resumida sobre o SIMPLARCOM. A sessão
IV mostra as etapas de desenvolvimento do módulo de radiação
não ionizante. Na sessão V contém os resultados obtidos no
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projeto e na sessão VI mostra as conclusões e propostas de
trabalhos futuros.
II.

TRABALHOS CORRELATOS

Ao longo dos anos as pesquisas científicas ainda não
comprovaram de maneira conclusiva quais são os danos à saúde
que estão diretamente ligados a exposição à radiação não
ionizante, porém, sabe-se que os danos dependem do tempo de
exposição, frequência de operação, distância e da potência de
transmissão. Com base nesse conceito muitos estudos já foram
desenvolvidos tanto para auxiliar na criação das diretrizes de
limitação existentes como para fiscalizar se as normas estão
sendo cumpridas por partes das operadoras.
Em [4] é apresentado um trabalho que analisou as fontes de
radiações não ionizantes ativas no meio corporativo de
provedores de Internet, através de um estudo de caso em quatro
antenas atuantes no sudoeste do Paraná, Curitiba-Brasil, nos
quais foram medidos campo elétrico (V/m), campo magnético
(A/m), densidade de potência equivalente (W/m²) e distância do
local (m). Como resultados, apesar de constatarem as distâncias
mínimas satisfatórias para um trabalho ideal, uma das quatro
antenas analisadas estava 2/3 acima dos limites determinados
pela ANATEL, enquanto as demais estavam em conformidade
com as normas.
Em [5] foi apresentado um projeto e a implementação de um
sistema para medir a radiação não ionizante de antenas de
telefones celulares no Peru, uma vez que há informalidade por
parte de algumas empresas de telefonia móvel que não respeitam
os limites determinados. O projeto foi executado nas bandas de
downlink nas faixas de 850 MHz e 1900 MHz. E os testes de
medição consistiram em duas etapas: a nível do solo e através de
um UAV (Unmanned Aerial Vehicle) voando em torno de uma
antena de telefonia celular. Os resultados obtidos mostraram que
os níveis de densidade de potência estão abaixo do MPL
(Maximum Permissible Limits), onde o nível máximo de
densidade de potência no nível do solo é de 0, 362% do MPL,
1,75 x 10-3 W/m2 , e um máximo de 3,41% do MPL, 164,69 x
10-3 W/m2, para os testes de voo com o drone.
Em [6] foi proposto uma melhoria quanto a questão da
visualização dos dados para aferição dos níveis da radiação não
ionizante, através da representação das informações sobre estas
no espaço. Os dados analisados foram obtidos na cidade de Porto
Alegre – Brasil, utilizando o equipamento Saltec modelo
URCA, e a técnica utilizada para representação dos valores foi a
pseudocoloração, no qual foi utilizado o amarelo para valores
mais baixos até o vermelho para o limite de exposição máxima,
e para implementação da solução foi utilizada a ferramenta
Tableau (http://www.tbleau.com). A ferramenta finalizada foi
disponibilizada em https://public.tableau.com/profile/publish/
RNI/Painel1#!/publish-confirm, para testes com o público e
obteve resultados de acerto superiores a 93%, e quanto se o
usuário seria capaz de distinguir entre o níveis mínimo e máximo
o índice de acerto de 75%.
Quanto a pesquisas envolvendo radiopropagação e ambiente
3D foi desenvolvido o trabalho SwImax [7], para auxiliar o
ensino do padrão de comunicação sem fio WiMax. O simulador
é uma aplicação web desenvolvida no UNITY3D [8]. Nele, o
aluno é capaz de navegar pelo ambiente para descobrir como
funcionam determinadas características do WiMAX. Para
avalição, a ferramenta foi submetida a testes com alunos de
graduação do curso de Engenharia da Computação e da pósgraduação em Engenharia Elétrica, no qual o simulador foi
avaliado de maneira positiva quanto ao que se propôs.

O módulo a ser descrito neste trabalho é uma extensão do
SIMPLARCOM. Sendo assim, é possível customizar tanto as
configurações das antenas como o ambiente que será analisado,
tornando possível não só a verificação quanto a exposição à
radiação não ionizante, mas também, o ajuste para tornar seguro
a utilização da antena sem comprometer o serviço oferecido
pela operadora que a instalou. A coleta e análise de dados é em
tempo real assim, enquanto o usuário navega no ambiente é
possível verificar se está ou não acima dos limites de radiação
não ionizante permitidos pela Agência Nacional de
Telecomunicações.
III.

SIMULADOR PARA PLANEJAMENTO DE REDES DE
COMUNICAÇÃO MÓVEIS

O Simulador para Planejamento de Redes de Comunicação
Móveis – SIMPLARCOM, utiliza técnicas de Realidade Virtual
que proporcionam a análise do rádio enlace em sistemas de
comunicações móveis em um cenário pré-definido ou criado
pelo usuário [9].
O simulador apresenta dois modos de operação: o modo
criação no qual o usuário pode criar um ambiente virtual para
análise e coleta de dados inserindo árvores, prédios, casas,
carros, asfalto, grama, antenas de diferentes alturas; e o modo
simulação onde é possível a configuração dos parâmetros da
antena de transmissão como potência (em W), frequência (em
MHz), ganhos (em dBi); polarização da antena receptora, como
potência mínima de recepção (em W), potência máxima de
recepção (em W) e ganho do receptor (em dBi) e também
selecionar o modelo de propagação que será utilizado durante a
simulação.
Os modelos de propagação implementados na ferramenta
são Okumura-Hata para ambientes urbanos, suburbanos e
aberto, e o modelo Lyra-Castro-UFPA [10], desenvolvido para
a frequência de 5.8 GHz em ambientes amazônicos
caracterizados por serem densamente arborizados.
Após a seleção do modelo de propagação e ajustes dos
parâmetros de acordo com o mesmo, a ferramenta permite que o
usuário execute a simulação da propagação do sinal no ambiente
considerado. Nos resultados são mostrados a intensidade do
sinal recebido em determinado ponto do cenário, notificações de
handoff quando estes ocorrerem e também a plotagem de
gráficos de Potência x Distância e Perda x Distância
considerando uma Estação Rádio Base de referência.
IV.

MÓDULO DE RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE

O Módulo de Radiação Não Ionizante é uma extensão
desenvolvida para ser adicionada ao Simulador para
Planejamento de Redes de Comunicação Móveis.
No início a implementação do simulador foi concebida com
pouco conhecimento de padrões de desenvolvimento de projeto
de engenharia de software, desta forma qualquer mudança de
requisito solicitada ou identificada era custosa para ser realizada.
Então, para que esta adição do módulo fosse possível, o
SIMPLARCOM precisou passar por ajustes e adaptações que
serão descritos ao longo deste item
Após a análise do estado da arte e do código original da
ferramenta, foi determinado que este projeto precisaria passar
pelas seguintes etapas mostradas na Fig. 1.
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ferramenta inicialmente, não suportava este requisito.
Logo, alterações foram implementadas.
• Especializações de classes: classes especializadas e que
utilizam técnicas de Polimorfismo (técnicas de
Programação Orientada a Objetos) são boas práticas para
a manutenção de projetos e redução de código.
• Estrutura de módulos: é a estrutura de módulo, onde o
usuário poderá “estender” o núcleo do projeto e adicionar
suas funcionalidades, seus cálculos, para serem
simulados no ambiente virtual.

Fig. 1. Etapas para de desenvolvimento do Módulo de Radiação Não Ionizante

• Separação em código de configuração e código de
projeto: uma das etapas que é constantemente avaliada e
que implica diretamente na manutenção e escalabilidade
do projeto, é a separação de código fonte de configuração
e código fonte de projeto. Em outras palavras, foi
dividido o que é código genérico do que o
SIMPLARCOM deve fazer de maneira direta.

A. Atualização
O SIMPLARCOM foi desenvolvido em 2013, na linguagem
de programação C++, utilizando as versões de código aberto do
framework Qt para o gerenciamento da interface gráfica com o
usuário e da engine gráfica, Ogre3D para o gerenciamento do
ambiente virtual [11].
Em 2017, ano de início de desenvolvimento deste projeto,
foi necessário atualizar as plataformas para que a ferramenta
funcionasse de maneira mais otimizada, uma vez que a
descontinuação das versões anteriores não possibilitava a
implementação de novas estruturas.
B. Desativação
O funcionamento do Simulador é realizado através da
comunicação entre o QT e o Ogre3D, porém esta é ajustada
conforme a versão utilizada no desenvolvimento. Desta forma,
após a primeira etapa foi necessário desativar o funcionamento
da ferramenta para corrigir comunicação entre as plataformas.
Esta desativação também foi necessária para a realização da
reestruturação no processo de desenvolvimento do módulo.

D. Criação
A última etapa de desenvolvimento deste trabalho consiste
na criação do módulo propriamente dito, no qual foram
adicionadas novas antenas, modelo de propagação e também a
conversão de algumas unidades para que a análise de exposição
à radiação não ionizante seja possível.
Como o SIMPLARCOM dispunha apenas de antenas
setoriais, foi necessário a modelagem de novos modelos para
serem adicionados ao ambiente virtual, e neste caso duas antenas
dipolo, uma em uma torre estiada e outra com um prédio de
controle acoplado; ambas com 127 m de altura. Na Fig. 2
podemos visualizar as novas antenas modeladas.

C. Reestruturação
O projeto SIMPLARCOM foi concebido para prototipar a
viabilidade da realização de simulação da propagação de sinal
de antenas em tempo real, dentro de um ambiente de Realidade
Virtual, emulando assim, o que seria um cenário real.
Após as etapas de atualização e desativação foi iniciado a
restruturação, a qual consistiu em uma refatoração de todo o
código original, onde iniciou a implementação de padrões de
projetos para estabilizar toda a arquitetura do simulador. Alguns
dos padrões utilizados são:
• Singleton: padrão de projeto que caracteriza a
necessidade de apenas uma instância de determinada
entidade em todo o projeto.

Fig. 2. Antenas Dipolo adicionadas ao ambiente virtual

• Factory: estrutura que deixa “mascarado” a criação de
um objeto, ou seja, não especifica os detalhes no
momento de instanciar.

Quanto a interface gráfica com o usuário, foi adicionado ao
menu de navegação a opção de acessar de maneira direta o
módulo de radiação. Na Fig. 3 é possível a visualização do
acesso ao módulo.

• Template: são utilizados para reaproveitamento de
estruturas. Caso exista uma sequência de código que se
repita em mais de uma situação, mudando, por exemplo,
o tipo de dado em que a opção ocorre, é possível o uso de
template.

Fig. 3. Acesso ao Módulo através do menu de navegação

Visando a criação de novos módulos para o SIMPLARCOM
e a expansão para outras plataformas, foram introduzidas, ao
longo da reestruturação, alterações que permitiram e permitirão
modificações, tais como:
• Multiplataforma: desde o início do projeto, todas as
ferramentas usadas têm a característica de serem
multiplataforma, contudo o código que integrava a

Originalmente o SIMPALCOM analisa dados da potência
recebida pelo receptor dentro do ambiente virtual, desta forma,
para identificar se uma determinada área está ou não recebendo
radiação, primeiramente foi realizada a conversão de potência
recebida para intensidade de campo através das formulas 1 e 2.
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E (dBµ) = Pr(dBm) + 20logf(MHz) + 77,2 - Giso
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Onde Pr é a potência recebida, f a frequência de operação e
G o ganho da antena.
Tendo conhecimento da frequência e da intensidade de
campo, é o momento de avaliar o nível de exposição segundo as
normas da ANATEL disposta na resolução 303. Para tal, foi
implementado um filtro que teve como base a Tabela I, que
contém os limites de exposição a CEMRF (Campo
Eletromagnético de Radiofrequência), que a população em geral
pode ser submetida

Fig. 4. Cenário urbano livre de radiação

TABELA I. . LIMITES PARA POPULAÇÃO EM GERAL A CEMRF NA FAIXA DE
RADIOFREQUÊNCIA ENTRE 9 KHZ E 300 GHZ (VALORES EFICAZES E NÃO
PERTURBADOS [2]

Faixa de
Radiofrequência

9 kHz a 65
kHz
0,065 MHz a
1MHz
1MHz a 10
MHz
10 MHz a 400
MHz
400 MHz a
2000 MHz
2 GHz a 300
GHz

Intensidade
de Campo
E
(V/m)

Intensidade
de Campo
H
(A/m)

Densidade
de Potência
da onda
plana
equivalente,
Seq
(W/m2)

87

5

—

87

0,73/ f

—

0,73/ f

—

28

0,073

2

1,375 f 1/2

0,0037 f 1/2

f /200

61

0,16

10

87/ f

1/2

Figura 5. Ambiente densamente arborizado recebendo radiação

Os modelos de propagação até então implementados na
ferramenta possuem limitações quanto a altura máxima do
receptor, ou seja, ao alcançar este limite o SIMPLARCOM faz
a coleta de dados, porém não filtra nem avalia os mesmos. Desta
forma, foi necessário a adição do modelo de propagação no
espaço livre, fórmula 3, ao simulador.
'&(

!)

= 32,44 + 20 log,-(./) 0 + 20log(1234 )

Durante a simulação é possível ver em tempo real a
frequência de operação, configurada previamente na antena de
transmissão, a intensidade de sinal recebido em dBm, os valores
convertidos da potência de transmissão em dBµV, a intensidade
de campo V/m, a altura do receptor, a antena que está sendo
analisada e a mensagem informando se um determinado ponto
do cenário está ou não de acordo com o limiar permitido pela
ANATEL. Na Fig. 6 é mostrado os resultados exibidos pela
ferramenta durante a simulação sendo que na Fig. 7 consta a
exibição da antena que está sendo analisada.

(3)

Onde d é a distância entre o transmissor e o receptor e f a
frequência de operação.
V.

Fig. 6. Resultados exibidos pela ferramenta durante a simulação

RESULTADOS

Para teste foram criados dois cenários nos quais um continha
vários prédios, casas e árvores e uma distribuição de antenas,
tanto setoriais quanto dipolo e outro contendo apenas árvores.
No primeiro cenário a faixa de frequência utilizada foi de 10
MHz a 400 MHz e uma potência de transmissão de 67 dBm, e
para o segundo cenário a faixa de frequência foi entre 0,065
MHz a 1 MHz e uma potência de transmissão de 88 dBm. A Fig.
4 mostra o resulta do cenário urbano e a Fig. 5 são exibidos os
resultados em um cenário densamente arborizado.

Figura 7. Informação sobre a antena que está sendo analisada
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VI.

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Para ser possível a criação do módulo apresentado neste
trabalho foi necessário realização de vários ajustes no código
original do Simulador para Planejamento de Redes de
Comunicação Móveis, visando não somente implementação
deste projeto como também, a criação de novas extensões, bem
como a expansão da ferramenta para outras plataformas.
Com os ajustes feitos e após a implementação das
particularidades referentes exposição à radiação não ionizante, o
módulo apresentado neste artigo, conseguiu utilizar estrutura do
SIMPLARCOM para a criação de ambiente, configuração das
antenas transmissora e receptora, coleta de dados e simulação,
para avaliar segundo as normas da ANATEL, se uma
determinada área está ou não sendo exposta a radiação não
ionizante.
Nos testes feitos durante a simulação, os resultados obtidos
ficaram dentro da proposta inicialmente apresentada estando
todos os valores de conversão e ajustes coerentes
matematicamente.
Como trabalho futuro será expandido o módulo de radiação
para análise internas em prédios e casas, assim será possível
saber quais cômodos ou andares, em caso de edifícios e prédios,
estão recebendo radiação, levando em consideração o tipo de
material utilizado na construção das edificações.
Como a ferramenta já teve uma avaliação educacional
positiva o próximo passo será testar a viabilidade do novo
módulo no ensino em áreas de estudos de radiopropagação.
Outros módulos também serão implementados futuramente,
como por exemplo a avaliação da transmissão de sinais em
ambientes indoor. No qual poderá ser verificada a velocidade de
conexão e envio de dados, perda de pacotes entre outros.
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CELCOM: Tecnologias e Experiências Adquiridas
em Redes de Telefonia Comunitárias no Brasil
Emerson Oliveira, Marcus Dias, Brenda Vilas Boas e Aldebaro Klautau

Resumo— Em 2018, foi inaugurada oficialmente a primeira
rede de telefonia celular comunitária do Brasil com frequência
licenciada pela ANATEL, localizada na comunidade de Campo
Verde, município de Concórdia do Pará, no Pará. Este artigo
apresentará a implementação dessa rede, descrevendo a configuração utilizada bem como suas vantagens em relação a outro
piloto de rede GSM comunitária; além de compartilhar dificuldades e experiências decorrentes dos processos de instalação da
rede.
Palavras-Chave— Redes comunitárias, GSM aberto, VoIP
aberto.
Abstract— The first community celullar network of Brazil with
licensed spectrum by ANATEL was inaugurated in 2018. It is
located at Campo Verde, Concórdia do Pará municipality, Pará
State, Brazil. This paper will present the implementation of this
network, describing the services setup as well as the advantages of
using this configuration over another community cellular network
pilot; besides sharing difficulties and experiences arised from the
network instalation process.

comunitária do Brasil. A Seção II expõe uma visão geral do
cenário implementado, mostrando a organização dos serviços
utilizados. A Seção III explica o que é o Rhizomatica Community Cellular Network (RCCN), descrevendo o porquê de
sua escolha em detrimento de outros softwares gerenciadores
disponíveis, quais softwares o compõem e adaptações feitas
para o piloto CELCOM. A Seção IV descreve o uso de
Voz sobre IP (VoIP) e sua configuração para interligar redes
de telefonia privadas e pública. Os resultados comparam as
vantagens e melhorias na implementação do CELCOM com
as configurações de outro piloto [6]. E a Seção VI conclui o
trabalho.
II. C ENÁRIO G ERAL

Keywords— Community networks, Open GSM, Open VoIP.

I. I NTRODUÇÃO
A disponibilidade dos serviços de telecomunicações no Brasil não se distribui de modo equilibrado em áreas esparsamente
povoadas, o que implica na ausência de serviço para grande
parte de seus habitantes. Por meio de gráficos de densidade
populacional e cobertura de telefonia móvel, o artigo [1] deixa
nítido a quantidade de pessoas destituídas dos serviços de
telecomunicações no estado do Pará. [1] também mostra razões
para o desinteresse das grandes operadoras em fazer cobertura
de locais isolados.
Essa fronteira digital se manifesta por diversos países do
globo [2], por isso Organizações Não Governamentais e projetos de inclusão digital têm surgido para levantar recursos e
levar serviços de telecomunicações a esses locais dispersos.
Em [3] vemos a proposta de redes Global System for Mobile
Communications (GSM) em áreas rurais nos Estados Unidos.
[4] apresenta um projeto de rede de telefonia de baixo custo
em Oaxaca, no México. Já em [5] foram implementadas redes
comunitárias WiFi na faixa de frequência 2.4 GHz. O projeto
Celular Comunitário (CELCOM) utiliza a faixa de frequência
de 900 MHz, a qual é licenciada dentro da regulamentação
de radio frequência. Por isso, o CELCOM dispõe de uma
licença para utilização expedida pela Agência Nacional de
Telecomunicações (ANATEL).
A contribuição deste artigo é compartilhar as experiências
adquiridas com a instalação da primeira rede de telefonia
LASSE - Grupo de Pesquisa em Engenharia Humanitária, Universidade Federal do Pará, Belém-PA, E-mails: {emerson.junior, marcus.dias}@itec.ufpa.br, {brendavb, aldebaro}@ufpa.br

Fig. 1
C ENÁRIO GERAL DO SISTEMA IMPLANTADO PELO CELCOM.

A Figura 1 define a estrutura da rede CELCOM. A estação
rádio base (BTS) e o computador pessoal (PC) são os componentes principais, onde estão instalados os softwares da pilha
de projetos Osmocom que provêem voz, serviço de mensagens
curtas (SMS) e dados.
A BTS utilizada neste piloto é uma NuRAN Wireless
GSM LiteCell [7], que possui uma distribuição do Linux com
o software OsmoBTS instalado. No PC, estão instalados o
OsmoNITB, OsmoPCU, OsmoSGSN e OsmoGGSN que em
conjunto fornecem o General Packet Radio Service (GPRS) e
voz. O FreeSWITCH [8] é o responsável por realizar chamadas
tanto na rede interna quanto para a rede pública de telefonia
(PSTN) obedecendo planos de ligação. Além disso, no PC
está instalado o RCCN, software gerenciador que centraliza a
gestão de todos os softwares provedores de serviços do piloto.
A fim de reduzir os custos, o serviço de VoIP a ser utilizado
pelo CELCOM foi fornecido pela Universidade Federal do
Pará (UFPA). No entanto, é necessário estar conectado a rede
interna da universidade, pois há bloqueio realizado por firewall
na rede. O provimento de internet em Campo Verde é feito
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pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação
do Estado do Pará (PRODEPA), daí a demanda por uma rede
virtual privada.
III. S OFTWARES G ERENCIADORES
Para gerir redes GSM comunitárias, torna-se útil uma ferramenta que possa manipular todos os serviços de modo centralizado. Os softwares gerenciadores devem possuir serviços
como bilhetador, registro de chamadas, múltiplos idiomas,
estatísticas do sistema; além de banco de dados de usuários e
implementação de ligações interurbanas e internacionais. Além
dessas funções, a interface gráfica de usuário possibilita manipulação facilitada dos recursos oferecidos pelo software, tanto
pelos desenvolvedores quantos pelos líderes das comunidades.
Como potenciais escolhas de gerenciadores para os pilotos CELCOM, estavam: o Community Cellular Manager
(CCM) [9] e o RCCN. O CCM foi criado pelo Facebook, e
o RCCN pela Rhizomatica [4]. Apesar de serem similares,
alguns pontos foram essenciais para a escolha do RCCN:
melhor suporte dos desenvolvedores; estabilidade pelo tempo
de desenvolvimento do software; e parceria com o projeto
CELCOM. No entanto, algumas modificações foram feitas
para adequar o RCCN à realidade do CELCOM. Foi necessária
a tradução das mensagens de textos e áudios pré-programados
no sistema, de espanhol para português. Devido a forma como
o provedor VoIP da UFPA reconhece a discagem dos números,
foi necessário a modificação nos planos de ligação para que o
fluxo fosse direcionado corretamente para a linha da UFPA.
IV. VOZ SOBRE IP (VO IP)
Para o funcionamento do VoIP, é necessário a utilização de
um centro de distribuição telefônica (PABX), neste caso foi
utilizado o FreeSWITCH. A necessidade de seu uso, advém da
utilidade de fazer ligações telefônicas via protocolo de internet
(IP), assim transmitindo-as a um provedor que as encaminhe
para a PSTN. Na configuração do FreeSWITCH foi utilizado o
protocolo STUN, que é responsável por implementar um conjunto padronizado de métodos que possibilitam à aplicações
de tempo-real realizarem chamadas telefônicas a um provedor
VoIP que se encontra fora da rede local. Quando chamadas são
geradas de fora para dentro da rede, o FreeSWITCH atende a
ligação e espera o número da rede do CELCOM que o usuário
deseja se comunicar seja digitado. Após essa etapa a chamada
continua.
V. R ESULTADOS
A instalação do piloto CELCOM em Campo Verde possibilitou comunicações via ligação e SMS, além de Internet.
Anteriormente a única forma era utilizando estações móveis
conectadas a uma antena rural para efetuar ligações. Além
disso, diversas dificuldades foram enfrentadas para garantir
o funcionamento adequado do piloto, entre elas estão a disponibilidade de torrista para instalação de equipamentos e
falta de uma documentação completa dos softwares utilizados.
Questões como aterramento e boot remoto permitiram maior
estabilidade e controle do sistema, de forma a solucionar

problemas como deslocamento a comunidade para prover
manutenção da rede, além de instabilidades elétricas.
Os resultados obtidos pelo CELCOM podem ser comparados a trabalhos como [6], que utiliza uma infraestrutura
diferente para prover os mesmos serviços e funcionalidades. A
arquitetura de [6] apresentou instabilidades com relação a duração de chamadas, envio de mensagens e tempo de atividade
da rede, havendo uma intervenção maior dos desenvolvedores
para regular o sistema e garantir qualidade de serviço aos
usuários. Já em Campo Verde verificou-se maior estabilidade
ao utilizar a configuração de softwares apresentada nesse
trabalho. A rede obteve em sua plenitude boa qualidade em
ligações, não enfrentou problemas como repetição em envios
de SMS e o tempo de atividade da rede foi substancialmente
maior comparado a [6].
VI. C ONCLUSÕES
Este artigo apresentou a implementação de uma rede de
telefonia celular comunitária que obteve bom desempenho
na região alvo. Mesmo com equipamentos de baixo custo
e utilizando ferramentas open-source, pode-se concluir que
é possível incluir digitalmente regiões rurais e permitir que
mais comunidades tenham acesso a comunicação celular. Além
disso, o CELCOM oportuniza novas pesquisas que possam
levar a comunidade alvo outros projetos de cunho beneficente,
entre eles cursos de educação à distância e tele-saúde, os quais
seriam implantados utilizando a rede CELCOM.
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Desenvolvimento e Implementação de um Aplicativo
Mobile para Cálculo de FFT e MRA
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Lima Filho2, Francisco Antônio Belo 2
1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB, Campus Itabaiana
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Resumo—O presente trabalho trata do desenvolvimento e
implementação de um aplicativo mobile para cálculo da FFT e
análise multiresolução (MRA). A escolha da plataforma é
justificada por seu amplo uso em escala global, bem como seu
poder de processamento superior comparado a muitas placas de
desenvolvimento. Os resultados obtidos com a aplicação foram
comparados com os resultados obtidos pelo MATLAB®,
revelando um desempenho muito semelhante entre eles. Esperase que a aplicação desenvolvida seja usada como base para o
desenvolvimento de sistemas mais aprimorados, como sistemas
de diagnóstico portáteis e de baixo custo.
Palavras-Chave—Aplicativo Mobile, FFT, MRA.
Abstract— The present work deals with the development and
implementation of a mobile application for FFT and
multiresolution analysis (MRA) calculation. The choice of
platform is justified by its wide use on a global scale as well as its
superior processing power compared to many development
boards. The results obtained with the application were compared
to the results achieved by MATLAB ®, revealing a very similar
performance between them. It is expected that the developed
application will be used as the basis for the development of more
improved systems, such as portable and low cost diagnosis
systems.

como ferramenta de análise de sinais, utilizando as capacidades
dos smartphones para ampliar possibilidades e recursos, sendo
assim uma alternativa às placas de desenvolvimento. Para
validação, os resultados obtidos com o aplicativo desenvolvido
foram comparados com os resultados obtidos no MATLAB®
para a MRA e a FFT, considerando-se os mesmos sinais em
análise.
ALGORITMOS IMPLEMENTADOS
FFT
Seja o esforço computacional da Transformada Discreta de
Fourier (DFT) calculado por:
EC  N

Em que N é o número de elementos do sinal em análise.
Dessa forma, um vetor de 8 posições exigiria o cálculo de 64
multiplicações complexas. Caso o vetor de N posições seja
dividido em duas partes, uma referindo-se aos índices pares e
outra aos índices ímpares, a sua DFT do sinal pode ser escrita
como [16]:
X

Keywords—Mobile App, FFT, MRA.

INTRODUÇÃO
O processamento de sinais é utilizado para extrair
informações importantes em várias aplicações. As ferramentas
mais eficientes para o processamento de sinais estacionários e
não estacionários são amplamente conhecidas e aceitas, como a
Análise Multiresolução (MRA) e a Transformada Rápida de
Fourier (FFT) [1] - [6] que foram escolhidas para este trabalho.
Smartphones possuem um poder de processamento
comparável ao dos computadores high-end de seis anos atrás e
significativamente superior ao de DSP’s e microcontroladores
empregados atualmente em aplicativos de automação e IoT
[10]. Sua adoção por consumidores tem crescido amplamente
nos últimos anos [7], [8], bem como o uso e desenvolvimento
de aplicativos móveis [9]. Além disso, sua aplicação em
pesquisas científicas já pode ser observada em áreas como
robótica [11], medicina [12], [13], máquinas elétricas [14] e
processamento de sinais em tempo real [15].
Neste contexto, o objetivo do presente trabalho é apresentar
o desenvolvimento e a implementação de uma aplicação móvel

(1)

2

k



N 1
kn
2
x(2n)WN
n0



N 1

 n20 x(2n  1)WNkn

(2)

em que o fator WN é chamado de fator de giro (twiddle factor)
e é definido como:

W

N

e

 j 2
N

 2   jsen  2  .

N
N
 

 cos 

(3)

O cálculo do esforço computacional referente à operação
descrita em (1) agora não se referirá ao comprimento original
do vetor (N), mas a duas vezes a metade desse comprimento.
Portanto, tem-se:
2

N2
N
.
EC  2  
2
2

(4)

Pode-se observar que a divisão da amostra em termos de
índices pares e ímpares resulta em uma redução de 50% do
esforço computacional para o cálculo de uma DFT. A ideia
principal é que o processo continue até que se tenham apenas
dois valores para o cômputo da DFT. Essa operação é chamada
de decimação no tempo [16] e encontra-se ilustrada, para um
melhor entendimento, na Fig. 1.
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A decimação no tempo realiza a ordenação das amostras na
entrada dos dados, no domínio do tempo. Caso tal ordenação
seja realizada após o processamento da DFT, a mesma
acontecerá no domínio da frequência, sendo denominada
decimação na frequência. Para o presente estudo, foi adotada a
decimação no tempo, implementada pela rotina chamada bit
reverse, que se encontra exemplificada na Fig. 2. Basicamente,
a operação de bit reverse consiste em representar os índices
relativos às posições das amostras em um vetor em número
binário e então fazer a inversão na ordem dos elementos, de
modo que o número comece no bit menos significativo (LSB) e
terminará no bit mais significativo (MSB).

Fig. 1.

Ilustração do processo de decimação no tempo.

O cálculo da DFT, conforme expresso em (2) contém
produtos complexos redundantes, e tais repetições desses
produtos podem ser eliminadas para produzir uma execução
mais rápida [20]. A FFT é simplesmente um melhoramento que
revolucionou o processamento digital do método para a
computação da DFT [21]. Em 1965, os matemáticos Cooley e
Tukey apresentaram a FFT [22], cuja principal ideia é
kn
fatorizar WN em um produto de matrizes esparsas que exigem
um menor custo de implementação do que o processo da DFT
[23].
Wavelet – Análise Multiresolução (MRA)
O algoritmo para o cálculo da MRA, também conhecido
como algoritmo piramidal de Mallat, foi proposto em 1988 por
Mallat [19]. É dividido em duas partes, a decomposição e
reconstrução do sinal. O primeiro passo consiste em obter
vetores com os coeficientes de aproximação e detalhes do sinal
original na etapa de decomposição. Estes vetores são obtidos
por convolução do sinal original com o filtro passa-baixa
(Lo_D), para aproximações, e com o filtro passa-alta (Hi_D)
para os detalhes. Em seguida, é executada a operação de
downsampling. Uma decomposição de um nível de um sinal é
ilustrada na Fig. 4. O processo de decomposição pode ser
iterado, com aproximações sucessivas sendo decompostas por
vez, de modo que um sinal é dividido em muitos componentes
de resolução mais baixa [17].

Após a etapa de reordenamento das amostras, o próximo
passo é prosseguir com a operação conhecida como Butterfly.
O Butterfly usa a propriedade de simetria das amostras
presentes na lógica da FFT [16], de modo que permite um alto
ganho computacional. Na Fig. 3 é mostrado o esquema básico
do processo.

Fig. 4.

Fig. 2.

Reorganização de um vetor por bit reverse.

O algoritmo da FFT implementado no presente trabalho
N
requer log 2 N estágios de Butterfly; log 2 N  multiplicações
2
complexas e Nlog2 N  adições complexas. [18].

Após a etapa de decomposição do sinal, é necessário que os
detalhes e aproximações sejam reconstruídos de forma a
apresentar o mesmo número de pontos do sinal original em
análise. O processo de reconstrução consiste em realizar o
upsampling do sinal e, em seguida, realizar a convolução
desses valores com os filtros de reconstrução. Semelhante à
decomposição do sinal, os coeficientes de aproximação
participam da operação de convolução com o filtro passa-baixa
(Lo_R), e os coeficientes de detalhes participam da convolução
com o filtro passa-alta (Hi_R). O processo é ilustrado na Fig.5.

Fig. 5.
Fig. 3.

Ilustração da decomposição do sinal em um nível – adaptado de
[17].

Ilustração do esquema Butterfly.
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Ilustração da reconstrução do sinal em um nível – adaptado de
[17].
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Na teoria de análise de multiresolução, um sinal original
discreto S é decomposto em dois componentes A1
(aproximação de sinal) e D1 (detalhe de sinal), de modo que:

S

 A1  D1 .

(5)

Ao estender esse raciocínio para vários níveis de análise de
multiresolução, observa-se que uma relação semelhante é
válida para todos os componentes do sinal reconstruído. Assim,
existem várias maneiras de reconstruir o sinal original [17],
como mostrado na Fig. 6.

S

 A1  D1
 A2  D2  D1
 A3  D3  D2  D1

Fig. 6.

com processador Qualcomm Snapdragon S4 Play MSM8225
Dual-Core ARM Cortex-A5, de 1.2GHz de clock. O software
utilizado para comparação, MATLAB® - versão 2015B, foi
executado em um notebook equipado com um processador
Intel Core i7-4500U, com clock de 1.8GHz de dois núcleos,
com memória RAM de 8GB.
Um sinal real contendo 1.048.576 pontos foi utilizado para
realizar a comparação entre o desempenho da FFT apresentado
na aplicação desenvolvida e no software MATLAB®. Os
resultados obtidos nesta comparação podem ser observados na
Fig. 8 e na Fig. 9. Para esta situação de comparação, o erro
médio foi de 1,0915 x 10-11 e o valor de pico do erro foi de
3,0851 x 10-8 e foi considerado satisfatório para possíveis
aplicações, como cálculo de valor de frequência fundamental
para estimação de velocidade de máquinas rotativas. O tempo
de execução do processo foi de aproximadamente 45s no
MATLAB® e de 1 min 07s no smartphone.

Árvore de decomposição wavelet de três níveis de um sinal –
adaptado de [17].

IMPLEMENTAÇÃO NO ANDROID
Breve descrição do App
Os algoritmos anteriormente descritos foram originalmente
escritos em linguagem de programação C. Para assegurar que
os códigos em linguagem C sejam escritos e compilados para
smartphones, são utilizadas duas ferramentas de
desenvolvimento: o Android Studio e o Android Native
Development Kit (NDK). O Android Studio fornece um
ambiente de desenvolvimento que abrange e incorpora a IDE
IntelliJ IDEA, os plug-ins do Android SDK e um emulador. Já
o NDK proporciona o suporte para incorporar códigos C/C++
no Android Studio.
Fig. 7.

Para esta aplicação, uma interface visual básica foi
desenvolvida, como mostrado na Fig. 7. O usuário pode
selecionar o arquivo de texto com as informações de sinal que
deseja processar, e então um arquivo de texto contendo o
resultado do cálculo da FFT ou da MRA é disponibilizado.
Para a FFT o arquivo de saída contém informações de
amplitude e frequência, separados em duas colunas. Já para a
MRA, o arquivo disponibiliza os coeficientes resultantes para
as aproximações e os detalhes, separados em colunas, de
acordo com o nível de detalhamento escolhido. Além disso, as
entradas da aplicação não foram restringidas pelo número de
elementos e a MRA é capaz de executar qualquer nível de
decomposição permitido, com base no comprimento do vetor
de amostras, bem como de utilizar qualquer família wavelet
disponível e aplicável ao processo. O aplicativo foi projetado
para ser executado em qualquer smartphone que tenha a versão
do Android 4.4 ou superior, garantindo sua execução em vários
dispositivos.
Resultados
Para a avaliação dos algoritmos desenvolvidos, foi feita
uma comparação entre os resultados apresentados por eles
rodando em um smartphone e os resultados do MATLAB®
para um mesmo sinal em ambos os casos (FFT e MRA). O
aplicativo foi instalado e testado em um celular da marca
Samsung®, modelo S3 Duos, com 1GB de memória RAM e

Fig. 8.

Interface do app.

Resultado da FFT de um Sinal Real – Aplicativo vs MATLAB®.

No caso do algoritmo da MRA, o comportamento do
software em situações de decomposição e reconstrução do sinal
foi avaliado. Inicialmente, o sinal em análise foi decomposto
em uma aproximação e sete detalhes, com aplicação da wavelet
db8, de modo que o vetor de coeficientes é da forma:
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C  CA7 CD7 CD6 CD5 CD4 CD3 CD2 CD1



(6)

em que CAj são os coeficientes de aproximação no nível j, e
CDj são os coeficientes de detalhe no nível j. Na Fig. 10 são
mostrados os coeficientes de decomposição do MATLAB®,
bem como os coeficientes de decomposição do app, na Fig.11.
O erro médio para esta situação apresentou um valor de 4,3208
x 10-20. Já o valor de pico do erro foi de 1,4876 x 10-15,
conforme pode ser observado na Fig. 12. Para esse caso, o
tempo de execução no MATLAB® foi de 1 min 06s, enquanto
que no smartphone foi de 1 min 39s.

Fig. 10.

Fig. 9.

Coeficientes de decomposição wavelet – MATLAB®.

Erro entre resultados do aplicativo e do MATLAB ® - FFT.

Com os resultados da etapa de decomposição, os
coeficientes de reconstrução foram obtidos. Na Fig. 13 são
mostrados os coeficientes de reconstrução obtidos no
MATLAB® e, na Fig. 14, os resultados obtidos no aplicativo.
Analogamente ao anteriormente realizado, os resultados
obtidos na etapa de reconstrução do sinal foram comparados,
como visto na Fig. 15. O valor de pico do erro para essa
situação foi 2,7103 x 10-16, já o erro médio teve um valor de
1,2879 x 10-19. Quanto ao tempo de execução, observou-se que
no MATLAB® o tempo decorrido foi de 1 min 17s, enquanto
que no smartphone foi de 1 min 58s.
CONCLUSÕES

Fig. 11.

Coeficientes de decomposição wavelet – Aplicativo
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À medida que a capacidade computacional e o poder de
processamento de dispositivos móveis aumentam, a viabilidade
do seu uso como ferramenta científica se expande,
principalmente no campo do processamento de sinais. Este
trabalho apresentou os resultados da implementação da FFT e
da MRA como aplicativo mobile e sua comparação com o
MATLAB®, um software amplamente aceito nos meios
científico e acadêmico. Os resultados foram considerados
satisfatórios, com diferenças da ordem de 10-11 a 10-20 para o
valor médio do erro. Sobre o tempo de execução, verificou-se
que o desempenho do smartphone foi inferior, com uma
diferença média da ordem de 30s. Contudo, o desempenho foi
considerado adequado, dadas as configurações do aparelho em
uso. Espera-se que a aplicação desenvolvida seja utilizada
como base para o desenvolvimento de sistemas mais
aprimorados, como sistemas de diagnóstico portáteis e de baixo
custo, levando-se em conta o fato de que ferramentas de
desenvolvimento de software para smartphones são gratuitas e
encontram-se bem desenvolvidas.

Fig. 12.

Erro entre resultados do Aplicativo e do MATLAB® –
Decomposição wavelet.
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Coeficientes de reconstrução wavelet – MATLAB® .
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Coeficientes de reconstrução wavelet – Aplicativo.
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Erro entre resultados do Aplicativo e do MATLAB ® –
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Abstract—This work uses the mobile network operators’
knowledge regarding mobile subscriber movement in the current infrastructure, i.e., Decentralized Radio Access Network
(D-RAN), to dimension the infrastructure needed for the new
generation of mobile infrastructure, i.e., Cloud/Centralized Radio
Access Network (C-RAN). We propose a heuristic considering
two approaches, one focused on the coverage of users and
another focusing on the aggregated throughput. The performance
assessment considers that the day is divided into three periods:
working hours (morning), leisure hours (afternoon) and home
hours (night). Results show that the heuristic allows mobile
network operators to properly dimension the number of Small
Cells (SCs) needed for a given area, maximizing the multiplexing
and efficiency of the BaseBand Units (BBUs).
Index Terms—C-RAN; D-RAN; Heuristic; Small cell; Baseband Processing

I. I NTRODUCTION
Ultra-dense deployment of Small Cells (SCs) has been
identified as one of the key flavors of the emerging 5G
networks [1] for truly addressing the capacity demands of
indoor/outdoor environment in a cost-efficient manner [2]. Additionally, Cloud/Centralized Radio Access Network (C-RAN)
architecture is another important improvement and has been
considered by several operators [3] and service providers
[4][5] as a cost-efficient way of realizing SCs. By splitting
the Base Station (BS) hardware into Remote Radio Head
(RRH) and BaseBand Unit (BBU), C-RAN also improves
the flexibility and allows for more dynamic mobile network
operation.
However, the deployment of C-RAN introduces some challenges. For instance, RRH deployment [6], BBU-RRH mapping [7][8], BBU-RRH function virtualization [9] and BBU
allocation [10]. All these challenges can be aggravated when
considering the non-stationarity property of the users in the
network, i.e., the so called tidal effect, meaning that the BS
load changes throughout the day depending on the type of area
it serves. In this case, mobile network capacity should follow
the user, implying great dynamicity in the mobile network
configuration.
In traditional Radio Access Networks (RANs), i.e., Decentralized Radio Access Network (D-RAN), baseband capacity
is statically assigned to the cell, meaning that the resources
are allocated regardless of the users movements throughout
the day. In C-RAN, resources can be dynamically assigned
to areas where the load is higher, thereby benefiting from
statistical multiplexing gain adapting to traffic fluctuations.

Although the BBUs are decoupled from the RRHs in terms
of physical placement, there exists a one-to-one logical mapping between BBUs and RRHs in that one BBU is assigned to
generate (receive) a signal (e.g., Long-Term Evolution (LTE)
or Worldwide Interoperability for Microwave Access (Wimax)
frame) to (from) an RRH (although the mapping can change
over time). This one-to-one mapping allows for generating a
distinct frame for each SC (deployed in the form of a RRH),
which is key for enhancing the network capacity via techniques
such as dynamic fractional frequency reuse or coordinated
multi-point transmissions [11].
The dimensioning of BBUs poses a major challenge to
take the most advantage out of the C-RAN architecture, and
has received a major attention from the network community
in the last years [12]. However, the dimensioning of BBUs
considering the fluctuations on the traffic needs generated
by users’ movement still requires further research. Therefore,
in this work, we develop a heuristic for the dimensioning
of BBUs which leverages on the mobile network operator’s
knowledge regarding users movement in order to maximize
the multiplexing potential of the BBU.
II. BACKGROUND
The number of active mobile users at different localities
varies depending on the time of the day [13]. This movement
of mobile network load based on the time of the day is known
as tidal effect. Figure 1 illustrates the fluctuations in the BS
load throughout the day.
In D-RAN architecture, each macro BS processing capability is only used by the active users associated to it. Static
resource provisioning for the peak (worst case) traffic at each
cell site leads to grossly underutilized BSs in some areas/times,
while provisioning for the average leads to oversubscribed
ones. In C-RAN architecture, however, it is possible to implement the demand-aware resource provisioning, in which the
BBU resources will be dynamically (re)assigned to meet the
fluctuating demands of the mobile network.
Resource allocation and the RRH-BBU mapping problem in
5G C-RAN has been addressed in a number of research works
in the literature [11] [7] [14]. Focusing on the Quality of Service (QoS) Key Performance Indicator (KPI) as blocked calls
and number of Physical Resource Blocks (PRBs), the authors
of [15] developed a dynamic RRH-BBU mapping algorithm
in C-RAN architecture. In [16], the authors attempt to solve
a joint RRH and precoding optimization problem, which aims
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Therefore, the downlink Signal-to-Interference-Plus-Noise
Ratio (SINR) over a given subcarrier N assigned to user k in
the SC that it is connected, can be modeled as follows:
SIN Rk =

Pk,b(k)
,
σ 2 + Ik

(1)

in which Pk,b(k) is the received power on subcarrier n assigned
to user k by its serving BS b(k), σ 2 is the thermal noise power
and Ik is the intercell interference from neighboring SCs. In
this work, we assume that all the SCs are transmitting with
maximum power P S. The received power at user k from BS
b(k) can be calculated by means of (2), which relates the
received power of a node as a result of the transmitted power
and the fading of the signal, the latter calculated by the SUI
model [19]. This can be expressed as:

(a) Morning Behavior

Pk,b(k) =

10

P otb(k) −LSU I
10

.
(2)
1000
The value of Pk,b(k) is a function of the three values calculated
by the following equations:
d
+ S, d > do ,
do
4πdo
,
A = 20log
λ
C
γ = a − bhb + ,
hb

LSU I = A + 10γlog

(b) Evening Behavior
Fig. 1. Tidal Effect

to minimize network power consumption in a Multiple-input
and multiple-output (MIMO) based user-centric C-RAN. Both
works focus on load balancing on purely centralized architectures, concerned only with radio capabilities. The work in [17]
proposes a model to evaluate the statistical multiplexing gain
of C-RAN considering different geographical areas. However,
the impact of user movement is not taken into account, which
is the main aspect considered in this work.

(4)
(5)

in which:
• d is distance from the antenna to the measured point, in
meters;
• do equals to 1 meter, reference distance according to [14];
• λ is the wavelength, in meters;
• γ is the path-loss exponent;
• hb is the height of base station, which can be between
10 to 80 meters;
• A, B and C are constants dependent on the terrain category (Terrain B was used, A=4, B=0.0065 and C=17.1);
• S is the shadowing effect, which can be between 8.2 to
10.6 dB.
We also assume that each user achieves the Shannon capacity, i.e., the data rate for user k is expressed in (6) as:
Ck = B ∗ log2 (1 + SIN Rk ),

A. Network Parameters and Throughput Modeling
According to [18], the path loss is generally inversely
proportional to the square of the carrier frequency. In mobile network planning, path loss must be estimated for a
deployment environment, and cell coverage is determined
based on the BS and Mobile Station (MS) antenna gains,
Effective Isotropic Radiated Power (EIRP), Radio Frequency
Radio Frequency (RF), bandwidth, modulation and coding
techniques. Omnidirectional large-scale path loss in urban
environments may be estimated from the Hata model and the
COST231 extension of the Hata model for carrier frequency
(f c) below 2 GHz, and from the Stanford University Interim
(SUI) model for f c above 2 GHz.

(3)

(6)

in which B is the bandwidth.
Figure 1 (a) and (b) depicts an example of the reference
scenario, where according to the traffic demand fluctuation at
different hours, a set of RRHs corresponding to macro BS
covers large areas, and a set of SCs’ RRHs covers smaller
areas for capacity management. The next section discusses the
problem of selecting RRH to BBU ports to satisfy demands
at any time for all cells.
III. U PGRADING FROM D-RAN TO C-RAN
Our problem can be divided into two steps. The first step
determines the number of ports required to cover a given

913

Algorithm 1: UE-RRH Assignment
Data: list of RRHs (St )
Result: aggregated throughput A for each Ar |r ∈ St
1 forall r ∈ St do
2
allocate UEs closest to r;
3 end
4 forall u ∈ U E do
5
update SINR of u according to (1);
6
calculate Shannon capacity of u according to (6);
7 end
8 forall r ∈ St do
9
calculate aggregated throughput Ar ;
10 end
11 return aggregated throughput A;

Algorithm 3: RRH Selection
Data: St , NUM-PORTS
Result: output
1 repeat
2
Generate UEs distribution;
3
UE-RRH Detection (St);
4
forall all RRH E St do
5
Calculate Aggregated Throughput;
6
end
7
Sort St by Aggregated Throughput (Max down to
Min);
8
Sort St by Number of UEs (Max down to Min);
9
Select RRH (St, NUM-PORTS);
10
UE-RRH-Macro Detection (St, Sm);
11 until this end condition;

aggregate flow capacity. For this, we propose a heuristic
described in Algorithms 1 and 2.
Algorithm 1 describes the process of allocating UEs to the
closest RRHs (where St is the list of possible RRHs). After
this phase, the maximum capacity of each UE is calculated
(interference between RRHs and RRHs and UEs is calculated
at this stage) considering the resources available in each
RRHs (i.e., PRBs), which are divided evenly (regardless of the
channel quality of the UE). At the end of this phase, a list of
RRHs with their maximum aggregated capacities is generated,
which will serve as input to Algorithm 2.
In Algorithm 2, in addition to the list (St ), a maximum
percentage of aggregated throughput is given as input (A). In
this algorithm, different UEs positions are used and the number
of RRHs required to offload that percentage of aggregated
throughput as input is accounted. The tests are repeated
several times, until an average number of ports is obtained
(equivalent to the average number of RRHs needed to offload).
To determine which RRHs should be counted, two criteria

Algorithm 2: Setting the Maximum Number of Ports
Data: list of RRHs (St ), Max aggregated throughput (A)
Result: output
1 repeat
2
UE-RRH Assignment;
3
sort St by A in descending order;
4
sort St by number of User Stations (UEs) associated
to it in descending order;
5
while (RRHAggregatedT hroughputT EM P <
%AggregatedT hroughputDef ined) do
6
NUM-RRH = NUM-RRH + 1;
7
RRH-Aggreg-throughput-TEMP =
RRH-Aggreg-throughput-TEMP +
RRH-Aggreg-Throughput(St);
8
end
9 until NUM-PORTS is equal to NUM-RRH;
10 return NUM-PORTS;

were used: (i) the throughput-based approach, where RRHs
with higher aggregated throughput are prioritized; (ii) the userbased approach, where the RRHs with the highest number of
users are prioritized. Both approaches should respect the limits
of PRBs existing in RRHs.
The second step is outlined in Algorithm 3, with the number
of ports and the scenario to be studied being given as input.
Here, all the RRHs are deployed and the UEs are allocated
to these RRHs. Based on the number of ports given as input,
the RRHs with the highest number of users or with higher
aggregated throughput are selected, the RRHs are eliminated
and a new allocation of UEs and RRHs is done. UEs not
covered by RRHs should be covered by the macro BS.
IV. S IMULATION R ESULTS
In this section, the performance of the proposed dimensioning and resource allocation scheme is evaluated through
numerical simulation that was implemented in MATLAB.
A hybrid C-RAN with one macro BS was considered. The
network simulation parameters are listed in Table I.
The UEs are randomly positioned over a 4km2 area, and
the proposed approach is simulated considering different numbers of UEs offloaded for the SC RRHs (depending of the
approached used). The simulation area is divided into business,
restaurant and residential areas. It is also assumed that the UEs
are homogeneous, which means different UEs have the same
QoS requirement.
To evaluate the RRH-BBU port mapping, we considered a
typical mobile network, in which the overall network traffic
TABLE I
S UMMARY OF N ETWORK PARAMETERS .
Parameter
System Bandwidth (B)
Path Loss for Macrocell User
Path Loss for Smallcell User
Maximum Macrocell Transmission Power
Maximum Smallcell Transmission Power
Confidence Interval
Number of Simulation Experiments
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Value
180 kHz
COST231
SUI-TYPE A
43 dBm
23 dBm
95%
30

TABLE II
N UMBER OF S MALL C ELLS S ELECTED
Approach
Users
Throughput

% of Aggregated Throughput
20% 40%
40% 80% 100%
4
10
19
34
86
5
12
23
39
88

fluctuates during the time of the day. For this, as previously
mentioned, the UEs were statically positioned and change
positions in 3 different scenarios. We divide our analysis in 3
times of the day: morning, afternoon(happy-hour) and night.
For morning, 60% of the users are positioned in business area,
and 40% in the rest of the area. In happy-hour, some users
from business area (about 30%) move to the restaurant area
and the rest for the residential area. In the night, 80% of users
are in the residential area.
We now put together the elements from the analysis methodology and evaluate the performance of our RRH-BBU mapping ports allocation scheme.

(a) Average Number of UEs (Tidal Wave Behavior)

A. Number of RRH-BBU ports
First, it is important to define how many BSs are needed
to cover the network users. In this way, one can analyze the
current behavior and conjecture whether there is a need for
greater investments in BBU expansion of a given BBU pool.
Table II shows the average number of antennas required to
cover 20%, 40%, 60%, 80% and 100% of the total capacity
of the scenario.
As the traffic load for different cells fluctuates greatly over
time, when a RRH is under high traffic condition, more
BBU resources are required; however, the number of ports
in the BBU is limited. When the traffic load is low, the free
ports could be dynamically reassigned to other RRHs with a
higher traffic load at that moment. Through adaptive hardware
resource allocation, the network traffic tidal effect can be
effectively solved, and the hardware resource efficiency can
be maximized.
Starting with the 20% of aggregated throughput, we obtained the same amount of RRHs to cover the area during all
day (morning, happy-hour and night). Folowing, we obtained
a difference of 16.67% for 40%, 9.09% for 60%, 10.53% for
80% and only 1.12% for 100%. In users-based approach we
obtained a smaller number of RRHs, this fact was expected
because of the densified network, it is easier to cover more
users in the same RRH. Note the higher increase in the number
of RRHs between 20-40 (40%) and 80-100 (74.07%).
The aggregated throughput increases linearly, but the same
does not occur with the number of SCs. There are specific
cases of significant increases, which need to be studied on a
case-by-case basis, since it depends strongly on the behavior
of the users and the tidal effect phenomenon.
B. RRH Selection – User-based Approach
Figure 2 gives the average number of users connected to all
selected RRHs that match with the number of ports defined
based on the percentage of aggregated throughput. It can be
observed that for users’ behavior during the morning period,

(b) Average Throughput (Tidal Wave Behavior)
Fig. 2. Performance measures for the user-based approach

UEs are more concentrated near dense regions (business areas)
and therefore, a larger number of UEs area covered with
higher average throughput. It is worth noting that due to this
concentration, with the growth in the number of ports, the
increase in the number of users does not follow the same trend,
as can be observed in Figure 2 (a) and (b).
As previously mentioned, this approach selects antennas in
the areas of higher concentration of users, those UEs in areas
of lower concentration end up connecting to antennas with
smaller capacity and those that cannot get any signal from
SCs are routed to macro BS. For situations of lower UEs
density (night-time period), with the dispersion of the UEs, the
selected RRHs will be sparser too, which allows for a better
distribution of the antennas and with this a smaller variation
of the throughput.
C. RRH Selection – Throughput-based Approach
The average number of users connected to all selected RRHs
that match with the number of ports defined based on the
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heuristic approaches focusing on the dimensioning of BBU
resources considering the movement of users throughout the
day. Results obtained show that it is possible to dimension the
number of SCs that need to be activated at the same time, and
therefore the number of BBU ports required, maximizing the
multiplexing and efficiency in the use of baseband processing.
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(a) Average number of UEs connected (Tidal Wave Behavior)

(b) Average throughput (Tidal Wave Behavior)
Fig. 3. Performance measures for the throughput-based approach

percentage of aggregated throughput is presented in Fig. 3 (a)
and (b).
In this approach, the selection of RRHs was more dispersed,
which provided a better coverage of the UEs and with higher
rates. In the periods of the day with higher concentration of
UEs (morning), the increase in the percentage of aggregate
throughput slightly affects the increase of covered users. In
the times of less density period (afternoon and night), due
the higher number of RRHs, there is a significant increase in
the number of users and the disparity between the maximum
and minimum throughput tends to increase (attributed to
the distances from the users to the RRHs which they were
connected).
V. C ONCLUSION
The migration process from D-RAN to C-RANs architecture
will trigger hybrid scenarios to coexist, and to cooperate in order to meet the UEs’ needs. The hardware resource allocation
is especially important in this phase. To this end, we proposed

[1] Radio Access and Spectrum, “5G radio network architecture.”
Radio Access and Spectrum, 2014, access date: 20 march
2018. [Online]. Available: http://www.ict-crowd.eu/downloads/2014/
5G Radio Network architecture.pdf
[2] Ericsson White paper, “5G radio access.” Ericsson, 2016, access date:
20 march 2018. [Online]. Available: https://www.ericsson.com/assets/
local/publications/white-papers/wp-5g.pdf
[3] K. Chen and R. Duan, “C-RAN: the road towards green RAN,” China
Mobile Research Institute, white paper, vol. 2, 2011.
[4] R. Abeysinghe, “lightradio network: A new wireless experience.”
Radio Access and Spectrum, 2012, access date:
20 march 2018. [Online]. Available: https://insight.nokia.com/
lightradiotm-network-new-wireless-experience
[5] Y. Q. Bian and D. Rao, “Small cells big opportunities - a Huawei white
paper.” Radio Access and Spectrum, 2014, access date: 20 march 2018.
[Online]. Available: www.huawei.com/ilink/en/download/HW 330984
[6] A. Checko et al., “Cloud RAN for mobile networks 2014: A technology
overview,” IEEE Communications Surveys Tutorials, vol. 17, no. 1, pp.
405–426, Firstquarter 2015.
[7] M. Khan et al., “Quality of Service aware dynamic BBU-RRH mapping
in Cloud Radio Access Network,” in International Conference on
Emerging Technologies (ICET), Dec 2015, pp. 1–5.
[8] M. Y. Lyazidi et al., “Dynamic resource allocation for Cloud-RAN
in LTE with real-time BBU/RRH assignment,” in IEEE International
Conference on Communications (ICC), May 2016, pp. 1–6.
[9] A. Maeder et al., “Towards a flexible functional split for Cloud-RAN
networks,” in European Conference on Networks and Communications
(EuCNC), June 2014, pp. 1–5.
[10] F. Musumeci et al., “Optimal BBU Placement for 5G C-RAN Deployment Over WDM Aggregation Networks,” Journal of Lightwave
Technology, vol. 34, no. 8, pp. 1963–1970, April 2016.
[11] A. S. Mohamed et al., “Self-organised dynamic resource allocation scheme using enhanced fractional frequency reuse in long
term evolution-advanced relay-based networks,” IET Communications,
vol. 10, no. 10, pp. 1163–1174, 2016.
[12] A. Taufique et al., “Planning wireless cellular networks of future:
Outlook, challenges and opportunities,” IEEE Access, vol. 5, pp. 4821–
4845, 2017.
[13] D. Pompili, A. Hajisami, and H. Viswanathan, “Dynamic provisioning
and allocation in Cloud Radio Access Networks (C-RANs),” Ad Hoc
Networks, vol. 30, pp. 128 – 143, 2015.
[14] Z. H. Fakhri et al., “A resource allocation mechanism for cloud radio
access network based on cell differentiation and integration concept,”
IEEE Transactions on Network Science and Engineering, pp. 1–1, 2017.
[15] K. Wang et al., “On Joint BBU/RRH Resource Allocation in Heterogeneous Cloud-RANs,” IEEE Internet of Things Journal, vol. 4, no. 3, pp.
749–759, June 2017.
[16] C. Pan et al., “Joint Precoding and RRH Selection for User-Centric
Green MIMO C-RAN,” IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 16, no. 5, pp. 2891–2906, May 2017.
[17] M. Shehata et al., “C-RAN baseband pooling: Cost model and multiplexing gain analysis,” in International Conference on Transparent Optical
Networks (ICTON), July 2017, pp. 1–4.
[18] A. I. Sulyman et al., “Radio propagation path loss models for 5G cellular
networks in the 28 GHZ and 38 GHZ millimeter-wave bands,” IEEE
Communications Magazine, vol. 52, no. 9, pp. 78–86, September 2014.
[19] A. T. Nassar et al., “Radio capacity estimation for millimeter wave 5g
cellular networks using narrow beamwidth antennas at the base stations,”
International Journal of Antennas and Propagation, pp. 1–6, 2015.

916
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Melhoria do desempenho de sistemas RFID UHF
passivos utilizando códigos de singularização
Felipe P. Rodrigues e Francisco M. de Assis

Resumo— Com o aumento da população de etiquetas RFID
em aplicações práticas, diversos problemas, a exemplo da colisão
- evento no qual duas ou mais etiquetas transmitem sinais de
forma simultânea -, têm seus efeitos acentuados, resultando em
aumento no tempo de identificação e perdas significativas de
energia durante o processo de comunicação. Assim, a utilização
de protocolos de identificação eficientes constitui um dos principais desafios para o projeto desses sistemas. Métodos clássicos
são implementados assumindo que a informação presente no
sinal de colisão deve ser descartada. Este trabalho utiliza uma
abordagem distinta, em que as colisões constituem o fundamento
de um método de recuperação da informação para as etiquetas
RFID passivas na faixa de UHF. O conceito dos códigos de
singularização é revisto e um protocolo de identificação que
utiliza essas estruturas é investigado. Resultados obtidos por
meio de simulações apresentaram uma diminuição no tempo total
de identificação e um aumento da taxa de transferência para
cenários com alta densidade de etiquetas em comparação a dois
métodos baseados em ALOHA.
Palavras-Chave— Códigos de singularização, identificação, colisões, RFID.
Abstract— With the RFID tags population growth in practical
applications, several issues, such as collisions - event in which two
or more tags transmit signals simultaneously -, have their effects
reinforced, what results in an increase of identification delays and
significant energy losses during the communication process. Thus,
the use of efficient identification protocols constitutes one of the
main challenges for designing of these systems. Classical methods
are implemented assuming that the information in the collision
signal must be discarded. This paper uses a different approach,
in which collisions are the basis of a method of information
recovery for passive RFID tag in the UHF range. The concept of
singulation codes is reviewed and an identification protocol that
uses these structures is investigated. Results obtained through
simulations have been shown a decrease in the total time
identification and an increase in the throughput for scenarios with
high density of tags compared to two ALOHA-based methods.
Keywords— Singulation codes, identification, collisions, RFID.

I. I NTRODUÇ ÃO
Nos últimos anos, a tecnologia RFID apresentou-se como
uma alternativa viável, do ponto de vista econômico, para
a identificação de objetos ou seres vivos nas mais diversas
aplicações [1]. Caracterı́sticas como capacidade de memória,
reprogramação, não intervenção humana, redução no custo dos
dispositivos e a união ao paradigma da Internet das Coisas
possibilitaram a adoção dessa tecnologia em larga escala,
Felipe Pereira Rodrigues e Francisco Marcos de Assis¸ Departamento
de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande-PB, Brasil, E-mails: felipe.rodrigues@ee.ufcg.edu.br, fmarcos@dee.ufcg.edu.br. Este trabalho foi parcialmente financiado pelo CNPq.

em substituição aos tradicionais métodos de identificação,
a exemplo do código de barras. Estima-se que o mercado
global de RFID alcance os $ 47 bilhões de dólares no final
do perı́odo 2017-2027, uma diferença aproximada de $ 30
bilhões em relação ao seu valor atual [2]. Há uma grande
variedade de sistemas de identificação por rádio frequência que
podem ser utilizados atualmente a depender de requisitos tais
como frequência de operação, raio de leitura e capacidade de
processamento. No entanto, os sistemas RFID UHF passivos
se destacam nesse cenário devido ao baixo custo de fabricação
das etiquetas e distâncias de leitura que podem ultrapassar os
10 metros [1].
Um sistema RFID passivo tradicional é composto por um
leitor e uma ou mais etiquetas. Estas recebem a energia para o
seu funcionamento e os comandos necessários à sua operação
dos dispositivos leitores, os quais sempre iniciam o processo
de identificação e possuem, em geral, grande capacidade de
processamento e uma ampla memória. O objetivo do leitor
consiste em identificar de forma unı́voca todas as etiquetas
presentes em sua região de leitura através de um canal
compartilhado. Com o aumento da população de etiquetas
RFID, diversos problemas têm seus efeitos acentuados, a
exemplo do evento de colisão - evento no qual duas ou mais
etiquetas transmitem suas mensagens de forma simultânea.
Como resultado, ocorre uma diminuição da taxa de leitura
do sistema, perda significativa de energia e aumento no tempo
total de identificação. Assim, um dos requisitos fundamentais
a serem atendidos por esses sistemas em uma aplicação prática
é a identificação rápida e confiável de todas as etiquetas, dadas
as suas condições limitadas de alimentação e processamento.
Diversos protocolos anticolisão são utilizados com o objetivo de diminuir a probabilidade de ocorrência de colisões.
Esses protocolos são categorizados, em geral, de acordo com
o recurso - tempo, frequência, espaço ou código - a ser
compartilhado em TDMA, FDMA, SDMA e CDMA [3].
Contudo, os protocolos TDMA representam a grande maioria
e subdividem-se em determinı́sticos e aleatórios, possuindo
como representantes principais os protocolos baseados em
árvore e ALOHA, respectivamente, ou protocolos hı́bridos,
ao unir aspectos de ambos [4]. O padrão EPC Global [5],
um documento que contém os requisitos fı́sicos e lógicos que
um sistema RFID passivo na faixa de UHF deve atender e que
foi adotado pela Organização Internacional para Padronização,
ISO, utiliza um protocolo anticolisão baseado em ALOHA
como solução para o acesso ao canal. Apesar das diferenças
entre si, esses métodos são implementados assumindo que a
informação presente no sinal de colisão entre etiquetas deve
ser descartada.
917
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Por outro lado, alguns trabalhos abordam o evento de colisão de maneira distinta, utilizando-o para extrair informação
útil para o processo de identificação das etiquetas envolvidas.
Benbaghdad e Tedjini apresentam em [6] um modelo do sinal
de colisão entre duas etiquetas RFID passivas na faixa de UHF
e, com base em parâmetros fı́sicos da transmissão, propõem
um método de resolução de colisões. Em [7], Carroccia e
Maselli utilizam um esquema para induzir colisões utilizando
múltiplas antenas a fim de capturar os sinais das etiquetas
envolvidas e demonstram ser possı́vel estimar esses sinais
através do uso de métodos algébricos. Em [8], Tan et al.
apresentam um algoritmo anticolisão que é capaz de estimar a
quantidade total de etiquetas em campo e a comunicação entre
elas utilizando técnicas de recuperação dos sinais em colisão.
Outrossim, descobriu-se que o número de etiquetas ativas
na região de atuação do leitor pode ser estimado com base no
método de detecção da seção transversal de radar, RCS [9],
[10]. Com base nesses resultados, Mahdavifar e Vardy [11] introduziram uma nova classe de códigos, denominados códigos
de singularização, adaptada ao paradigma da RFID e demonstraram ser possı́vel atingir, de forma assintótica, qualquer taxa
de transferência positiva utilizando uma famı́lia de códigos
adequada. Os autores apresentam limitantes para o tamanho
dessas estruturas bem como duas construções especı́ficas para
a sua obtenção [11]. A propriedade básica desses códigos consiste no fato de que qualquer coleção de palavras-código, possivelmente com tamanho ilimitado, possui diferentes vetoressoma sobre o corpo dos números inteiros. Assim, um decodificador consegue identificar todas as palavras-código transmitidas com base, unicamente, em seu vetor-soma.
Neste trabalho, investiga-se a implementação de um método
de recuperação de sinal das etiquetas RFID que propõe a
utilização dos códigos de singularização em comparação a dois
algoritmos DFSA, representados pelo método de estimação
de backlog e o algoritmo-Q. Buscou-se determinar, de forma
objetiva, o ganho da aplicação desses códigos no processo
de identificação em relação aos métodos adotados atualmente
para o uso comercial da RFID. Resultados obtidos por meio
de simulações apresentaram uma diminuição no tempo total
de identificação e um aumento na taxa de transferência média
para cenários com alta densidade de etiquetas. O restante do
trabalho está organizado como segue. A seção II aborda os
conceitos de algoritmos DFSA, método RCS e códigos de
singularização, fundamentos utilizados no trabalho. O protocolo proposto é apresentado na seção III. A seção IV exibe
os resultados obtidos e, por fim, a seção V apresenta algumas
considerações finais.
II. F UNDAMENTOS
A. Dynamic Framed Slotted ALOHA
A comunicação simultânea entre um determinado conjunto
de etiquetas e um único leitor constitui um dos problemaschave em sistemas RFID UHF passivos [3]. Portanto, fazse necessário utilizar métodos anticolisão para gerenciar o
acesso ao canal compartilhado e os métodos baseados em
ALOHA constituem uma classe largamente utilizada em sistemas RFID comerciais, possuindo como representante principal o algoritmo Dynamic Framed Slotted ALOHA. Existem

diversas variações do algoritmo DFSA, no entanto, para fins de
comparação, neste trabalho serão utilizados o algoritmo DFSA
com estimação de backlog, DFSA-b, e o algoritmo-Q.
O processo de identificação para esses métodos consiste
em uma série de quadros, ou rodadas, nas quais o tempo é
dividido em intervalos, denominados slots. A quantidade de
slots em cada quadro é alterada de forma dinâmica durante
esse processo. No inı́cio de um quadro, cada etiqueta seleciona
um valor aleatório que corresponde ao slot em que haverá uma
tentativa de comunicação com o leitor. Os slots escolhidos
por apenas uma etiqueta habilitam o leitor a identificá-la
corretamente. Cada etiqueta somente pode acessar o canal uma
única vez a cada quadro e esse processo continua até que todas
sejam identificadas com sucesso. A forma de determinar a
quantidade de slots em cada quadro diferencia os métodos
DFSA-b e algoritmo-Q e é determinante para a taxa de
transferência T do sistema, definida por
T =

Ns
,
Nt

(1)

em que Ns corresponde ao número de slots lidos com sucesso
e Nt é o valor total de slots utilizados. O valor de T é máximo
quando o número de slots em cada quadro é igual ao número
de etiquetas não identificadas.
Para o método DFSA-b, a quantidade de slots do quadro
inicial é determinada de forma aleatória e, após isso, esse valor
é atualizado para 2, 39 · Nc , em que Nc é o número de slots
em colisão do quadro anterior. São identificadas, em média,
uma fração de 1/e etiquetas por quadro. Denotando o número
de etiquetas em campo por s, tem-se que o valor esperado do
número total de intervalos de tempo utilizados no processo é
se. O algoritmo-Q, protocolo adotado atualmente pelo padrão
EPC Global, possibilita a atualização do tamanho do quadro
de forma iterativa a cada slot. Com isso, há uma melhoria da
taxa de transferência em relação ao DFSA-b, pois o ajuste
é realizado antes do término do quadro. Como exemplo, o
processo de identificação do algoritmo-Q será descrito, de
forma sucinta, como segue.
No inı́cio do primeiro quadro, o leitor envia um comando
Query com um parâmetro Q, que assume valores no conjunto
{0, 1, 2, . . . , 15} e será utilizado para especificar a quantidade
de slots disponı́veis. Ao receberem esse comando, as etiquetas
geram um número aleatório entre (0, 2Q − 1) correspondente
ao slot escolhido para a transmissão. Em seguida, o leitor
envia uma série de comandos QueryRep para marcar o inı́cio
dos slots subsequentes. Com base no estado de cada slot colisão, vazio ou sucesso -, o leitor pode atualizar o valor do
parâmetro Q enviando um comando QueryAdjust, dando inı́cio
a um novo quadro. Quando apenas uma etiqueta seleciona
um slot, o leitor responde ao envio com um comando Ack.
Todas as etiquetas identificadas não participam das próximas
rodadas de identificação. A Figura 1 apresenta um possı́vel
diagrama para os estados possı́veis dos slots. Na parte (a),
há sucesso na comunicação. Após o envio do comando de
requisição pelo leitor, apenas uma etiqueta envia, inicialmente,
o seu RN16, que é um número de 16 bits gerado de forma
aleatória. Em seguida, o leitor reconhece o envio e, ao final,
a etiqueta retorna o seu código eletrônico de produto, EPC,
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seguido de redundâncias. Na parte (b), temos um caso de slot
em colisão e vazio, respectivamente.

RCS, então um número s de etiquetas é representado por um
total de 2s estados.
C. Códigos de Singularização
Os códigos de singularização são estruturas algébricas
adaptadas ao paradigma da RFID. A definição formal desses
códigos é apresentada a seguir.
Definição 1: Seja C ⊂ {0, 1}n um conjunto de vetores
binários de comprimento n com |C| = M ≤ 2n . Então, C é
um código de singularização (n, M, s) se, para duas coleções
não vazias A e B de elementos de C, possivelmente com
repetição e tamanho máximo s,
X
X
x 6=
y,
x∈A

y∈B

em que a soma é realizada sobre Z.

Fig. 1.

Diagramas de estados dos slots durante um quadro de identificação.

B. Método da Seção Transversal de Radar
O acoplamento entre os dispositivos em um sistema RFID
UHF passivo ocorre através de retroespalhamento eletromagnético e o processo de troca de informações se baseia
no princı́pio do radar, em que a energia transmitida pelo leitor
é refletida pelas etiquetas. Nesse contexto, a seção transversal
de radar, RCS, pode ser utilizada como um método de análise
criteriosa do sinal recebido a fim de determinar a quantidade
de etiquetas que transmitem simultaneamente durante um
determinado intervalo de tempo [9].
As etiquetas alteram o seu coeficiente de reflexão variando
a carga conectada nos terminais das suas antenas durante o
processo de comunicação. Isso pode ser feito utilizando-se
um dispositivo de chaveamento, tal como um transistor, e tem
como objetivo modular a potência refletida pela etiqueta no
tempo de acordo com os dados que serão transmitidos [1].
O sinal refletido pelas etiquetas deverá ser demodulado pelo
leitor utilizando-se um demodulador I/Q. Valores distintos de
magnitude da potência recebida nos terminais da antena do
leitor podem ser observados após a demodulação, em relação
aos estados das chaves eletrônicas utilizadas pelas etiquetas.
Nota-se, da mesma forma, uma dependência da fase dos sinais
no momento da modulação. A combinação dos valores de fase
e amplitude da potência refletida são, então, combinados para
formar um único vetor RCS no plano I/Q.
Quando duas ou mais etiquetas transmitem algum sinal,
os vetores resultantes do espalhamento dos seus campos
eletromagnéticos são sobrepostos. Assim, por exemplo, se três
etiquetas transmitirem, serão observados no plano I/Q oito
clusters, que representam o recebimento de oito vetores RCS.
Para determinar a quantidade de etiquetas que colidiram em
um determinado intervalo, faz-se necessário contar o número
de clusters formados. Como uma etiqueta gera dois estados

Portanto, um código de singularização C é um subconjunto
das n−uplas binárias e deve ser representado por 3 medidas,
a saber: n como o tamanho das palavras-código; cardinalidade
M desse conjunto; s como o maior tamanho de uma coleção de
elementos de C. Da definição, temos que é possı́vel recuperar
de forma unı́voca uma coleção A, com tamanho máximo
s, de elementos do código conhecendo apenas o seu vetorsoma. Em [11] são encontrados limitantes para a quantidade
de palavras do código M com base nos valores de n e s. O
Teorema 1 fortalece a condição de singularização e simplifica
a construção dessas estruturas. Ao fazer s → ∞, é possı́vel
utilizar uma condição algébrica para encontrar famı́lias de
códigos de singularização.
Teorema 1: Um código C é um código de singularização
com s → ∞ se, e somente se, os elementos de C são
linearmente independentes sobre o conjunto dos números
racionais Q.
Como exemplo, seja o código formado pelas linhas da
matriz


0 1 1
,
1 0 1
o qual é formado pelas palavras-código 011, 101 e 110.
Temos que essas palavras são linearmente independentes sobre Q e, pelo Teorema 1, portanto, formam um código de
singularização C(3, 3, s → ∞). Assim, em tese, é possı́vel
identificar as palavras presentes em uma coleção de tamanho
indefinido apenas pelo vetor-soma dessas palavras.
III. P ROTOCOLO PROPOSTO
Para o inı́cio do processo de singularização, o dispositivo
leitor envia um comando Query para que todas as etiquetas
gerem uma sequência binária aleatória contendo 32 bits e
transmitam de forma simultânea. Esse valor foi definido com
base no tamanho de duas sequências RN16, as quais são
utilizadas pelos métodos Frame Slotted ALOHA [9]. Dessa
forma, utilizando-se o método RCS é possı́vel estimar a
quantidade de etiquetas ativas t presentes na região de leitura
para determinar o código de singularização C com parâmetros
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(n, M, s), para o qual t ≤ s, que será utilizado na primeira
rodada de identificação. Após isso, o leitor envia um comando
Request com os parâmetros do código escolhido para que cada
etiqueta selecione uma palavra de forma aleatória, armazene e
transmita ao leitor em n intervalos de tempo. Assumindo que a
palavra-código a ser transmitida seja (c1 , c2 , c3 , . . . , cn ) ∈ C,
então, para 1 ≤ i ≤ n, se ci = 0, a etiqueta permanece em
silêncio. Caso contrário, ci = 1 e a etiqueta transmite ao leitor
um determinado sinal no i−ésimo intervalo de tempo.
O leitor, por sua vez, analisa o sinal recebido e utiliza o
método RCS para determinar a quantidade de etiquetas que
transmitem simultaneamente no i−ésimo intervalo, convertendo essa informação na quantidade de palavras-código que
possuem 1 na i−ésima posição. Ao final de n intervalos de
tempo o leitor terá a soma de todas as palavras transmitidas
pelas etiquetas. Se todas as palavras-código forem distintas,
então o processo é encerrado. Caso contrário, o leitor dará
inı́cio a uma nova rodada de identificação para as etiquetas
que selecionaram palavras repetidas. Um novo código C 0 com
parâmetros (n0 , M 0 , s0 ) é escolhido com base na quantidade
de etiquetas t0 ≤ s0 que não foram identificadas e um novo
comando Request é enviado. O processo de singularização
é encerrado quando todas as etiquetas são identificadas. A
Figura 2 exibe o fluxograma da execução do protocolo.

Fig. 2.

Fluxograma de execução do protocolo proposto.

A escolha do código foi feita com base na possibilidade
de implementação futura do protocolo em um ambiente real.
Seja uma matriz de verificação de paridade H, com dimensão
d × (2d − 1), em que a k−ésima coluna é a representação
binária de k. Como exemplo, para d = 3, tem-se a matriz


0 0 0 1 1 1 1
H = 0 1 1 0 0 1 1 .
(2)
1 0 1 0 1 0 1

formato de construção, pode ser facilmente adaptada para o
nosso problema. Com base no Teorema 1 e na definição 1,
temos que o código CH , formado pelas combinações lineares
das linhas de H, excluindo a palavra nula, é também um
código de singularização.
Para implementar o protocolo de transmissão, as etiquetas
devem ser capazes de realizar duas operações básicas sobre o
corpo GF (2) = {0, 1}: seleção de uma sequência aleatória de
comprimento d; manipulações numéricas sobre a sequência
escolhida. Essas operações são realizáveis de acordo com o
padrão EPC Global, o qual as inclui entre os requisitos obrigatórios para tais dispositivos. O algoritmo utilizado durante
o processo de codificação para as etiquetas é descrito como
segue.
Algoritmo 1 Codificação das Etiquetas
1: Espera até receber requisição do leitor
2: se Comando = Query então
3:
Faça d ← 32
4:
Atualize o contador i = (i1 , i2 , . . . , id ) para um valor
aleatório. Transmita imediatamente
5: fim se
6: se Comando = Request então
7:
Ajuste o valor de d.
8:
Faça i = (i1 , i2 , . . . , id ) = (0, 0, . . . , 1).
9:
Gere uma sequência aleatória t de comprimento d
diferente da sequência nula.
10:
enquanto i < 2d faça
11:
result = 0
12:
para j = 1 até d faça
13:
result = result ⊕ (ij ∧ tj )
14:
fim para
15:
se result = 0 então
16:
Permaneça em silêncio no i−ésimo slot
17:
senão
18:
Transmita um sinal no i−ésimo slot
19:
fim se
20:
i=i+1
21:
fim enquanto
22: fim se
Nota-se, portanto, que não é necessário armazenar a matriz
H na memória das etiquetas. A partir do contador i obtêm-se
uma palavra do código CH gerada pela multiplicação tH. O
leitor, por sua vez, deve determinar a quantidade de etiquetas
que transmitem um sinal no i−ésimo intervalo de tempo. Para
tanto, seja ci a palavra-código gerada pela i−ésima etiqueta,
s a quantidade de etiquetas ainda não identificadas e xi a
quantidade de etiquetas que geraram a palavra ci . Portanto, o
leitor deve resolver o sistema de equações
(r1 , r2 , . . . , rn ) =

s
X

xi ci ,

(3)

i=1

em que o vetor r e x são tomados sobre Z. Para que o processo
de identificação seja finalizado, o decodificador deve recuperar
Essa matriz representa um código de Hamming dual no os valores xi , dado que r é conhecido. Com base na maior
contexto dos códigos de bloco clássicos e, devido ao seu capacidade de processamento do dispositivo leitor, é possı́vel
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realizar essa tarefa de forma direta através da multiplicação do
vetor r pela inversa da matriz quadrada com dimensão 2d − 1
que contém todas as palavras do código CH sobre os reais.
IV. R ESULTADOS
Um ambiente de simulação utilizando a linguagem Python
foi construı́do para executar os protocolos abordados no trabalho. Os resultados obtidos para os códigos de singularização
foram comparados aos métodos DFSA-b e algoritmo-Q em
relação a duas métricas de desempenho: quantidade total de
slots utilizados e taxa de transferência média, ou throughput.
Foram utilizados cenários com uma quantidade significativa de
etiquetas, variando no intervalo (1, 1000), a fim de avaliar o
desempenho dos métodos em ambientes com alta densidade de
etiquetas. A Figura 3 apresenta as curvas obtidas em simulação
para a variação da quantidade de slots como função da
quantidade de etiquetas em campo. A curva inferior representa
o limitante para essa medida.

Fig. 4. Taxa de transferência média para os métodos utilizados como função
do número de etiquetas.

de UHF que se utiliza dos códigos de singularização. Com
base no método da seção transversal de radar, apresentou-se
um protocolo para a comunicação das etiquetas compatı́vel
com o padrão EPC Global. Os resultados obtidos por meio
de simulações mostraram uma redução na quantidade de
slots utilizados no processo de identificação e uma maior
taxa de transferência em cenários com a mesma quantidade
de etiquetas, em comparação aos resultados obtidos para os
protocolos DFSA-b e algoritmo-Q. Portanto, há redução no
tempo total de identificação e maior eficiência na utilização do
canal, resultando em menores perdas de energia para alimentar
as etiquetas por parte do leitor.
R EFER ÊNCIAS

Fig. 3.

Variação da quantidade de slots em relação ao número de etiquetas.

Para a taxa de transferência, a utilização dos códigos
de singularização apresentou uma melhoria significativa em
comparação aos outros métodos, o que leva a um uso mais
eficiente do canal de comunicação. A Figura 4 exibe os
resultados obtidos para todos os protocolos em comparação ao
valor analı́tico de 1/e, que é obtido para o algoritmo DFSA
sob a condição de igualdade entre o número de etiquetas sem
identificação e quantidade de slots por quadro.
A Tabela I descreve os ganhos percentuais da utilização dos
códigos de singularização com base nas Figuras 3 e 4, para
um cenário com 500 etiquetas.
TABELA I
G ANHOS PERCENTUAIS DOS C ÓDIGOS DE SINGULARIZAÇ ÃO PARA UM
VALOR DE 500 ETIQUETAS EM CAMPO .

Qtde slots
Throughput

DFSA-b
≈ −16, 5%
≈ 24, 4%

Algoritmo-Q
≈ −7, 6%
≈ 14, 8%
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Projeto de constelações com sı́mbolos
não-equiprováveis adequadas ao sensoriamento
espectral por caracterı́sticas cicloestacionárias
utilizando Simulated Annealing
Pedro T. V. de Souza, Vinicius S. V. de Souza, Aluı́sio I. R. Fontes, Luiz F. Q. Silveira

Resumo— O sensorimaneto de sinais por análise de caracterı́sticas cicloestacionárias pode ser afetado pela probabilidade
de ocorrência desses sinais. Este trabalho apresenta um método
de projeto de constelações com probabilidade de sı́mbolos nãoequiprovaveis adequadas ao sensoriamento espectral utilizando
análise de caracterı́sticas cicloestacionárias. A constelação foi
projetada através do algoritmo do Simmulated Anneling considerando a transmissão em canais com ruı́do AWGN. A
constelação obtida foi avaliada em um cenário caracterizado por
um ruı́do branco e comparada a uma constelação não otimizada.
Foram obtidos resultados de taxa de deteção considerando uma
probabilidade de falso alarme de 10%, conforme o padrão
IEEE 802.22. Os resultados obtidos por simulação computacional
indicam uma taxa de acerto superior na detecção dos sinais PSK
oriundos de uma constelação otimizada, quando comparados a
detecção de sinais de uma constelação PSK padrão, com pontos
equi-espaçados.
Palavras-Chave— Sensoriamento Espectral, Cicloestacionariedade, Simmulated Anneling, Rádio Cognitivo, Inteligência Artifical.
Abstract— Spectral sensing by cyclostationary characteristics
analysis can be affected by the probability of occurrence of these
signals. This work presents a method of designing constellations with probability of non-equiprobable symbols suitable for
spectral sensing using analysis of cyclostationary characteristics.
The constellation was designed through the Simmulated Anneling
algorithm considering the transmission in channels with AWGN
noise. The constellation obtained was evaluated in a scenario
characterized by white noise and compared to a non-optimized
constellation. Detection rate results were obtained considering a
false alarm probability of 10%, according to the IEEE 802.22
standard. The results obtained by computational simulation
indicate a higher accuracy rate in the detection of PSK signals
from an optimized constellation when compared to the detection
of signals from a standard PSK constellation with equi-spaced
points.
Keywords— Spectral Sensing, Cyclostationary, Simmulated Anneling, Cognitive Radio, Artificial Intelligence.
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eletromagnético tenha se tornado cada vez mais crı́tico. Em
particular, estudos cientı́ficos comprovaram que o problema
de acesso ao espectro é mais significativo do que a escassez
fı́sica desse recurso [1]. Diante disto, a comunidade cientı́fica,
em conjunto com os órgãos reguladores, têm estudado uma
polı́tica de alocação do espectro, chamada de acesso dinâmico
ao espectro (Dynamic Spectrum Access - DSA) [2]. Neste novo
contexto, o sistema de rádio deve ser capaz de detectar porções
livres do espectro eletromagnético [3].
A detecção de porções livres do espectro por um sistema de
rádio é denominado de sensoriamento espectral [4]. De forma
geral, três métodos clássicos são definidos na literatura para o
sensoriamento espectral: detecção por energia; por análise de
caracterı́sticas cicloestacionárias e por filtros casados [5].
Em particular, no sensoriamento por análise de caracterı́sticas cicloestacionárias, a detecção do usuário primário
é baseada em momentos estatı́sticos do sinal recebido [6].
Esse método de sensoriamento se configura como sendo o
mais interessante em cenários caracterizados por uma baixa
relação sinal ruı́do (Signal-to-Noise Ratio - SNR), além de
não necessitar de nenhum conhecimento prévio dos sinais a
serem sensoriados [5].
Recentemente, alguns trabalhos na literatura vêm analisando
o desempenho da detecção por análise de cicloestacionariedades em diferentes abordagens de sensoriamento espectral..
Em [7], por exemplo, os autores utilizam Cadeias de Markov
para classificar caracterı́sticas obtidas a partir de medidas de
cicloestacionaridade realizadas sobre sinais modulados. Em [2]
é proposta uma técnica de sensoriamento realizada a partir de
um limiar calculado por meio de funções resultantes de um
processo de análise cicloestacionária. Em [8] utiliza-se uma
Rede Neural Artificial (RNA) para, a partir de caracterı́sticas
cicicloestacionárias, classificar a modulação de sinais monitorados. Por fim, em [9], os autores propõem um sistema
que inicialmente estima valores de funções cicloestacionárias
sobre uma região de R2 e utiliza tais valores para efetuar o
sensoriamento de sinais transmitidos sobre porções do espectro
eletromagnético.
Entretanto, a utilização de alguns subsistemas de transmissão, como codificação de canal e transmissão em múltiplas
portadoras, podem gerar dificuldades relacionadas ao sensoriamento espectral [10], [11]. Conforme será demonstrado
neste trabalho, existem dificuldades reais para a aplicação
de técnicas de sensoriamento espectral por cicloestacionar922
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iedades em sinais oriundos de constelações com sı́mbolos nãoequiprováveis. Essas dificuldades surgem devido a forma como
os sı́mbolos codificados podem ser modulados e transmitidos
pelo canal de comunicações.
Desta maneira, neste trabalho, busca-se esquemas de
modulação com constelações de sı́mbolos não-equiprováveis
a um cenário de comunicação caracterizado pelo acesso
dinâmico ao espectro e sensoriamento espectral por análise
de cicloestacionariedades. Especificamente apresenta-se uma
técnica de projeto de constelações PSK (Phase Shift Keying) com sı́mbolos não-equiprováveis otimizada via Simulated
Annealing de forma a garantir boas caracterı́sticas cicloestacionárias para um sensoriamento espectral eficiente..
O restante do artigo está organizado como segue: a Seção
II apresenta os principais conceitos sobre o sensorimento por
análise de cicloestacionariedades, a Seção III apresenta o
método utilizado para a obtenção da constelação otimizada ao
sensoriamento espectral, a Seção IV apresenta os resultados
de simulações computacionais, e, por fim,na Seção V são
apresentadas as conclusões do trabalho.
II. P ROCESSOS C ICLOESTACION ÁRIOS
Um sinal x(t) é dito cicloestacionário de segunda ordem (no
sentido amplo) se houver uma transformação não-linear f (·)
de segunda ordem tal que o sinal y(t) = f (x(t)) apresente
componentes senoidais de amplitude finita [6]. De forma
geral, os sinais com cicloestacionáriedade de segunda ordem
apresentam a Função de Autocorrelação periódica no tempo t
[12]:
Rx (t + T, τ ) = Rx (t, τ ),
(1)
em que T é o perı́odo de repetição e Rx (t, τ ) é a função de
Autocorrelação [6]:
D 
τ E
τ ∗
x t−
,
(2)
Rx (t, τ ) = x t +
2
2
em que sı́mbolo h·i representa o operador média temporal:
Z
1 T /2
h·i = lim
(·)dt.
(3)
T →∞ T −T /2
Quando a teoria de processos cicloestacionários de segunda
ordem é aplicada ao sensoriamento espectral, três funções
importantes são utilizadas: a Função Auto-Correlação Cı́clica
(Ciclic Autocorrelation Function - CAF), a Função de Densidade de Correlação Espectral (Spectral Correlation Density
Function - SCD) e o Perfil Alfa [10].
A Função de Autocorrelação de um processo cicloestacionário de segunda ordem é periódica, logo pode ser representada através de uma série de Fourier [4]. Denomina-se
de Função de Autocorrelação Cı́clica (CAF) os coeficientes
resultantes da expansão da função de Auto Correlação em uma
série de Fourier [13], i.e.:
D 
τ  −j2παt E
τ ∗
x t−
e
,
(4)
Rxα (τ ) = x t +
2
2
em que o parâmetro α é chamado frequência cı́clica [5]. Dessa
forma, um sinal x(t) possui cicloestacionariedade de segunda
ordem se sua CAF (Rxα (τ )) apresentar valores não nulos para
α 6= 0 [4].

A Função de Densidade de Correlação Espectral, por sua
vez, pode ser compreendida como a correlação estatı́stica entre
componentes espectrais f + α/2 e f − α/2 de um sinal x(t) e
pode ser determinada a partir do periodograma cı́clico variante
no tempo [4]:
D 
α E
α ∗ 
X t, f −
,
(5)
Sxα (f ) = X t, f +
2
2
em que f é a frequência do sinal, expressa em Hz, e:
Z t+T /2
x(u)e−j2πνu du,
(6)
X (t, ν) =
t−T /2

é uma STFT (Short-Time Fourier Transform) deslizante de
tamanho T [2].
A avaliação da Função Densidade de Correlação Espectral,
conforme expressa na Equação (5), gera como resultado uma
superfı́cie sobre o plano (f, α), simétrica tanto em f quanto
em α [4]. Devido ao alto custo computacional em analisar um
gráfico de superfı́cie e considerando as simetrias presentes na
SCD, em geral calcula-se uma projeção da SCD em um plano
ortogonal a f , para valores de α > 0, a qual denomina-se de
Perfil Alfa [10], definida neste trabalho como:
maxf [Sxα (f )]
ρ (α) =
.
(7)
maxf,α [Sxα (f )]
A. Sensoriamento por análise de cicloestacionariedades
O método de sensoriamento por análise de caracterı́sticas cicloestacionárias abordado neste trabalho é baseado na detecção
de picos de amplitude no perfil alfa do sinal sensoriado. De
forma geral, sabe-se que o ruı́do estacionário não possui qualquer correlação espectral para uma frequência cı́clica diferente
de zero (α 6= 0) [4]. Neste caso utiliza-se uma abordagem
baseada em uma métrica de sensoriamento, definida em R, e
calculada a partir da função SCD, definida como [10]:
ε = ρ (α = αi ),

(8)

em que ρ (α = αi ) é o perfil alfa do sinal sensoriado, calculado
na frequência cı́clica αi . Dado que, em sinais modulados, as
posições dos picos no perfil alfa são bem definidas [2], [4],
[10], a frequência cı́clica αi é escolhida de forma a coincidir
com os pontos do perfil alfa que apresentem esses picos.
Supondo a existência de um usuário primário, o valor da
métrica de sensoriamento definida na Equação (12) calculada
nos pontos onde ocorrem os picos no perfil alfa tenderão a
ser maior do que zero (ε(αi ) > 0). Contudo, se o usuário
primário estiver ausente, o valor da métrica de sensoriamento
aproxima-se de zero.
Desta forma, de posse dos resultados do cálculo do perfil
alfa nos pontos caracterı́sticos, basta calcular a métrica de
sensoriamento nesses pontos e realizar uma detecção por
limiar. Supondo-se o conhecimento do limiar sub-ótimo δt , a
arquitetura de sensoriamento utilizada neste trabalho consiste
em realizar um simples teste de hipótese binário para a
detecção de usuários primários na faixa de espectro analisado:
• Se ε(αi ) > δt então o usuário primário estará presente;
• Caso contrário, o usuário primário estará ausente ou
seu sinal não utiliza uma modulação reconhecida pela
estratégia proposta.
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Em alguns sistemas de comunicações, os sı́mbolos da
constelação utilizada na modulação não são equiprováveis
[14]. Pode-se observar que o uso de funções de análise de
caracterı́sticas cicloestacionárias em sinais que apresentem
constelações com sı́mbolos não-equiprováveis pode ser ineficiente em função de um “sombreamento” das caracterı́sticas
cicloestacionárias extraı́das a partir desses sinais. [10].
As caracterı́sticas cicloestacionárias de sinais nãoequiprováveis como aqueles oriundos dos sı́mbolos PSK
relacionados na Tabela V, por exemplo, apresentam o perfil
alfa ilustrado na Figura 1. Dado que o único pico existente
é de baixa amplitude, em situações de baixa SNR, uma
arquitetura de sensoriamento baseado nessa técnica de
processamento pode gerar um falso-negativo.

a função objetivo apresenta vários mı́nimos locais, o algoritmo do Simulated Annealing foi utilizado em função dos
seguintes fatores: (i) sua simplicidade de implementação; (ii)
sua versatilidade em resolver problemas predominantemente
estocásticos e (iii) a robustez desse algoritmo em determinar
o ótimo global em cenários caracterizados pela presença de
múltiplos mı́nimos locais no espaço de busca da função [15],
[16].
Neste trabalho a função objetivo é determinada visando
maximizar a taxa de detecção do sinal, definida em função da
amplitude dos picos presentes no perfil alfa que caracterizam
esses sinais no espectro de frequências cı́clicas..
Assim, considerando que constelações M-PSK possuem
perfil alfa com uma única linha espectral na frequência cı́clica
α = αi , pode-se definir a função objetivo (F (x)) a ser
maximizada pelo Simulated Annealing como:

TABELA I
C ONSTELAÇ ÃO COM S ÍMBOLOS N ÃO EQUIPROV ÁVEIS .

F (x) = ρ(α = αi , x),

B. Sensoriamento em sinais com sı́mbolos não equiprováveis

Sı́mbolo
1
-1
3
-3
5
-5
7
-7

Ângulo de localização (rad)
π/8
−π/8
3π/8
−3π/8
5π/8
−5π/8
7π/8
−7π/8

(9)

em que o vetor x representa os ângulos da constelação
projetada e ρ(α = αi , x) é o valor do perfil alfa da constelação
x calculado na frequência cı́clica αi .
A obtenção do valor ρ(α = fs /16, x) pode ser realizada
por qualquer algoritmo de cálculo da SCD.. Neste trabalho,
a estimação desta função foi realizada por meio do algoritmo
CPD (Cyclic Periodogram Detection), descrito em [17].
O vetor de ângulos da constelação x foi inciado de forma
equiespaçada em uma circunferência de raio unitário, conforme apresentado na Tabela I. A busca pela constelação
ocorre apenas no semi-cı́rculo superior da constelação. Essa
restrição reduz o espaço de busca e garante que a média da
constelação sempre será nula.
A modificação aleatória do estado no algoritmo se deu
somando-se um valor aleatório pequeno, seguindo uma
distribuição uniforme U (−π/50, π/50), em uma posição escolhida ao acaso do vetor x de ângulos da constelação.

Probabilidade
0.25
0.25
0.125
0.125
0.0925
0.0925
0.0325
0.0325

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

IV. R ESULTADOS DE S IMULAÇ ÕES
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1
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Fig. 1. Perfil Alfa para a Constelação Não-Equiprovável indicada na Tabela
V.

Por sua vez, resultados obtidos por simulação computacional indicam que ao se ajustar os sı́mbolos da constelação,
as linhas espectrais resultantes da análise de caracterı́sticas
cicloestacionárias são evidenciadas [10].
Na seção a seguir detalha-se um método de ajuste
de ângulos de uma constelação PSK com sı́mbolos não
equiprováveis otimizada para o sensoriamento espectral,
baseado no algoritmo do Simulated Annealing.
III. P ROJETO DE C ONSTELAÇ ÕES N ÃO EQUIPROV ÁVEIS
PARA O S ENSORIAMENTO E SPECTRAL
A busca por constelações otimizadas ao sensoriamento
espectral ocorreu por meio do algoritmo Simulated Annealing.
Dado a complexidade do problema, associado ao fato que

Nesta seção são apresentados alguns resultados de
simulação referentes ao projeto de constelações nãoequiprováveis adequadas ao sensoriamento espectral por caracterı́sticas cicloestacionárias. Neste trabalho utilizou-se uma
constelação 8-PSK, com energia unitária e distribuição de
probabilidade dos sı́mbolos apresentada na Tabela I.
O modelo do canal de comunicações considerado nas
simulações é caracterizado pelo ruı́do aditivo Gaussiano
branco (AWGN). Neste caso o vetor de sinal recebido y pode
ser escrito em função do vetor do sinal transmitido x como
[18]:
y =x+n
(10)
em que n é o vetor de ruı́do branco Gaussiano aditivo de média
nula e variância N0 /2 por dimensão, em que N0 é calculado
por [18]:
N0 = 10−0.1Eb /N0(SN R)
(11)
O Simulated Annealing utilizado na otimização da
constelação foi ajustado com os parâmetros de simulação subótimos apresentados na Tabela II.
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TABELA II
PAR ÂMETROS UTILIZADOS NO S IMULATED A NNEALING
Parâmetro
Temperatura Inicial
Resfriamento
Fator de Resfriamento
Iterações por Temperatura
Quantidade de Iterações

Valor
200
Geométrico
0.98
10
3500

uma taxa de detecção maior no sensoriamento dos sinais PSK
otimizados.
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5

Parametrização
fc = 1024Hz
fs = 4096Hz
4096 amostras
16 amostras/sı́mbolo
0.5

TABELA IV
PAR ÂMETROS DO ALGORITMO CPD UTILIZADO NA ESTIMAÇ ÃO DO
PERFIL ALFA PARA A OBTENÇ ÃO DA FUNÇ ÃO - OBJETIVO
Caracterı́stica
Resolução no eixo α
Resolução no eixo f

Parametrização
∆α = 8Hz
∆f = 16Hz

A Tabela V apresenta os ângulos da constelação PSK
obtida na otimização por Simulated Annealing. Observa-se
que os pontos da constelação não estão equi-espaçados na
circunferência de raio unitário.
TABELA V
C ONSTELAÇ ÃO OTIMIZADA AO S ENSORIAMENTO E SPECTRAL
Sı́mbolo
1
-1
3
-3
5
-5
7
-7

Ângulo de localização (rad)
1.6337
−1.6337
0.7994
−0.7994
2.2911
−2.2911
2.8824
−2.8824

Probabilidade
0.25
0.25
0.125
0.125
0.0925
0.0925
0.0325
0.0325

0
0

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Fig. 2. Perfil Alfa para a Constelação Otimizada para o Sensoriamento
Espectral.

Analisando a Figura 2, nota-se que o perfil alfa desta
constelação apresenta uma linha espectral localizada em α =
fs /16, e desta forma pode-se utilizar este ponto do cicloespectro para o sensoriamento espectral. Desta maneira, a métrica
de sensoriamento utilizada neste trabalho consiste em:
ε = ρ (α = fs /16).

(12)

Tomando-se como base o padrão internacional IEEE 802.22,
que regulamenta alguns requisitos dos sistemas de rádio cognitivo, deseja-se uma probabilidade de falso alarme constante
de 10% [1]. Essa probabilidade de falso alarme pode ser obtida
regulando-se o limiar de decisão a ser utilizado na arquitetura
de sensoriamento espectral.
Dado que não foi possı́vel encontrar uma relação
matemática entre a probabilidade de falso alarme e um
dado limiar de sensoriamento, neste trabalho obteve-se por
simulação uma curva que relaciona esses dois parâmetros,
ilustrada na Figura 3. Para cada valor de limiar foram feitos
500 testes e calculou-se a probabilidade de falso alarme para
cada um dos valores de limiar de detecção.
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

Limiar de Detecção

Fig. 3.

O perfil alfa obtido para os sinais oriundos da constelação
descrita na Tabela V está ilustrado na Figura 2. Observase que, quando este é comparado ao perfil alfa da Figura 1
(correspondente à da constelação não-otimizada) com o Perfil
Alfa da Figura 2 (correspondente à constelação otimizada) a
amplitude das raias espectrais são mais elevadas, o que indica

0.1

Ciclofrequência ( /F s)

)

Caracterı́stica
Frequência da Portadora
Frequência de amostragem
Quantidade de amostras do sinal
em banda base
Número de amostras por sı́mbolo
Fator de roll-off

0.1

FA

TABELA III
PAR ÂMETROS DO SINAL SIMULADO PARA A ESTIMAÇ ÃO DO PERFIL ALFA
PARA A OBTENÇ ÃO DA FUNÇ ÃO - OBJETIVO

0.3
0.2

Probabilidade de Falso Alarme (P

Para a obtenção do perfil alfa, necessário para o cálculo
da função-objetivo, foi simulado um sinal em banda passante
definido pela constelação a ser otimizada. O sinal foi modulado com os parâmetros descritos na Tabela III e formatados
com um pulso do tipo cosseno elevado. A estimação do
perfil alfa foi realizada por meio do algoritmo CPD (Cyclic
Periodogram Detection), descrito em [17], com os parâmetros
descritos na Tabela IV.

0.4

Probabilidade de Falso Alarme em Função do Limiar de Detecção.

A partir da observação da Figura 3, estipulou-se um
limiar de decisão δ=0,109, que leva a uma probabilidade
de falso alarme aproximadamente igual a 10%. O desempenho da arquitetura de sensoriamento proposta foi avaliado
considerando-se esse limiar.
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A Figura 4 apresenta a taxa de detecção dos sinais associados à constelação otimizada. Cada ponto da curva foi
obtido como uma média das decisões tomadas em 3500 testes.
Observa-se que o sensoriamento dos sinais PSK oriundos
da constelação otimizada apresenta resultados satifatórios até
a ordem de -16dB. Além disso, observa-se também que a
taxa de detecção para a constelação projetada é superior
quando comparada a da constelação original. Nota-se que os
resultados para a taxa de detecção da constelação obtida neste
trabalho diferem em aproximadamente +4dB da constelação
original, demonstrando o seu melhor desempenho na detecção
do usuário primário.
Probabilidade de Detecção (P D )

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

Otimizada
Não Otimizada

0.1
0

-20

-15

-10

-5

SNR

Fig. 4. Probabilidade de Detecção do Usuário Primário em Função da SNR.

V. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho apresenta-se um método para a obtenção
de constelações adequadas ao sensoriamento de sinais com
sı́mbolos não-equiprováveis por análise de caracterı́sticas cicloestacionárias,, bem como os resultados de simulações referentes a análise de desempenho das constelações projetadas. A
partir dos resultados de simulações obtidos, pôde-se constatar
que o método de projeto utilizando o Simulated Anneling foi
eficiente no projeto destas constelações.
Dois pontos importantes podem ser analisados para o
método de sensoriamento adotado. O primeiro é que a
implementação do método de sensoriamento por caracterı́sticas cicloestacionárias descrito neste trabalho depende
do conhecimento da frequência de amostragem e da taxa
de sobreamostragem do sinal a ser sensoriado. Um erro
na estimação desses parâmetros irá acarretar em erros no
sensoriamento. O segundo é que resultados melhores poderiam
ter sido alcançados aumentando-se o número de amostras
analisadas, porém isso implicaria em uma carga computacional
igualmente superior, principalmente no cálculo das medidas
cicloestacionárias.
Em trabalhos futuros pretende-se investigar o efeito de algumas variáveis que não foram modeladas no desempenho do
sensoriamento espectral, como: desvanecimento, detecção em
ambientes com espalhamento de espectro, detecção em canais
caracterizados pela seletividade em frequência e desvanecimento por sombreamento. Além disso, pretende-se realizar
uma otimização multiobjetivo, reforçando os compromissos
entre probabilidade de detecção do usuário primário e a
probabilidade de erro de demodulação do sistema. Por fim,

pretende-se realizar o estudo do comportamento do método
de sensoriamento analisado e da constelação projetada em
cenários caracterizados por ruı́do não-Gaussiano.
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Resumo—Neste trabalho foi realizado um estudo panorâmico
(overview) das tendências tecnológicas da forma de onda LTE
aplicada ao RDS, com base em informações extraídas de
documentos de patentes. Foi usada como fonte de dados a base
patentária Patent Inspiration. Além disso, foi consultada a base de
publicações científicas Scopus a fim de inferir a difusão
tecnológica do LTE aplicado ao RDS. Foram mapeados os
principais depositantes, depósitos de pedido de patente por anos,
a distribuição patentária por países e setores dos processos pelos
campos tecnológicos.
Palavras-Chave—Long Term Evolution (LTE), Rádio Definido
por Software (RDS), patenteamento, mapa tecnológico.
Abstract— this work is an overview of the technological
trends of the LTE waveform applied to RDS, based on
information extracted from patent documents. Patent Inspiration
was used as the data source. In addition, the scientific
publications base Scopus was consulted to infer the technological
maturity of LTE applied to RDS. The main depositors, patent
application for years, the patent distribution by countries and
sectors of the technological fields are identified.
Keywords— Long Term Evolution (LTE), Software Defined
Radio (SDR), patenting, technological roadmap.

I.

INTRODUÇÃO

O Rádio Definido por Software (RDS) é um sistema de
radiocomunicação em que algumas ou todas as funções da
camada física (hardware) são realizadas por software [1].
Assim, o sistema caracteriza-se por ser capaz de portar novas
configurações, quando demandado, e diversos padrões de
comunicações, proporcionando assim interoperabilidade com
sistemas de comunicação existentes [2].
O conceito do RDS permite atualizações demandadas pelos
equipamentos, proporcionando a redução de custos de
manutenção e de investimento atrelado a componentes físicos,
assim como possibilita o uso de uma arquitetura de plataforma
comum, possibilitando que novos produtos sejam mais
rapidamente introduzidos a múltiplos mercados [1].
Neste contexto, o Ministério da Defesa publicou a Portaria
nº 2.110-MD, de 9 de agosto de 2012, e instituiu o Programa
Rádio Definido por Software do Ministério da Defesa (RDSDefesa), sob a responsabilidade do Centro Tecnológico do
Exército (CTEx). Tal empreendimento tem por objetivo a
obtenção de novas capacidades radiocomunicadoras às Forças
Armadas brasileiras por meio da pesquisa e do

desenvolvimento (P&D) de tecnologias dedicadas à
interoperabilidade nas comunicações táticas, com a garantia de
atuação, liberdade de ação e segurança no espaço cibernético,
bem como à premência de reduzir a dependência a
equipamentos importados [4].
O primeiro ciclo do Programa RDS-Defesa é composto de 4
(quatro) fases, nas quais foram desenvolvidos, até a 2ª fase,
protótipos de RDS veiculares operando nas faixas de HF e
VHF [5]. A 3ª fase da P&D almeja o desenvolvimento de
formas de onda capazes de operar na banda UHF [6]. Nesta
banda de frequência, destacam-se as formas de onda Long
Term Evolution (LTE), Soldier Radio Waveform (SRW),
Wideband Network Waveform (WNW) e Coalition Wideband
Waveform (COALWNW) [7].
Das supracitadas formas de onda, a LTE é amplamente
empregada no meio civil como padrão provedor de internet
móvel 4G, enquanto que as demais formas de onda foram
desenvolvidas para o emprego militar [7]. Todavia foi
realizado um estudo preliminar quanto ao quantitativo de
publicações de cunho científico que este padrão de
comunicação, LTE, dispõe explicitamente associado ao
emprego militar. Para tanto foi feito uso da base Scopus para a
obtenção das informações que constituem a Tabela 1. Cabe
ressaltar que as buscas para as demais formas de onda
retornaram: 565 artigos sobre SRW; 2602 artigos sobre
WNW; e 2 artigos sobre COALWNW.
TABELA 1. PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE AS FORMAS DE ONDA.

Formas de Onda

Quantidade
Total de
Publicações
Científicas

Quantidade Total
de Publicações
Científicas com
Aplicação Militar

Long Term Evolution (LTE)

31181

223

A informação discriminada na coluna “Quantidade Total
de Publicações Científicas” é referente ao quantitativo de
documentos identificados por meio da sintaxe de busca
considerando somente a respectiva forma de onda. A coluna
“Quantidade Total de Publicações Científicas com
Aplicação Militar” refere-se a uma segunda estratégia
considerando o padrão de comunicação associado
explicitamente ao emprego militar. O detalhamento dos
critérios para a obtenção das informações da Tabela 1 está
apresentado posteriormente na seção de metodologia.
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Ao observar o número de publicações relacionadas ao LTE
na Tabela 1, 31.181 documentos, salienta-se a expressiva
discrepância de valores, quando comparado ao quantitativo
dos demais padrões de comunicação. Além disso, conforme
destacado na coluna “Quantidade Total de Publicações
Científicas com Aplicação Militar”, já existem publicações
sobre sua utilização no ambiente militar. Desta forma, o
presente estudo está exclusivamente dedicado para evidenciar
os aspectos do LTE para aplicações no RDS.
Dado que o LTE apresenta possibilidades de emprego
dual, civil e militar, o presente estudo não é apenas válido para
projetos de P&D em comunicações militares. Assim, entendese que estudos de inteligência tecnológica são altamente
relevantes para grupos de pesquisa acadêmicos e de
Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT) como suporte à
pesquisa e desenvolvimento. Além disso, no melhor de nosso
conhecimento, não há estudos deste porte voltados para a
forma de onda LTE e sua possível aplicação em ambiente
militar.
Dentro deste contexto, este artigo está estruturado da
seguinte forma: a seção II apresenta a metodologia de
elaboração de Mapa Tecnológico (technological roadmap –
TRM), Difusão Tecnológica e as considerações que nortearam
o presente estudo; a seção III apresenta o estudo de caso com a
forma de onda LTE; e a seção IV apresenta as considerações
finais deste trabalho e os próximos passos deste projeto.
Ademais, salienta-se que a pesquisa não teve por pretensão
esgotar o assunto, mas sim analisar as informações obtidas na
etapa pré-prospectiva sobre as formas de onda aplicáveis ao
RDS, sendo o mapa tecnológico enquadrado como pesquisa
complementar futura.
II.

METODOLOGIA

O roadmap tecnológico pode ser entendido como um
estudo sistemático do desenvolvimento científico e
tecnológico visando apoiar o planejamento estratégico da
organização, destacando os vínculos existentes entre os
objetivos estratégicos e os ativos tecnológicos disponíveis.
Desta maneira, o TRM é uma ferramenta prospectiva que
permite analisar o ambiente, monitorar os concorrentes ao
longo do tempo, estabelecer tendências de mercado, estudar
trajetórias tecnológicas, identificar perfis de empresas e
oportunidades de novos negócios [8].
O roadmap é desenvolvido em 3 etapas principais: etapa
pré-prospectiva, na qual é realizado o estudo preliminar sobre
o tema; etapa prospectiva, em que é definida a estratégia da
busca a partir da seleção de palavras-chave, e posteriormente
são organizadas as informações para a análise dos resultados;
e etapa pós-prospectiva, com a construção do TRM [8].
A etapa pré-prospectiva é caracterizada primeiramente pela
busca aleatória de informações sobre o escopo abordado,
visando assim obter uma visão geral do estado da arte e chegar
a uma formulação de estratégias de busca que se sucederá na
etapa seguinte [9]. Entretanto, ressalta-se que a revisão
bibliográfica, bem como os levantamentos de palavras-chave e
tecnologias-foco em entrevistas com especialistas, possibilita
acelerar a compreensão quanto ao tema e efetuar estudos
preliminares com buscas orientadas na etapa inicial.
Adicionalmente, a literatura sobre inovação tem fornecido
ferramentas que auxiliam gestores a acompanharem o
desempenho da difusão de uma tecnologia ao longo do tempo
[10][11]. Estudos passados apontam que a difusão de uma

inovação e/ou tecnologia pode ser representada pela curva de
perfil S, quando observado o desempenho cumulativo da
difusão por ano [12]. A Figura 1 exemplifica como uma
tecnologia evolui e se difunde ao longo do tempo.

Figura 1. Curva S de inovação.

A Figura 1 apresenta três estágios do processo de difusão de
uma tecnologia, conforme segue: Introdução, a tecnologia
encontra-se em formação e existe grande incerteza quanto sua
viabilidade e aos possíveis resultados comerciais;
Crescimento, o processo de difusão se acelera à medida que o
conhecimento acumulado aumenta, bem como é aprimorado o
desempenho da tecnologia; Maturação, os aperfeiçoamentos
incrementais tornam-se menos frequentes e os processos
produtivos padronizam-se. Após a maturação a tecnologia
inicia sua inflexão e evolui para a obsolescência, além disso,
usuários deixam de usá-la em função do surgimento de outras
inovações [10][11].
Finalizada a apresentação dos conceitos teóricos que
embasaram o presente artigo, cabe esclarecer os estudos
realizados.
Assim, o uso das palavras-chave apresentadas pela Tabela 2
nos campos de busca do Scopus de keyword, abstract e title,
possibilitou o levantamento dos quantitativos sobre LTE,
dispostos na Tabela 1. Salienta-se que as estratégias para as
demais formas de onda foram as seguintes: "Soldier Radio
Waveform" OR srw; "Wideband Network Waveform" OR
wnw; e "Coalition Wideband Waveform" OR coalwnw.
TABELA 2. ESTRATÉGIAS DE BUSCA USADAS NA BASE SCOPUS
Estratégia 1

Estratégia 2

"long term
evolution" OR lte

(military OR defense OR army OR
"armed forces" OR coalition OR
"command and control" ) AND ( "long term
evolution" OR lte )

No segundo momento, foi empregada a versão gratuita da
base de dados Patent Inspiration, que permitiu realizar a busca
nos documentos de patentes. Foram empregadas as palavraschave nos campos do título, do resumo e das reivindicações.
As palavras que nortearam o processo de busca foram:
Software defined radio; Software-defined radio; SDR; Long
Term Evolution; e LTE. Por fim é importante ressaltar que a
estratégia de busca ("Long Term Evolution" OR LTE) AND
(SDR OR "software defined radio" OR "software-defined
radio") foi a que melhor retratou o escopo definido
inicialmente, pois consolidou de forma única o quantitativo de
47 documentos, não possibilitando repetições de processos
patentários.
Para o processo de análise patentária, foram segregados os
grupos de patentes com suas respectivas classificações
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internacionais (International Patent Classification–IPC).
Assim foi possível identificar players e países mais
demandados nos depósitos de pedido de patente, inferindo
assim a intensidade da P&D, bem como o interesse comercial.
É importante citar ainda que não foi imposta qualquer
restrição temporal durante o processo de busca. No entanto, há
de se considerar que o pedido de patente permanece em sigilo
pelo prazo de 18 meses a partir da data de depósito, ou se for o
caso, da data da prioridade mais antiga associada ao processo
[13].
Por fim, ressalta-se que cerca de 70% das soluções
tecnológicas dispostas nas patentes não estão disponíveis em
qualquer outro tipo de fonte de informação, consistindo em
relevante manancial de informações tecnológicas [8]. Tal
repositório permite não só o mapeamento estratégico, mas
também a identificação das principais linhas de pesquisa de
interesse no mundo, em dimensões tão distintas quanto países
depositantes, verticais de mercado e instituições de pesquisa
mais produtivas.
III.

ESTUDO DE CASO: RESULTADOS E DISCUSSÃO

A. Difusão Tecnológica
A difusão tecnológica pode ser inferida a partir de modelos
analíticos que descrevam o padrão evolutivo das tecnologias
existentes [11]. Assim, o entendimento da dinâmica da difusão
pode auxiliar gestores na tomada de decisão de maximizar a
vida da tecnologia já explorada, ou migrarem para uma nova e
mais promissora [10]. Colocando-se no papel de uma
organização que almeja pesquisar e desenvolver uma
tecnologia já existente, não convém investir naquelas que
apresentem estágios de maturação de difusão, pois, a qualquer
tempo a mesma poderá entrar em declínio e obsolescência [12].
Isto posto, foram conduzidas buscas no Scopus e no Patent
Inspiration, visando levantar o quantitativo de publicações no
domínio científico e tecnológico e inferir a difusão tecnológica
do LTE para emprego no RDS. Assim, conduziu-se a seguinte
estratégia para ambas as bases: ("Long Term Evolution") AND
("software defined radio" OR "software-defined radio").
A Figura 2 apresenta a distribuição anual do quantitativo
acumulado de publicações. A sua análise possibilita inferir o
estágio de difusão a partir do perfil da curva.

Do exposto, infere-se que o LTE aplicado ao RDS está em
franca adoção e em estágio de difusão crescente, apresentandose convidativa para novos desenvolvimentos tecnológicos.
B. Distribuição Patentária por Países
Os países que possuem depósitos patentários estão
predominantemente no hemisfério norte. Além disso, os mais
demandados em depósitos, conforme ordem crescente, são os
seguintes: Reino Unido; França; Canadá; Finlândia; Alemanha;
China; Coréia do Sul; e Estados Unidos da América.
Não por acaso, estes países possuem reconhecidos esforços
e investimentos em programas de desenvolvimento de RDS,
tais quais citados em [3].
Ressalta-se que o Escritório Americano de Patentes
(USPTO) é o mais demandado quando comparado aos demais
escritórios de diferentes países. Este fato certamente está
influenciado pelo programa Joint Tactical Radio System
(JTRS), que é o pioneiro e mais importante empreendimento
de P&D de RDS. O programa foi iniciado em 1997 com uma
previsão de investimento da ordem de 37 bilhões de dólares, e
com o objetivo de atender as necessidades das Forças
Armadas norte-americanas [6].
Assim, ressalta-se o território americano como o mais
intensivo na P&D das tecnologias ora analisadas, bem como, o
principal mercado para serem introduzidas as soluções
tecnológicas dispostas nos depósitos.
Ademais, as patentes não foram depositadas no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI), portanto
configuram-se como soluções tecnológicas passíveis de serem
exploradas sem a obrigatoriedade de incidência de royalties e
reservas de mercado no Brasil.
C. Depositantes
A Figura 3 destaca as instituições que demandaram a
proteção patentária. A fonte do nome é ampliada tanto quanto
maior o quantitativo de depósitos realizados.
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Figura 2. Evolução anual de publicações acumuladas de artigos e patentes.
Fonte: Elaboração própria com base nos Relatórios do Scopus e do Patent
Inspiration (2018).

As colunas apresentam o quantitativo de documentos
publicados e a curva vermelha corresponde a linha de
tendência polinomial de grau 4 com coeficiente de
determinação R2=0,999.

Figura 3. Instituições demandantes de proteção das tecnologias da forma de
onda LTE associada ao RDS.
Fonte: Relatório do Patent Inspiration (2018).

As instituições CENTURYLINK IP LLC, IMEC,
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD, TRUEPOSITION
INC e USTC UNIV SCIENCE TECH foram apontadas como
as mais intensivas no pleito patentário. Estas 5 (cinco)
instituições possuem juntas cerca de 50% dos depósitos
identificados.
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D. Distribuição por Campos Tecnológicos
A Figura 4 demonstra que os primeiros depósitos datam do
ano de 2005 e descortina 3 (três) ciclos bem definidos pelos
vales nos anos de 2010 e 2013. Sendo observado: o 1º ciclo,
M1, o intervalo de 2005 a 2010; o ciclo seguinte, M2, no
intervalo de anos compreendidos entre 2011 a 2013; e por fim,
M3, entre os anos de 2014 a 2018.

Figura 4. Ciclos de interesse na proteção da tecnologia LTE&RDS
Fonte: Elaboração própria com base nos Relatórios do Patent Inspiration
(2018).

As identificações dos ciclos coincidem com fatores
históricos relacionados com as redefinições da estratégia de
mercado dos fabricantes de RDS, bem como da comunidade
científica. Tais alterações de perspectivas vieram em
atendimento às demandas por novas faixas espectrais nos
EUA e União Européia [14].
A Tabela 3 dispõe as porcentagens das classificações IPC
associadas aos períodos analisados. Para tanto, foi realizado o
agrupamento segundo as subclasses.
TABELA 3-A. PORCENTAGENS DAS CLASSIFICAÇÕES IPC ASSOCIADAS AOS
PROCESSOS DE PATENTE

G01S

G06F

H01P

H04B

H04J

M1

13%

23%

0%

19%

3%

M2

0%

0%

0%

29%

0%

M3

0%

8%

4%

28%

0%

TABELA 3-B. PORCENTAGENS DAS CLASSIFICAÇÕES IPC ASSOCIADAS AOS
PROCESSOS DE PATENTE

H04L

H04M

H04N

H04W

M1

6%

6%

0%

29%

M2

10%

3%

3%

55%

M3

28%

0%

0%

32%

O Detalhamento das subclasses das classificações IPC,
constantes na Tabela 3, podem ser obtidas em [15].

Figura 5. Quantidade de citações das classificações IPC nos processos de
patentes, discriminados pelos ciclos M1, M2 e M3
Fonte: Elaboração própria com base nos Relatórios do Patent Inspiration
(2018).

Neste cenário, no ciclo M1 (2005 a 2010), salienta-se o
interesse tecnológico pelo processamento elétrico de dados
digitais, G06F, bem como o desenvolvimento de instrumentos,
G01S, referentes a radiogoniômetro, a radio navegação, a
determinação da distância ou velocidade pelo uso de ondas de
rádio, a localização ou a detecção de presença pelo uso da
reflexão ou reirradiação de ondas de rádio.
Estas áreas de conhecimento apresentam uma forte
correlação com projetos e atividades de interesse militar. Por
exemplo, tecnologias de radiogoniometria são empregadas em
projetos da Defesa Brasileira, como o Projeto Aurora, que visa
o desenvolvimento de um sistema destinado a cumprir ações
de busca, interceptação, monitoramento, registro, localização
eletrônica e análise de sinais eletromagnéticos nas faixas de
fronteira do Brasil. Tais ações objetivam o apoio de Guerra
Eletrônica estratégico nas faixas de HF, de VHF e de UHF.
Sendo esse projeto desenvolvido no CTEx com recursos da
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) [16].
Podem-se citar ainda as patentes com os códigos de
publicação CA2755033C e WO2010123655A1, em suas
seções de aplicação, apresentam sistemas de localização
precisa pelo uso de rede sem fio autônoma para um dispositivo
móvel (por exemplo, um telefone celular) sem interconexão
com a rede de comunicações sem fio local e com o mínimo de
interrupção, o que guarda em particular, aplicabilidade com a
área de Rádios Definidos por Software.
Ademais, os campos tecnológicos G06F e G01S
apresentaram um abandono no ciclo seguinte, M2 (2010 a
2013), e uma discreta retomada após o ano de 2013, início de
M3.
Outro aspecto relevante é a consistência apresentada, em
todos os ciclos (M1, M2 e M3), pelas tecnologias atinentes aos
sistemas de transmissão H04B e caracterizadas pela
modulação de portadoras para a transmissão de sinais e
informações, assim como pelas soluções de monitoramento,
teste, supressão e limitação de ruído e interferência. Tal
subclasse está presente em 25% de todas as tecnologias
discriminadas nos documentos patentários e apresenta maior
intensidade de depósitos no ciclo M2.
As tecnologias inseridas em H04L, tal qual a transmissão
de sinais fornecidos sob a forma digital, podendo se dar como
transferência de dados, comunicação telegráfica, ou até
mesmo métodos ou disposições para monitoramento de
transmissão de informação digital, evidenciaram notável
crescimento no decurso dos ciclos. Tendo M3 o maior
quantitativo de depósitos de pedido de patente, portanto
mostrando-se como uma possível tendência tecnológica para o
período mais atual.
A subclasse H04W, referente a tecnologias de redes de
comunicação sem fio, apresenta larga abrangência de escopo.
Como observado na Figura 5, este campo tecnológico possui
persistente interesse de depósitos pelos ciclos, porém
ressaltam-se os anos de M2. O citado período apresenta um
incremento de aproximadamente 100% em sua magnitude,
quando comparada aos ciclos M1 e M3.
A fim de se exemplificar os campos tecnológicos das
supracitadas classes H04, apresenta-se a patente intitulada
Multi-service Provider Wireless Access Point, código
US2017311382A1, que dispõe a solução tecnológica de um
ponto de acesso sem fio de provedor multi-serviço que pode se
comunicar com uma pluralidade de dispositivos sem fio, cada
um associado a uma operadora sem fio diferente, e rotear
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comunicações de cada dispositivo para a operadora apropriada
(e/ou, similarmente, transmitir comunicações de cada
transportadora para o dispositivo sem fio apropriado). Sendo a
citada patente pertencente ao H04B1/00, um dos subgrupos de
H04B, ao H04L5/00, um dos subgrupos de H04L, e ao
H04W48/06 e H04W88/10, dois subgrupos de H04W.
Por fim, quando verificada a média percentual associada às
classificações IPC descritas na Figura 5, constata-se que as
subclasses H04B, H04L e H04W representam mais de 78%
(setenta e oito por cento) das matérias tecnológicas que
demandaram a proteção patentária.
IV.

CONCLUSÕES

A partir do estudo realizado, originado pelas informações
obtidas na etapa pré-prospectiva sobre LTE aplicado ao RDS,
foram obtidas as seguintes conclusões:
O LTE para aplicações em RDS está em franca adoção e
em estágio de difusão crescente.
Dos documentos patentários identificados, nenhum
processo foi depositado no Brasil. Tal situação demonstra a
oportunidade de utilizações de soluções tecnológicas sem a
necessidade de pagamento de royalties.
As instituições que se destacaram no depósito de pedido de
patente foram: CENTURYLINK IP LLC e TRUEPOSITION
INC, empresas sediadas nos EUA; IMEC, universidade
sediada na Bélgica; SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD,
empresa Sul Coreana; e USTC UNIV SCIENCE TECH CN,
universidade Chinesa.
As tecnologias de IPC G06F e G01S vivenciaram um
abandono na progressão dos anos. Todavia as subclasses
H04B, H04L e H04W representam cerca de 78% dos
processos depositados como pedido de patente.
Assim, este trabalho consiste na primeira publicação
voltada à elaboração de roadmap tecnológico para formas de
onda em sistemas de comunicações e, em particular, à forma
de onda LTE e sua aplicação em RDS e com possibilidades de
emprego em ambiente militar.
Como próximos passos, os autores farão novas buscas, por
meio de bases documentais mais densas e agregando
informações ostensivas oficiais (p.ex. investimentos de P&D,
informações de mercado), publicações científicas e
tecnológicas como elementos integrantes da etapa prospectiva
e, por fim, perseguirá a construção do TRM, em proveito da
Defesa brasileira e como metodologia a ser compartilhada
com a comunidade científica de telecomunicações.
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Estimação DOA aplicando Algoritmo Genético ao
Espectro Diferencial
Lucas Rodrigues Ferreira e Rodrigo Pinto Lemos
Resumo— Estimação DOA (ângulo de incidência das frentes
de onda, do inglês Direction Of Arrival) é um problema não-linear
e multimodal. Em antenas inteligentes, a estimação DOA permite
mitigar interferências e rastrear os usuários. Dada a importância
de antenas inteligentes para sistemas modernos de comunicação
móvel, têm-se buscado o aperfeiçoamento das técnicas de
estimação DOA. Como algoritmo genético é uma técnica
adaptativa de busca global com rápida convergência, o presente
trabalho propõe um método de estimação DOA baseado em sua
aplicação para realizar uma busca pelo espectro diferencial.
Palavras-Chave— Algoritmo genético,
Espectro diferencial, Processamento de sinal.

estimação

Keywords— Genetic algorithm, DOA estimation, Differential
spectrum, Signal process.

INTRODUÇÃO

No problema de estimação DOA (Direction Of Arrival),
comumente são empregadas técnicas baseadas no critério de
máxima verossimilhança (ML – Maximum Likelihood), que
minimiza uma função objetivo não-linear e multimodal [1], a
exemplo o MODE e o MODEX. O MODE (Method Of
Direction Estimation) [2] reparametriza o problema ML numa
otimização quadrática; já o MODEX (MODE with eXtra roots)
[2] emprega raízes extras cujas combinações geram estimativas
de DOA, selecionando-se a melhor através de um procedimento
de ML. Embora apresentem bom desempenho em altas SNRs,
ambos perdem sua eficácia quando o ruído supera o sinal [2].
Na busca de um método mais robusto, foi desenvolvido o
SEAD (SEArch of direction by Differential spectrum) [3], que
utiliza a diferença entre os valores singulares principais da
matriz de covariância espacial aumentada para gerar o espectro
diferencial (ED), cujos picos permitem produzir estimativas
iniciais para os DOA. O Improved SEAD [4] refina essas
estimativas, minimizando a função objetivo de ML através de
uma estratégia inspirada no branch-and-bound, o que resulta
em um desempenho superior ao do MODEX em baixas SNR.
Em [5] foi proposto um aprimoramento do Improved SEAD,
refinando-se o resultado obtido com um algoritmo de NelderMead a partir do ED. Ele mostrou-se mais robusto em baixas
SNRs, já que sua função objetivo é menos susceptível ao ruído.
Entretanto seu desempenho em altas SNRs está limitado à
resolução do espectro diferencial. O presente trabalho objetiva
aumentar ainda mais a precisão da estimação DOA por meio
da aplicação de algoritmos genéticos.
Este trabalho está dividido em outras três seções: a seção II
descreve o modelo de sinal utilizado; na seção III, o método
aqui proposto é apresentado e comentado; e, finalmente, as
conclusões são expostas na seção IV.

MODELO DE SINAL

Sejam M ondas planas de faixa estreita incidindo em um
arranjo linear uniforme de K sensores espaçados entre si de
metade do comprimento de onda da portadora, onde o número
de fontes M < K é conhecido e os ângulos de incidência são
medidos à partir da normal ao arranjo. O vetor das entradas nos
K elementos de saída do arranjo, na presença de ruído aditivo
gaussiano branco, é dado no instante n por [1]:

DOA,

Abstract— DOA estimation (Direction Of Arrival) is a
nonlinear and multimodal problem. In smart antennas, the DOA
estimation allows mitigating interference and tracking users. Due to
the importance of smart antennas for modern mobile
communication systems, we have sought to improve the DOA
estimation techniques. As a genetic algorithm is an adaptive global
search technique with fast convergence, this paper proposes a new
DOA estimation method based on its application to perform a
differential spectrum search.

I.

II.

𝐲(𝑛) = 𝐀𝐬(𝑛) + 𝐞(𝑛),

(1)

onde 𝐀 = [𝐚(𝜔1 ) … 𝐚(𝜔𝑚 )] é uma matriz K×M de
Vandermonde composta por vetores diretores K×1 𝐚(𝜔𝑚 ) =
[1 𝑒 −𝑗𝜔𝑚 … 𝑒 −𝑗(𝐾−1)𝜔𝑚 ]𝑇 para cada fonte m, sendo 𝜔𝑚 =
𝜋 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑚 ) os ângulos elétricos relativos aos ângulos
mecânicos 𝜃𝑚 , para m = 1, 2, …, M. Além disso, 𝐬(𝑛) é um
vetor M×1 de amplitudes complexas do sinal e 𝐞(𝑛) é um
vetor K×1 de ruído aditivo [3]. A matriz de covariância
espacial é obtida a partir do vetor de saída 𝒚(𝑛) como [3]:
𝐑 = 𝐸{𝐲(𝑛)𝐲 H (𝑛)} = 𝐀𝐏𝐀𝐻 + 𝜎 2 𝐈,

(2)

onde 𝐈 é a matriz identidade K×K, E{.} é o operador esperança
estatística, (.)H é o operador transposto conjugado (hermitiano),
σ2 é a potência de ruído e P é a matriz M×M de correlação
entre os sinais de um mesmo snapshot, cujos elementos 𝐏𝑖𝑗 =
𝜌𝑖𝑗 representam a correlação entre as fontes i e j [1].
III.

MÉTODO PROPOSTO

O algoritmo de Nelder-Mead se baseia no método Simplex
para encontrar o mínimo ou o máximo local de funções
objetivo multidimensionais não-lineares com derivadas
desconhecidas. Para N dimensões, esse algoritmo estuda o
comportamento da função objetivo em N+1 pontos e substitui
iterativamente um deles para otimizar a função [6].
Como o Nelder-Mead realiza uma busca local, o método em
[5] necessita de um chute inicial suficientemente próximo,
caso contrário a otimização será equivocada. Portanto, quando
não se tem informações da região aproximada em que se
encontram as fontes, esse método se torna ineficaz.
Já os algoritmos genéticos são utilizados para realizar uma
busca global, pois são gerados pontos de teste aleatoriamente
espalhados, que depois são selecionados e refinados. Por isso
diz-se que algoritmo genético é uma técnica computacional
probabilística baseada no princípio evolutivo de Darwin, no
qual os indivíduos mais adequados ao meio sobrevivem e se
reproduzem, contribuindo para a evolução da espécie [7].
Partindo de uma população inicial, são empregados
operadores genéticos, tais quais seleção, crossover
(recombinação) e mutação para promover a evolução da
espécie [8]. O método proposto foi ajustado para uma
população de 80 indivíduos, sendo cada indivíduo representado
por um vetor de duas posições (uma para cada fonte de sinal),
além de índice de mutação de 3% e de 6% para crossover.
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A cada iteração, os indivíduos são classificados quanto a sua
adequação, medida por meio do erro quadrático médio (EQM)
em relação aos ângulos verdadeiros. Os 50% melhores são
selecionados para a próxima iteração, enquanto que os
indivíduos restantes são substituídos por meio da reprodução
(combinação) dos selecionados, podendo ocorrer crossover ou
mutação de acordo com as probabilidades ajustadas.
Quando um mesmo indivíduo é o mais apto (possui menor
EQM) durante 10 gerações consecutivas, ele é selecionado e a
busca é encerrada. Ao final, um refinamento local baseado no
algoritmo de Nelder-Mead é aplicado conforme em [5], e então
é calculado o EQM para medir a eficiência da estimação.
A Figura 1 mostra o desempenho do método proposto (GA),
do SEAD e do método anterior [5] (MA), enquanto que a
Figura 2 mostra para o tempo de execução. A simulação foi
feita para duas fontes de sinal, uma na posição 10° e a outra em
15°. Utilizou-se uma resolução de 181 pontos para o espectro
diferencial e a REQM foi medida para um conjunto de 1000
experimentos para cada valor de SNR.

Fig. 1.

REQM para o método aqui proposto (GA), o método SEAD e o
método proposto anteriormente em [5] (MA).

0dB, ambas as curvas se sobrepõem e assim se mantêm, já que
a curva MA também se estabiliza entre 0,3° e 0,4° de REQM.
Essa estabilização da curva de desempenho presente no
método aqui proposto, que utiliza algoritmo genético, pode ser
explicada do mesmo modo como em [5]: como a busca está
sendo feita comparando-se os espectros diferenciais, sua
precisão fica limitada à resolução dos gráficos.
Quanto ao tempo de execução, a Figura 2 mostra que o
método proposto necessitou de dezenas de vezes mais tempo
para convergir do que os outros dois métodos analisados. Esse
fato já era esperado, pois algoritmos genéticos possuem custo
computacional superior aos métodos tradicionais de estimação
DOA. O tempo de estimação do método proposto pode ser
reduzido substituindo-se o algoritmo de Nelder-Mead por uma
busca local de convergência mais rápida, como o método de
Newton, ou aprimorando-se o algoritmo genético com a
utilização de algoritmos genéticos compactos [9].
IV.

CONCLUSÕES

A utilização de algoritmo genético para fazer uma busca
global pelo espectro diferencial em baixas SNRs apresentou
uma melhor acurácia, medida por uma REQM menor, do que
nos outros dois métodos analisados. Para os casos em que a
potência de sinal é maior do que a de ruído, o método SEAD
mostrou-se melhor, já que ele não se estaciona em um patamar
de REQM como os outros dois. Todavia, como mencionado
em [5], o limiar de 0,4° é suficientemente baixo para a maioria
das aplicações. Por outro lado, o ganho de 1dB na estimação
em relação a [5] custou um esforço computacional muito
maior, expresso pelo tempo de execução.
Por conseguinte, o objetivo de propor um método de
estimação DOA com melhor desempenho em baixa SNR foi
alcançado, indicando um caminho a ser melhor explorado.
Deste modo, propõe-se para trabalhos futuros a aplicação de
algoritmos genéticos compactos, que apresentam desempenho
comparável, porém tempo de execução consideravelmente
inferior [9].
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Uma comparação entre técnicas adaptativas
baseadas em grafos
Daniel Gilio Tiglea, Renato Candido e Magno T. M. Silva

Resumo— Processamento de sinais em grafos tem despertado
interesse na comunidade cientı́fica, pois consiste em uma ferramenta eficiente para representar grandes quantidades de dados
inter-relacionados. Encontra aplicações em áreas como redes de
comunicação, análise de imagens, estimação de temperatura, etc.
Recentemente, foram propostas duas soluções adaptativas para
o processamento de sinais em grafos baseadas no algoritmo
LMS (least-mean-squares). Neste artigo, elas são revisitadas e
comparadas por meio de simulações. Verifica-se que uma delas
apresenta maior dificuldade em acompanhar variações do sinal
de entrada, o que dificulta a escolha do passo de adaptação.
Palavras-Chave— Grafos, Processamento de Sinais, Filtragem
Adaptativa, Algoritmo LMS.
Abstract— Graph signal processing has been gaining widespread attention within the scientific community, due to the fact
that it is an effective tool to deal with great quantities of interrelated data. Applications include communication networks, image
analysis, temperature estimation, etc. Recently, two adaptive
solutions based on the LMS (least-mean-squares) algorithm have
been proposed. In this article, they are revisited and compared
through computer simulations. It is shown that one of them has
more difficulty keeping track of variations in the signal, which
makes the selection of its adaptive step more difficult.
Keywords— Graphs, Signal Processing, Adaptive Filtering,
LMS Algorithm.

I. I NTRODUÇ ÃO
Grafos são estruturas comumente utilizadas para representar interações entre objetos de interesse, consistindo em um
conjunto de nós e de arestas, que por sua vez conectam
determinados pares de nós [1]. Essas estruturas são capazes de
representar uma variedade de situações do mundo real, e, por
esse motivo, encontram aplicações nas mais diversas áreas, tais
como proteômica [2], análise de imagens [3], [4], engenharia
de software [5], processamento de linguagem natural [6], entre
outras. Nos últimos anos, com a popularização das redes
sociais e de técnicas de mineração de dados, bem como o
avanço de redes inteligentes em áreas como distribuição de
energia e transporte de pessoas e cargas, tem havido um
interesse ainda maior por parte da comunidade cientı́fica em
grafos, já que eles são uma forma conveniente de representar
grandes quantidades de dados relacionados entre si [7]–[9].
Em muitas situações, a cada nó do grafo está associado um
valor de interesse que se deseja estimar. Por exemplo, no caso
de um grafo representando uma rede elétrica, pode-se associar
Daniel Gilio Tiglea, Renato Candido e Magno T. M. Silva. Departamento
de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. E-mails: daniel.tiglea@usp.br, renatocan@lps.usp.br e
magno.silva@usp.br. Este trabalho foi financiado pelo CNPq (132586/2018-5
e 304715/2017-4) e pela FAPESP (2017/20378-9).

a cada um de seus nós um certo valor referente à geração ou ao
consumo de energia naquele ponto. Diante disso, introduziu-se
na literatura o conceito de sinais definidos sobre grafos [10],
[11]. Desde então, vêm sendo propostas maneiras de se estender conceitos da teoria clássica de processamento de sinais à
área de grafos, tais como filtragem e transformada de Fourier.
Recentemente, foram propostas duas soluções adaptativas
baseadas no algoritmo LMS (least-mean-squares) para estimar
sinais definidos sobre grafos [12]–[14]. Diferentes abordagens dessas soluções levaram a duas propostas distintas de
extensão do algoritmo LMS clássico1 ao processamento de
sinais definidos sobre grafos. Em [12], foi proposta uma versão
do algoritmo voltada a aplicações de predição. Em [13], em
contrapartida, foi proposta uma outra versão, voltada principalmente a situações envolvendo identificação de sistemas.
O objetivo deste trabalho consiste em revisitar essas duas
versões do algoritmo LMS voltadas ao processamento de sinais
definidos sobre grafos e comparar as diferentes ideias que
embasam seus desenvolvimentos. O artigo está organizado da
seguinte forma. Na Seção II, são apresentadas algumas preliminares matemáticas sobre grafos e processamento de sinais
definidos sobre essas estruturas. Em seguida, na Seção III, são
apresentadas as versões do algoritmo LMS estendido a grafos
de [12] e [13]. Na Seção IV, são mostrados os resultados de
simulações computacionais aplicando-se ambas as versões do
algoritmo. Por fim, na Seção V, são apresentadas as principais
conclusões obtidas com base nos resultados experimentais.
II. D EFINIÇ ÕES
Seja G = (V, E) um grafo dotado de N nós, em que
V = {v1 , · · · , vN } denota o seu conjunto de nós e E
é o seu conjunto de arestas. Representa-se um sinal definido
sobre G no instante n por um vetor coluna x(n) ∈ CN da
forma x(n) = [x1 (n) · · · xN (n)]T , em que cada elemento
xi (n) representa o valor do sinal no nó vi do grafo e (·)T
representa transposição [10], [11]. Na Figura 1 é mostrado
um exemplo de sinal definido sobre um grafo.
Em [10], considera-se que a extensão da transformada de
Fourier a sinais em grafos (GFT - graph Fourier transform) é
dada pela projeção do sinal sobre os autovetores da matriz
L , Θ − A,

(1)

em que Θ é uma matriz diagonal, cujo elemento θi,i é igual
ao número de vizinhos do nó vi , e A é a matriz de adjacência
do grafo em questão, cujos elementos aij são iguais a um
1 Neste trabalho, para evitar confusão, o termo “LMS clássico” será utilizado
para se referir ao algoritmo LMS que não é baseado em grafos [15], [16].
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1

Para obter um algoritmo capaz de atender a esses requisitos,
utiliza-se o fato de que, em muitos casos, a GFT de x(n)
pode ser considerada uma representação esparsa do sinal [12].
Assim, a ideia consiste em estimar em tempo real a GFT
de x(n) seguindo-se a definição da Equação (2), de modo
a permitir a reconstrução do sinal com o menor número de
amostras possı́vel a cada iteração.
O sinal amostrado nos nós do grafo é dado pelo vetor [12]

6

1
1
2

5

0
4

−1

1

−2 7

3

−2

d(n) = T(n)(x(n) + r(n)),

(5)

r(n) , [r1 (n), · · · , rN (n)]T

(6)

Fig. 1: Exemplo de sinal definido sobre um grafo. Os nós estão
numerados de 1 a 7 e as arestas são representadas pelas linhas
tracejadas, ao passo que o valor do sinal x(n) em cada nó i é
representado pela linha contı́nua que se projeta daquele nó.

2

se (i,j) ∈ E e iguais a zero, caso contrário . A matriz L
também é chamada de operador laplaciano para grafos [10].
É possı́vel mostrar que, se a matriz de adjacência do grafo for
simétrica, a matriz L também será, e nesse caso ela admite
uma decomposição em autovalores e autovetores da forma
L = ΩΛΩH , em que (·)H indica o hermitiano. Nesse caso,
a GFT s(n) do sinal x(n) é dada por [10]
s(n) = ΩH x(n),

(2)

e sua anti-transformada por
x(n) = Ωs(n).

(3)

Já em [11], considera-se que a GFT de um sinal x(n) é
dada pela projeção do sinal sobre os autovetores da própria
matriz de adjacência A. Nessa mesma referência, define-se
um filtro linear (“graph filter”) H de M coeficientes no grafo
como sendo
H = ho I + h1 A + · · · + hM−1 AM−1 ,

(4)

em que h0 , h1 , · · · , hM−1 são coeficientes possivelmente
complexos. Esse resultado é obtido fazendo-se uma analogia
entre o operador atraso unitário z −1 e a matriz de adjacência
A. Isso ocorre porque ao se multiplicar um sinal x(n) definido
sobre um grafo pela sua matriz de adjacência, o valor do sinal
resultante em cada nó é dado por uma combinação linear dos
valores de x(n) em seus vizinhos.
III. V ERS ÕES DO A LGORITMO LMS BASEADO
G RAFOS

EM

Nesta seção, revisitam-se as duas extensões do algoritmo
LMS a sinais definidos sobre grafos que são comparadas neste
trabalho.
A. O Algoritmo LMS Baseado em Grafos Segundo [12]
Em [12], desenvolve-se uma extensão do algoritmo LMS
a sinais definidos sobre grafos tendo-se em mente a seguinte
aplicação: dado um conjunto de amostras ruidosas coletadas
sobre os nós de um grafo ao longo do tempo, como estimar o
valor do sinal x(n) utilizando apenas um número limitado de
nós, de modo a mitigar a influência do ruı́do?
2 Essa

definição da matriz A é utilizada para grafos não ponderados [1],
como os considerados neste artigo.

em que

é um vetor de ruı́do branco independente e identicamente
distribuı́do (i.i.d.) não correlacionado com os demais sinais,
e a matriz T(n) consiste em um operador de amostragem.
Trata-se de uma matriz diagonal, cujo elemento ti,i (n) é igual
a 1 se o nó vi pertence ao conjunto S(n) dos nós amostrados
no instante n, e igual a 0 caso contrário. É possı́vel mostrar
que uma condição necessária para que o algoritmo consiga
estimar o sinal x(n) a partir dos nós contidos em S(n) é que
o número de elementos desse conjunto seja maior ou igual ao
número de elementos não nulos de s(n) [12]. Cabe observar
que tanto a matriz T como o conjunto S podem variar ao
longo do tempo.
Utilizando-se a Equação (3), é possı́vel reescrever a
Equação (5) como [12]
d(n) = T(n)Ωs(n) + T(n)r(n).

(7)

A partir da Equação (7), é possı́vel formular uma expressão
que permita estimar a GFT s(n) diretamente a partir do sinal
medido d(n). Denotando-se por ŝ(n) a estimativa de s(n), a
estimativa x̂(n) do sinal pode então ser obtida aplicando-se
a anti-transformada de Fourier estendida a grafos a ŝ(n), por
meio da expressão x̂(n) = Ωŝ(n) [12]. Essa abordagem é vantajosa, pois permite selecionar a matriz T(n) em cada iteração
com base no número de elementos não nulos de ŝ(n) segundo
alguma estratégia de amostragem pré-determinada [12].
A partir da Equação (7), pode-se escrever o problema
como [12]
min

ŝ(n), T(n)∈T (n)

E{||d(n) − T(n)Ωŝ(n)||2 } + λf (ŝ(n)), (8)

em que T (n) é o conjunto que restringe a escolha da matriz
T(n), f (·) é uma função introduzida a fim de forçar a
esparsidade de ŝ(n), λ é um parâmetro utilizado para regular
o quão esparso se deseja que ŝ(n) seja, e E{·} é o operador
esperança matemática.
O algoritmo LMS estendido a grafos é então obtido
buscando-se uma solução recursiva para o Problema (8). Podese mostrar que a solução de (8) é dada por [12]



ŝ(n + 1) = gγ ŝ(n) + µΩH T(n) d(n) − Ωŝ(n) , (9)

em que a função gγ (·) depende da função f (·) escolhida para
compor a função custo, e µ é um passo de adaptação como o
utilizado no LMS clássico.
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Quanto à função gγ (·), uma opção simples mas eficiente
consiste em aplicar, a cada elemento de ŝ(n), a seguinte
função [12]:
(
si , se |si | > γ
gγ (si ) =
,
(10)
0, caso contrário
em que γ é um limiar. Em [12], γ foi feito igual a λµ.
Considerando essa função gγ (·), o algoritmo necessita de
3N 2 +N multiplicações, 3N 2 −2N somas e 2N comparações
a cada iteração para o cálculo da estimativa x̂(n + 1).
Nota-se que há uma série de diferenças entre a Equação (9)
e a equação de adaptação do algoritmo LMS clássico [15],
[16]. Em primeiro lugar, em vez de atualizar um vetor de
coeficientes, atualiza-se em (9) a estimativa da transformada
de Fourier do próprio sinal x(n). Além disso, uma segunda
diferença consiste na utilização de uma função que força a
estimativa da GFT de x(n) a ser esparsa, o que permite que
nem todos os nós sejam utilizados na estimativa do sinal
definido sobre o grafo.

Nota-se que há uma analogia entre o vetor h(n) e a matriz
Z(n) de (14) e os vetores de coeficientes e de entrada do algoritmo LMS clássico, respectivamente [15], [16]. Essa analogia
se torna ainda mais clara quando se leva em conta o paralelo
estabelecido anteriormente entre a matriz de adjacência A do
grafo e o operador atraso unitário.
IV. S IMULAÇ ÕES C OMPUTACIONAIS
Nesta seção, são mostrados resultados de simulação em
diferentes situações. Em todas elas, considerou-se um grafo
gerado aleatoriamente em cada realização segundo o modelo
de Erdös-Renyi [13]. Na Figura 2, é mostrado um exemplo
desse grafo com N = 20 nós. Além disso, em todas as
simulações considerou-se que a variância do ruı́do é diferente
em cada nó, como mostrado na Figura 3.
19

20

1

2

3

18

4

17

5

16

6

15

B. O Algoritmo LMS Baseado em Grafos Segundo [13]

14

m=0

em que r(n) é um vetor de ruı́do definido pela Equação (6)
e ho , [ho0 , · · · , hoL−1 ]T é o vetor com os coeficientes de
um filtro no grafo que deve ser estimado [13]. Como o ruı́do
é i.i.d., sua matriz de covariância é diagonal dada por Rr =
2
2 N
é a variância
}k=1 , em que σr,i
E{r(n)r(n)H } = diag{σr,i
do ruı́do no nó i. Definindo-se uma matriz Z(n) de dimensão
N × M como
(12)

os coeficientes ótimos ho podem ser encontrados para M ≥ L
resolvendo-se o problema de otimização [13]
ho = arg min{E||d(n) − Z(n)h||2 }.

(13)

h

Embora seja possı́vel calcular analiticamente o valor de ho
por meio da Equação (13), este depende do conhecimento da
matriz de autocorrelação de Z(n) e da correlação cruzada
entre Z(n) e d(n) [13], que podem ser desconhecidas ou
variar no tempo. Uma alternativa consiste em utilizar o método
do gradiente estocástico [15], [16]. Fazendo-se isso, obtémse [13]


(14)
h(n + 1) = h(n) + µZT (n) d(n) − Z(n)h(n) ,
em que µ é um parâmetro denominado passo de adaptação
análogo ao utilizado no algoritmo LMS clássico.
Em termos de custo computacional, esse algoritmo necessita
de 2M N + N + N 2 (M − 1) multiplicações e N 2 (M − 1) +
M N − M + 2N somas a cada iteração para calcular sua
estimativa do sinal desejado, dada por Z(n)h(n).

8
13

12 11 10

9

Fig. 2: Grafo gerado com N = 20 nós em uma realização segundo
o modelo de Erdös-Renyi [13]. Em destaque, o nó 1 e suas conexões.
10

×10-3

8

2
σr,i

Em [13], considera-se que há um sinal desejado d(n) a ser
estimado que está relacionado ao sinal sobre o grafo x(n) por
meio de
L−1
X
d(n) =
hom Am x(n) + r(n),
(11)

Z(n) , [x(n), Ax(n), · · · , AM−1 x(n)],

7

6
4
2
5

10

15

20

Nó i

Fig. 3: Variância do ruı́do em cada nó do grafo.
Na subseção IV-A, o sinal desejado foi gerado segundo (11)
considerando-se diferentes valores de L e de ho . Por outro
lado, na Subseção IV-B, o sinal desejado foi gerado segundo
o modelo de (5). Nas comparações de desempenho dos algoritmos, utilizou-se o MSE (mean-square-error), definido como
1
2
b
E{||d(n) − d(n)||
},
(15)
N
b
b
com d(n)
= Ωŝ(n) para o LMS de [12] ou d(n)
= Z(n)h(n)
para o LMS de [13]. O MSE foi estimado com uma média de
200 realizações. Além disso, para o LMS de [12], considerouse T(n) = I.
MSE(n) ,

A. Identificação de Sistemas
Inicialmente, o sinal desejado foi gerado segundo (11) com
ho = [1 5]T . A fim de testar a capacidade dos algoritmos de
estimar sinais variantes no tempo, foram considerados sinais
da forma
xi (n) = bi + ci sin(ω0 n + φi ),
(16)
com i = 1, 2, · · · , 20. Em cada realização os escalares bi
foram gerados segundo uma distribuição gaussiana de média
nula e variância unitária, ao passo que os escalares ci e
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MSE (dB)

(a) LMS de [12]: µ = 0,005

(b) LMS de [13]: µ = 0,0005

20

20

10

10

0

0

-10

-10

−20

−20

panhar variações no sistema ho , também foi realizada uma
simulação em que o sistema ho = [1 5 1 1]T variou
abruptamente para ho = [1 5 1 1 0,1]T na iteração n =
1,2·105 . O sinal x(n) foi considerado constante no tempo, mas
gerado de forma aleatória em cada realização seguindo-se uma
distribuição gaussiana com média nula e variância unitária.
Considerando M = 4 e µ = 2,5 · 10−5 para o LMS de [13]
e λ = 0,5 e µ = 0,005 para o LMS de [12], foram obtidas
as curvas de MSE da Figura 5. Nota-se que, ao contrário do
que ocorreu nos gráficos da Figura 4, o algoritmo de [12]
convergiu mais rapidamente do que o de [13]. Além disso,
na iteração em que ocorre a variação do sistema, há um pico
nas curvas de MSE dos dois algoritmos. Contudo, o LMS
de [12] é capaz de voltar ao patamar de erro atingido antes da
variação, enquanto que o desempenho do LMS de [13] piora,
uma vez que o número de coeficientes usados para identificar
o sistema passa a ser insuficiente. Esse comportamento indica
que o LMS de [12] é vantajoso em situações em que o número
de coeficientes do sistema é desconhecido ou varia no tempo.
20

MSE (dB)

φi foram geradas seguindo-se distribuições uniformes nos
intervalos [0, 1] e [0, 2π], respectivamente. As curvas de MSE
são mostradas na Figura 4, considerando-se diferentes valores
de ω0 e µ. Para o LMS de [12] considerou-se γ = λµ, com
λ = 0,5, e para o algoritmo de [13] utilizou-se M = 2.
Analisando-se as Figuras 4a e 4b, é possı́vel observar que,
para ω0 = 0, ambos os algoritmos atingiram patamares de
MSE semelhantes. Em ambos os casos, o erro em regime
foi inferior a −20 dB, o que indica que o LMS de [12]
é capaz de estimar o sinal desejado gerado segundo (11),
embora não estime explicitamente o sistema ho . Verifica-se
também que o LMS de [13] convergiu mais rapidamente do
que o de [12]. Entretanto, nessas mesmas figuras se observa
que o desempenho em regime do LMS de [12] piora com
o aumento da frequência ω0 , o que não é observado para o
LMS de [13]. Possivelmente, este resultado está associado ao
fato de que o LMS de [13] atualiza diretamente as estimativas
dos coeficientes do sistema ho , que foi considerado constante
nesta simulação, ao passo que o LMS de [12] estima o sinal
x(n), que neste caso variou no tempo para ω0 6= 0.
Aumentando-se os passos de adaptação dos dois algoritmos para valores em que a divergência não foi observada
em nenhuma realização, foram obtidas as curvas de MSE
mostradas nas Figuras 4c e 4d. Com µ = 0,5 e frequências
ω0 = π/2500, ω0 = π/104 e ω0 = 0, o LMS de [12] alcança
um patamar de MSE em regime ligeiramente superior com
uma velocidade de convergência maior quando comparado ao
LMS de [13] com µ = 0,001. No entanto, ele ainda não
consegue acompanhar adequadamente as variações do sinal
para ω0 = π. Em contrapartida, o LMS de [13] apresenta uma
velocidade de convergência maior com µ = 0,001, mas atinge
o mesmo patamar de MSE em regime quando adaptado com
µ = 0,0005 independentemente da frequência do sinal.

LMS de [12]
LMS de [13]
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−20

-30
0
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×105

Fig. 5: MSE considerando o LMS de [12] (µ = 0,005) e o LMS
de [13] (M = 4, µ = 2,5 · 10−5 ), sinal no grafo constante e sistema
com variação abrupta em n = 1,2 · 105 .

Em termos de custo computacional, é interessante mencionar que nas simulações da Figura 4, o algoritmo de [12]
efetuou 1220 multiplicações, 1160 somas e 40 comparações
por iteração. Em contrapartida, para o LMS de [13], com
M = 2, foi necessário calcular 500 multiplicações e
478 somas. Já nas simulações da Figura 5, a quantidade de
operações efetuadas por iteração pelo algoritmo de [12] se
manteve, ao passo que, com M = 4, o LMS de [13] efetuou
1380 multiplicações e 1316 somas.
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B. Predição
Nesta seção, são mostradas simulações em que o sinal
20
20
desejado foi gerado segundo (5). A exemplo do que foi feito
10
10
na Subseção IV-A, foram considerados sinais na forma da
0
0
Equação (16) considerando-se diferentes valores de ω0 . Na
-10
-10
Figura 4 são mostradas as curvas de MSE obtidas com os
algoritmos de [12] e [13] com diferentes passos de adaptação.
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Para o LMS de [12] considerou-se novamemte γ = λµ, mas
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agora com λ = 0,25. Já para o LMS de [13] considerou-se
Iterações
Iterações
M
= 1.
π
π
ω0 = π
ω0 = 10
ω0 = 2500
ω0 = 0
Analisando-se a Figura 6a, é possı́vel verificar que novaFig. 4: MSE apresentado pelos algoritmos de [12] e [13] mente o desempenho em regime do LMS de [12] piora com o
considerando-se d(n) dado por (11) com ho = [1 5] e x(n) variando aumento da frequência ω0 . Além disso, comparando-se com os
de forma senoidal no tempo.
resultados da Figura 6b, constata-se que ambos os algoritmos
atingiram patamares de MSE semelhantes para ω0 = 0, com
A fim de testar as capacidades dos algoritmos de acom- o LMS de [13] convergindo mais rapidamente.
937
(d) LMS de [13]: µ = 0,001

MSE (dB)

(c) LMS de [12]: µ = 0,5
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MSE (dB)

Ainda de modo semelhante ao realizado na Subseção IV-A,
aumentaram-se os passos de adaptação dos dois algoritmos até
os valores máximos em que a divergência não foi observada
em nenhuma realização. Com isso, foram obtidas as curvas
de MSE mostradas nas Figuras 6c e 6d. Nota-se que com
µ = 0,5 o LMS de [12] alcança um patamar de MSE
em regime ligeiramente superior com uma velocidade de
convergência maior quando comparado ao LMS de [13] com
µ = 0,001 para as frequências ω0 = π/2500 e ω0 = π/104 .
No entanto, para ω0 = π, o algoritmo de [12] foi novamente
incapaz de acompanhar de maneira satisfatória as variações no
sinal.
(a) LMS de [12]: µ = 0,005

(b) LMS de [13]: µ = 0,0005
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(d) LMS de [13]: µ = 0,001
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Fig. 6:

MSE apresentado pelos algoritmos de [12] e [13]
considerando-se d(n) dado por (5) com x(n) variando de forma
senoidal no tempo.

Por fim, cabe mencionar que nas simulações apresentadas
nesta subseção o algoritmo de [12] efetuou, a cada iteração,
1220 multiplicações, 1160 somas e 40 comparações, ao passo
que o LMS de [13] efetuou 60 multiplicações e 59 somas.
V. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho, as versões do algoritmo LMS aplicadas a
sinais definidos sobre grafos propostas recentemente em [12]
e em [13] foram revisitadas e comparadas. Para sinais variantes no tempo, os resultados indicam que o desempenho
do algoritmo de [12] é significativamente mais sensı́vel a
variações temporais do sinal, o que não ocorre com o algoritmo
de [13]. Foi mostrado que a adoção de passos de adaptação
mais elevados pode reduzir essa sensibilidade para algumas
taxas de variação do sinal. A escolha do passo de adaptação
do LMS de [12] nesses cenários é uma questão em aberto
na literatura. Verificou-se ainda que, pelo fato de estimar
diretamente o sistema ho , o algoritmo de [13] pode sofrer
mais com variações nesse sistema que o algoritmo de [12].
Do ponto de vista do custo computacional, verificou-se que
quanto maior o número de coeficientes utilizados no LMS
de [13], maior é o custo desse algoritmo em comparação com
o LMS de [12]. Para M ≤ 3 e N = 20, o algoritmo de [13]

tende a ser menos custoso do ponto de vista computacional.
Essa situação se inverte para M > 3, como exemplificado na
Seção IV. Outra questão de interesse é se é possı́vel modificar
o algoritmo de [13] de modo a permitir a não utilização de
todos os nós no processamento, assim como em [12]. Por
fim, existem propostas de versões distribuı́das dos algoritmos
analisados neste trabalho, cujo estudo também é um tópico de
interesse [13], [14], [17].
AGRADECIMENTOS
Os autores gostariam de agradecer aos revisores pelas
sugestões enriquecedoras.
R EFER ÊNCIAS
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Resumo— Neste artigo apresentamos uma análise sobre validação de sistemas de reconhecimento de sotaques regionais em
português. Sistemas de identificação automática de sotaques tem
sido, usualmente, avaliados usando uma metodologia de validação
cruzada em dobras de uma base de dados. Esse procedimento
parte da hipótese de que os resultados da validação cruzada
generalizam para outras situações. Neste trabalho, usamos duas
bases de dados gravadas independentemente para a realização de
testes em um cenário cross-dataset. Os resultados nesse cenário,
em termos de taxa de erros, são substancialmente inferiores aos
encontrados na validação cruzada. Isso indica que testes em
cenários cross-dataset são necessários para a validação adequada
de sistemas de reconhecimento de sotaque.
Palavras-Chave— Identificação de sotaques, Reconhecimento
de fala, Sotaques Regionais Brasileiros, Forense
Abstract— In this article we present an analysis on the validation of regional accent recognition systems in Portuguese.
Automatic accent identification systems have usually been evaluated using a k-fold cross-validation methodology in a database.
This procedure is based on the hypothesis that cross-validation
results generalize to other situations. In this work, we use two
independently recorded databases to perform tests in a crossdataset scenario. The results in this scenario, in terms of error
rates, are substantially lower than those found in cross-validation.
This indicates that tests in cross-dataset scenarios are required
for proper validation of accent recognition systems.
Keywords— Regional Accent Identification, Speech Recognition, Brazilian Regional Accents, Forensic

I. I NTRODUÇÃO
A fala de um indivíduo traz informações que permitem
inferir seu gênero, idade, emoção, ritmo e o sotaque. O sotaque engloba tanto características fonológicas, isto é, maneira
como os fones (sons) se organizam dentro da língua, quanto
fonéticas, isto é, aspectos acústicos e fisiológicos dos sons da
fala referente à produção, articulação e variedades. Ambas são
fortemente determinadas por aspectos geográficos (região de
origem), sociais e étnicos do falante [1] [2].
O reconhecimento de sotaques regionais permite a adaptação automática de modelos acústicos de reconhecimento de
fala, tornando-os potencialmente mais robustos às variações
fonéticas do locutor [3]. Também, pode ter aplicações em
situações forenses, uma vez que um sistema automático pode
ser capaz de detectar variações da fala que são imperceptíveis
ao ouvido humano [4]. Por fim, a identificação de sotaques
pode auxiliar na personalização de sistemas Text to Speech,

permitindo construir modelos mais realísticos que os que usam
fala genérica.
Estudos anteriores tiveram como objetivo identificar automaticamente idiomas e dialetos [5], [6], [7], [8], usando técnicas de modelagem do espaço acústico GMM-UBM (Gaussian
Mixture Model-Universal Background Model) e iVector. As
principais línguas estudadas na literatura são inglês americano,
inglês britânico, francês, mandarim, árabe, chinês, indiano e
suas variações.
A maior parte desses estudos sobre reconhecimento de
sotaques realizam avaliações usando um procedimento de
validação cruzada em dobras de uma base de dados. Como
mostra a Seção II, esse procedimento é comumente aplicado
em bases de dados foneticamente balanceadas e gravadas
em condições de baixo ruído. Tais cuidados visam garantir
que os algoritmos adaptativos ou de aprendizado modelem
características da voz, tais como, as variações de sotaque,
e não características espúrias. Apesar disso, não há estudos
demonstrando experimentalmente sua relevância.
Neste artigo apresentamos um procedimento de validação
cross-datasets com duas bases de dados em português
brasileiro em dois sistemas de classificação automática de
sotaques regionais. Ambos os sistemas foram, primeiramente,
testados em um cenário closed-set que replica os procedimentos mostrados na literatura, resultando em indicadores de
acerto semelhantes aos reportados na literatura para outros
idiomas. Após, foram aplicados em cenário cross-datasets.
Nesse experimento, os indicadores de acerto caem substancialmente em relação aos anteriores, para ambos os sistemas.
O artigo está organizado conforme a seguir. A Seção II
descreve os trabalhos relacionados à pesquisa. Seção III mostra
a descrição matemática dos sistemas utilizados. Seção IV
descreve a metodologia dos experimentos. Seção V mostra
os resultados e discussões, e, por fim, a Seção VI conclui este
trabalho.
II. T RABALHOS R ELACIONADOS
Na literatura as abordagens linguísticas como análise
prosódica, da fonotaxe e acústica são usadas em sistemas
LID (Language Identification) e DID (Dialect Identification)
[7] [11] [12] [13]. Essas abordagens são também aplicáveis
aos sistemas de reconhecimento de sotaque regionais (RAI)
[14].
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Em [12], a proposta se baseia na identificação das características prosódicas representadas por durações de sílabas,
pitch e contornos de energia como entrada do classificador
SVM (Support Vector Machine). Essa proposta foi avaliada
em uma base de dados gravada com 10 locutores pronunciando
a sentença “EVARO ANNAM THINNARU. NENU EVARINI
CHUDALEDHU ” por cinco vezes. Os falantes são de origem
de três regiões do Sudeste da India. O sistema alcançou um
índice de acerto de 72%, em um cenário closed-set.
Em Hanani et al, o GMM-UBM, GMM-SVM (Support
Vector Machine-Gaussian Mixture Models) e iVector foram
usados para identificar 4 sotaques regionais árabe palestino,
em uma análise acústica. Os resultados mostram que iVector
tem melhor índice de acerto que GMM-UBM e GMM-SVM,
alcançando índices acima de 80%. Em outra pesquisa [10], um
sistema automático de reconhecimento de sotaque é aplicado
para identificar os sotaques franceses pronunciados em 4
diferentes regiões da Suíça, usando GMM-UBM e iVector. Foi
observado melhoria relativa de 15, 3% na precisão geral de
identificação dos sotaques do iVector sobre o sistema baseado
em GMM.
Najafian et al [15] propõem um sistema iVector e outro com
fusão de fonotaxe para identificação de sotaques regionais do
inglês britânico. O sistema iVector é implementado usando os
subconjuntos de treinamento ABI corpus [16], que representa
dados de 13 diferentes sotaques regionais com padrão do
inglês britânico do sul. O sistema alcança uma precisão de
76% em 3-Fold Cross Validation, considerando também um
cenário closed-set. Testes em cenários desse tipo não retratam
casos em situações reais de sistemas de identificação.
Como mostra essa discussão, o procedimento de teste em
cenário closed-set tem sido usado sistematicamente para a
avaliação de sistemas de reconhecimento de sotaque. Isso
revela a hipótese subjacente de que esse procedimento indica
que os resultados encontrados extrapolam para aplicações
reais. Porém, até o limite do conhecimento dos autores, essa
hipótese ainda não foi testada experimentalmente. Esse teste
foi realizado neste trabalho, como mostram as seções a seguir.
III. D ESCRIÇÃO DOS S ISTEMAS DE I DENTIFICAÇÃO DE
S OTAQUES
Utilizamos os sistemas para classificação automática dos
sotaques regionais Gaussian Mixture Model-Universal Background Model (GMM-UBM) e vetor de identidade (iVector)
descritos a seguir.
A. Gaussian Mixture Model-Universal Background Model
(GMM-UBM)
Nessa abordagem um GMM-UBM é primeiramente treinado
para representar a distribuição independente dos dados acústicos de todos os sotaques. Os parâmetros do GMM de
cada sotaque são então estimados usando o algoritmo de
Maximization-Expectation (EM). Posteriormente, um GMM
para cada sotaque é derivado pela adaptação Maximum APosteriori do GMM-UBM, conforme ilustrado na Figura 1.
Nessa abordagem, as amostras de voz são representadas por

um conjunto de vetores de características espectrais e o
reconhecimento é baseado na estimativa de máxima verossimilhança.

Fig. 1. Modelo GMM-UBM convencional - Um GMM-UBM é treinado em
um conjunto de dados de um grande número de sotaques (amostras de voz).
Os modelos GMM específicos de cada sotaques são então adaptados do UBM
usando a estimação máxima a posteriori (MAP).

Dado o GMM-UBM e o vetor de características para cada
sotaque, é calculado o alinhamento probabilístico do vetor de
treinamento X em relação as componentes das misturas do
UBM. A distribuição das características de cada sotaque é
modelada como a soma ponderada de N funções de densidade
de probabilidade gaussinadas, conforme a Expressão (1).
p(x|λ) = ΣN
i=1 wi N (x|µi , Σi )

(1)

em que wi é o peso dado para i-ésima mistura. µi e Σi são
as médias e matriz de convariância da Gaussiana.
A densidade de probabilidade N (x|µi , Σi ) para i = 1, ..., N
é dada por:
1
exp{− (x − µi )T Σ−1
i (x − µi )}
2
(2)
Do treinamento de um UBM independente, um GMM de
cada sotaque é adaptado a partir dos parâmentos do modelo
λU BM pela Maximum-A-Posteriori (MAP). As estatísticas são
calculadas com base no vetor de treinamento e atualizadas
no UBM da i-ésima mistura durante a etapa de ExpectationMaximization.
O modelo GMM-UBM é discriminativo e baseado em pontuações, de forma que as características correlacionadas dos
sotaques são agrupadas na mesma categoria. Assim, durante o
processo de reconhecimento, dado um novo modelo de teste,
um modelo será selecionado de modo a fornecer a máxima
verossimilhança entre eles.

N (x|µi , Σi ) =

1

M

1

(2π) 2 |Σi | 2

B. Identity-Vector (iVector)
Recentemente Dehak et al. [18] propuseram uma técnica
de modelagem de variabilidade total (TV) usando o espaço de
supervetores GMM, que se baseia em JFA (Joint Factor Analysis), na qual toda a variabilidade intra-classe e inter-classe são
representas em um único vetor de pequena dimensão. Essa
matriz Total Variability Space contém os autovetores com os
maiores autovalores da matriz de covariância T .
Os supervetores GMM são obtidos pela concatenação dos
vetores das médias µ = [µT1 µT2 µT3 ...µTC ] dos UBM λω
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resultantes da adaptação MAP. O supervetor GMM M é
representado matematicamente na Expressão 3.
M = m + Tω

(3)

em que m é o vetor dos valores das médias do UBM λΩ =
(ωi , µi , Σi ), T é a matriz retângular de variabilidade entre
conteúdo da locução (amostra de voz referente ao sotaque) e
o canal, w é um vetor aleatório independente com distribuição
normal N (0, I), em que a média dessa distribuição corresponde ao iVector.
IV. E XPERIMENTOS
A. Base de Dados
Poucas bases de dados em português brasileiro estão
disponíveis para estudos em reconhecimento de locutor e da
fala. Diante disso, neste estudo confeccionamos uma base
de dados chamada braccent, a partir da leitura de 16 frases
foneticamente balanceadas e avaliadas por um profissional em
linguística do português. As frases foram gravadas por diversos
locutores voluntários em diferentes partes do Brasil, abragendo
as 7 classificações de sotaques regionais. As gravações foram
realizadas em ambiente não-controlado e com microfone de
headset, notebook e computador. A Tabela I mostra a quantidade de gravações da base de dados organizada por sexo e
sotaque.
TABELA I
D ESCRIÇÃO DA BASE DE DADOS BRACCENT.
Sotaques
Nortista
Baiano
Fluminense
Mineiro
Carioca
Nordestino
Sulista

Número de Gravações
20
72
44
97
65
199
682

Feminino
1
2
3
3
3
7
26

Masculino
2
4
1
4
2
11
27

A segunda base de dados utilizada foi desenvolvida em
trabalhos anteriores de Ynoguti et al. [26], em que cada um
dos 71 locutores (ambos os sexos) pronunciaram 40 frases,
foneticamente balanceadas, e com duração de 3s cada. As
amostras dessa base foram capturadas em ambiente silencioso
e com microfone direcional de boa qualidade. Essa base
contém apenas amostras de sotaques referente à 5 classes, ou
seja, não contém amostras do sotaque nortista e carioca.
O desbalanceamento entre os números de amostras para
cada sotaque e gênero, em ambas as bases de dados, é
compatível com o encontrado em outros trabalhos na literatura.
Para este trabalho, todas as amostras de áudio das duas bases
de dados foram re-amostradas para 16kHz.
B. Procedimento experimental
Seguindo um procedimento comum na análise de fala [21]
[22], as amostras de voz foram pré-enfatizadas com H(z) =
1 − 0, 97z −1 . Após, o vetor de características acústicas foi
extraído usando uma janela de Hamming em quadros de 25
ms, sobrepostos de tal forma que o início de dois quadros

consecutivos difere de 10 ms. Para cada quadro, são calculados
19 MFCCs (Mel Frequency Cepstral Coefficients), além de
suas derivadas de primeira e segunda ordem, totalizando em
um vetor de características de dimensão 60.
Os experimentos foram conduzidos tanto para o sistema
com iVector quanto para o GMM-UBM em dois cenários
diferentes. O primeiro deles, chamado de closed set, consistiu
de uma avaliação em validação cruzada de 10 dobras (10Fold Cross-Validation) usando isoladamente as bases braccent
e Ynoguti. O segundo cenário, chamado de cross-datasets
consistiu em ajustar (treinar) os parâmetros do sistema de
classificação usando uma das bases de dados e, após, testá-lo
na outra base. Nos testes desse cenário, só foram considerados
os sotaques que existem simultaneamente nas duas bases
de dados, isto é, os sotaques carioca e nortista não foram
utilizados.
A quantidade de gaussianas dos sistemas GMM-UBM e
o tamanho da matriz T do iVector foram alterados durante
os experimentos. Isso permitiu verificar como os resultados
variam com a alteração destes parâmetros. O algoritmo KMeans foi utilizado para inicialização dos vetores de média
para os dois sistemas.
C. Medidas de Desempenho
1) Equal Error Rate (EER): O EER é o valor em que FAR
(False Accept Rate) e FRR (False Reject Rate) são iguais.
Quanto menor o valor, melhor é o desempenho do sistema.
2) Recognition Rate (RR): Mensura a quantidade de
amostras que foram corretamente reconhecidas pelo sistema.
Também conhecido como Sensitivity ou Recall ou Probability
of Detection, isto é, é o número de positivos verdadeiros
dividido pelo número de positivos verdadeiros mais o número
de falsos negativos.
RR =

TP
TP + FN

(4)

3) F1-Score: É a média harmônica entre Precision e Recall.
Precision é definido como o número de positivos verdadeiros
(sotaques reconhecidos corretamente) dividido pelo número de
positivos verdadeiros mais o número de falsos positivos.
F 1Score =

2TP
2TP + FP + FN

(5)

V. R ESULTADOS E D ISCUSSÃO
A. Closed set
Nesse cenário, os sistemas GMM-UBM e iVector foram
treinados e testados em cada uma das bases braccent e
Ynoguti.
A Tabela II mostra os resultados obtidos ao treinar um
sistema GMM-UBM independente de gênero com diferentes
quantidades de componentes gaussianas na base de dados
braccent. Os testes foram realizados nessa mesma base, usando Stratified K-Fold Cross Validation. Foram verificados os
valores de taxa de erro igualitário, taxa de detecção e identificação, F1-Score, de acordo com a variação da quantidade de
componentes gaussiana. Quanto maior o F1 Score, melhor é
o desempenho do sistema.
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TABELA II
D ESEMPENHO DO SISTEMA GMM-UBM TREINADO E TESTADO NA BASE
DE DADOS BRACCENT

Número de
Gaussianas
128
256
512
1024

ERR
19,585%
18,7539%
22,6217%
31,7471%

RR
77,4818
74,2516
67,1619
61,2276

F1 Score
%
%
%
%

0,776758086
0,739340911
0,699592413
0,65264385

A Tabela II mostra que o sistema GMM-UBM tem melhor desempenho ao classificar os sotaques regionais quando
modelado com 128 componentes de gaussianas. À medida
que N aumenta (N > 256), o sistema deixa de identificar
adequadamante os sotaques, chegando a uma taxa de erro de
31%. A semelhança do comportamento do F1-Score e do RR
indicam que os erros estão bem distribuídos entre as classes.
Os resultados do sistema com iVector, mostrados na Tabela
III, evidenciam um índice de erros sensivelmente maior que
o do sistema com GMM-UBM. Isso pode estar associado à
quantidade de dados disponíveis para treinamento do sistema
iVector, pois a matriz de variabilidade T requer grande quantidade de dados para modelagem das características intra-classe
e inter-classe [22] [25].
TABELA III
D ESEMPENHO DO SISTEMA iVector COM 128 COMPONENTES G AUSSIANAS
TREINADO E TESTADO NA BASE DE DADOS BRACCENT.
Tamanho da
Matriz T
100
150
200

ERR

RR

F1 Score

54,4285%
56,572%
56,710%

28,3969%
28,8813%
29,4816%

0,578484446
0,581500893
0,583143258

As tabelas IV e V mostram os resultados dos testes na
base Ynoguti com o sistema GMM-UBM e iVector, respectivamente. Dos experimentos realizados com essa base, não foi
observada melhora nos sistemas GMM-UBM e iVector com
número de gaussianas maiores que 256, por isso, reportamos
apenas os resultados para 128 e 256 gaussinas.
TABELA IV
D ESEMPENHO DO SISTEMA GMM-UBM TREINADO E TESTADO NA BASE
DE DADOS Y NOGUTI
Número de
Gaussianas
128
256

ERR

RR

F1 Score

13.5308%
14.4349 %

76.4806%
77.4253%

0,764805529
0,774251811

TABELA V
D ESEMPENHO DO SISTEMA iVector COM 256 COMPONENTES G AUSSIANAS
TREINADO E TESTADO NA BASE DE DADOS Y NOGUTI .
Tamanho da
Matriz T
100
150
200

ERR

RR

F1 Score

28.7511%
29.6155%
29.44%

54.0164%
53.3277%
55.0274%

0.5401642
0.532775647
0.550274852

dados diferentes. Isso permite inferir que a implementação
do sistema e as condições de validação são semelhantes às
encontradas na literatura.
A seguir, são mostrados resultados referentes aos testes em
cenário cross-datasets.
B. Cross-datasets
Os experimentos no cenário cross-datasets consistiram em
usar tanto a base Ynoguti quanto a base braccent. Em cada
experimento, uma delas foi usada para treino e a outra para
teste. Os resultados são mostrados nas tabelas VI, VII, VIII e
IX.
TABELA VI
D ESEMPENHO DO SISTEMA GMM-UBM TREINADO NA BASE Y NOGUTI E
TESTADO NA BASE BRACCENT.
Número de
Gaussianas
128
256
512
1024
2048

ERR

RR

F1 Score

39.835%
37.564%
36.133%
35.384%
34.675%

40.557%
43.137%
47.368%
49.948%
52.116%

0.1786847519
0.170052069
0.170273556
0.174620872
0.172506070

De acordo com os resultados, a modelagem GMM-UBM
obteve seu melhor desempenho usando 2048 componentes
gaussianas. Ao verificarmos se o sistema melhora o desempenho variando o tamanho da matriz T do sistema iVector,
com 2048 gaussianas, constatamos que a melhor taxa de
reconhecimento foi de 41%, porém ainda é inferior ao melhor
valor com GMM-UBM.
TABELA VII
D ESEMPENHO DO SISTEMA iVector COM 2048 COMPONENTES
GAUSSIANAS TREINADO NA BASE Y NOGUTI E TESTADO NA BASE
BRACCENT.
Tamanho da
Matriz T
100
150
200

ERR

RR

F1 Score

43.034%
43.047%
42.544%

39.009%
41.589%
40.660%

0.243245543541
0.253309280164
0.262027917816

TABELA VIII
D ESEMPENHO DO SISTEMA GMM-UBM TREINADO NA BASE BRACCENT E
TESTADO NA BASE Y NOGUTI .
Número de
Gaussianas
128
256
512
1024
2048

ERR

RR

F1 Score

41.649%
41.111%
40.376%
39.890 %
40.108%

28.280%
32.025%
39.283 %
44.803 %
49.050%

0.282795698925
0.320250896057
0.392831541219
0.448028673835
0.490501792115

Os dados experimentais revelam que treinar o sistema em
uma base de dados leva a resultados de identificação substancialmente inferiores quando o teste é realizado em uma base de
dados diferente. Uma vez que as características referentes ao
O sistema GMM-UBM alcançou índices de desempenho sotaque (realizações fonéticas) existem igualmente em ambas
semelhantes aos reportados na literatura em duas bases de as bases de dados, essa queda de desempenho indica que
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TABELA IX
D ESEMPENHO DO SISTEMA iVector COM 2048 COMPONENTES
GAUSSIANAS TREINADO NA BASE BRACCENT E TESTADO NA BASE

Y NOGUTI .
Tamanho da
Matriz T
100
150
200

ERR

RR

F1 Score

44.086%
44.478%
43.311%

31.631%
31.756%
29.104%

0.316308243728
0.317562724014
0.291039426523

os sistemas de classificação estão modelando outras características acústicas que não se replicam entre as bases, sendo
possível concluir que os sistemas estão modelando elementos
espúrios de cada base de dados, e não necessariamente as
características ligadas ao sotaque.
Os resultados mostrados nas tabelas VI e VII, referentes
aos experimentos em que o treino é realizado na base Ynoguti,
contradizem a hipótese de que uma base de dados com baixo
ruído de gravação e foneticamente balanceada é suficiente
para o ajuste de um modelo acústico de reconhecimento de
sotaques. Ao contrário, os resultados encontrados ao realizar
o treinamento em uma base sem controle de gravação e com
maior variabilidade de canal (braccent) são superiores. Isso
indica que as variações de canal em uma base de dados de
treinamento pode ser desejável, já que adiciona variabilidade
à informação usada no ajuste de parâmetros.
Isso significa que a metodologia de validação em closed
set, comumente usada na literatura gera resultados que podem
não replicar em situações reais, que são melhores simuladas
em cenários cross-datasets. Portanto, índices de desempenho e
testes mais cautelosos que a validação cruzada são necessários
para demonstrar a eficácia de sistemas de detecção automática
de sotaques.
VI. C ONCLUSÕES
Este artigo apresenta testes de dois sistemas de detecção
automática de sotaques, um baseado em modelo GMM-UBM e
o outro baseado em modelo iVector. Os testes foram realizados
em dois cenários diferentes – closed set e cross-datasets.
Os testes em closed set reproduzem os cenários usados na
literatura, e resultam em índices de reconhecimento semelhantes aos publicados para outros idiomas. Os testes em crossdatasets, porém, mostram uma queda sensível dos índices de
reconhecimento.
Esses resultados indicam que o cenário closed set, comumente usado para avaliação de sistemas de reconhecimento,
não é suficiente para reproduzir as condições reais de aplicação
de um sistema deste tipo. Também, os resultados contradizem
a ideia de que uma base de dados sem ruído e foneticamente balanceada implica em um ajuste mais adequado
de parâmetros nos sistemas de reconhecimento. Por fim, os
resultados mostraram que a detecção automática de sotaques
no português brasileiro ainda é um problema em aberto que
ainda não tem soluções que generalizam para diferentes bases
de dados.
O reconhecimento automático de sotaques, portanto, ainda
é um campo potencialmente prolífico para trabalhos futuros.
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Processamento de Sinais de Sonar Passivo usando a
Decomposição Empírica em Modos
Elio P. Sarno Filho, Antônio C. L. Fernandes Jr.,
Eduardo F. de Simas Filho e José M. de Seixas
Resumo— Este artigo apresenta uma modificação da análise
DEMON, tradicionalmente utilizada no processamento de sinais
de SONAR passivo. Uma nova técnica de análise tempofrequência, baseada na Transformada Hilbert-Huang (HHT), é
proposta. A HHT é uma representação discreta tempo-frequência
de sinais não-estacionários, em que os componentes de frequência
instantânea são extraídos através da Decomposição Empírica em
Modos (EMD). Os fundamentos teóricos e resultados preliminares
da aplicação dessa nova técnica a sinais simulados de SONAR
passivo são apresentados e apontam para uma maior precisão e
eficiência frente aos do método tradicional.
Palavras-Chave— Análise espectral de sinais, Decomposição
Empírica em Modos, Transformada de Hilbert-Huang
Abstract— This paper presents a modification of the DEMON
analysis, traditionally used in the processing of passive SONAR
signals. A new time-frequency analysis technique based on the
Hilbert-Huang Transform (HHT) is proposed. The HHT is a
discrete time-frequency representation of non-stationary signals,
in which instantaneous frequency components are extracted using
the Empirical Mode Decomposition (EMD). The theoretical
foundations and preliminary results of the application of this new
technique to simulated signals of passive SONAR are presented
and indicate a greater precision and efficiency compared to those
of the traditional method.
Keywords— Spectral signal Analysis, Empirical Mode
Decomposition, Hilbert-Huang Transform

I.
INTRODUÇÃO
Em operações militares navais, é indispensável a utilização
de técnicas para a detecção e classificação de embarcações no
mar. No caso de submarinos, o sistema utilizado é a Navegação
e Determinação da Distância pelo Som (Sound Navigation
Ranging - SONAR) passivo, que permite a detecção e processamento de ondas acústicas emitidas pelo próprio alvo [1].
No sentido de otimizar o desempenho do SONAR passivo,
diversos algoritmos de detecção e classificação têm sido
propostos, a maioria deles baseada na Transformada de Fourier
de Tempo Curto (Short-Time Fourier Transform - STFT), que
permite a análise espectral tempo-frequência (TF) de sinais nãoestacionários, tais como os de SONAR passivo [1].
Tradicionalmente, uma das ferramentas que utilizam a STFT
com essa finalidade é a análise Detecção de Modulação em
Ruído (Detection Modulation on Noise - DEMON), apresentada
na Fig.1. Após filtragem para limitação de banda, é realizada a
demodulação do sinal de SONAR, pela detecção da envoltória
do ruído de cavitação gerado pelo hélice de embarcações, cujo
conteúdo espectral específico representa uma assinatura da
embarcação [1]. A partir da estimação da velocidade de rotação
do eixo do hélice (frequência da primeira harmônica) e do
número
Elio P. Sarno Fº, Antônio C. L. Fernandes Jr., Eduardo F. de Simas Fº, Prog¸

Fig. 1.

Diagrama de blocos da DEMON.

de pás (correspondentes às demais harmônicas), é possível
identificar e classificar o tipo de propulsão utilizada [2].
Ao propagar-se através do ambiente marinho, o sinal acústico emitido por uma embarcação é bastante degradado pelo ruído.
Além disso, devido a variações nas condições ambientais e nas
configurações das embarcações, o sinal de SONAR passivo é
considerado não-estacionário. Ainda assim, pode ser tratado
como localmente estacionário pela aplicação da STFT [1], [2].
No entanto, os métodos de análise espectral baseados na
STFT, tais como o utilizado na DEMON, possuem sérias
limitações quanto às resoluções TF, o que afeta diretamente a
estimação dos parâmetros citados da embarcação e,
consequentemente, sua identificação. A escolha do tamanho e
tipo da janela temporal deve ser compatível com o conteúdo
espectral específico do sinal analisado que, além de bastante
ruidoso e não-estacionário, à priori é desconhecido. Uma janela
muito estreita para garantir a estacionariedade localizada
assumida, provoca o aumento do espalhamento espectral e
consequente diminuição da resolução em frequência. [13]
Visando superar essas limitações e viabilizar a implementação de algoritmos mais precisos e eficientes de detecção e classificação de sinais de SONAR passivo, uma nova técnica de análise espectral, denominada Transformada Hilbert-Huang (HilbertHuang Transform - HHT), vem sendo utilizada com resultados
preliminares animadores.
A literatura técnica científica vem relatando aplicações desse
novo método na solução de problemas relacionados a sistemas
não-lineares e sinais não-estacionários, tais como o diagnóstico
de falhas potenciais em máquinas industriais [3], [4], da previsão
da radiação solar diária em sistemas fotovoltaicos inteligentes
[5] e da velocidade do vento em sistemas de geração eólicos [6],
de sistemas de imagens médicas rápidos e eficientes [7] e da
codificação eficiente de áudio [8] e vídeo [9].
II.
A TRANSFORMADA HILBERT-HUANG
O HHT é um método empírico de análise de sinais cuja base
de expansão é adaptativa, de forma a produzir uma representação espectral fisicamente significativa de sistemas não-lineares
e sinais não-estacionários. O preço pago pela adaptabilidade é a
dificuldade de se firmar uma base teórico-analítica sólida, sendo
definido como um algoritmo computacional [10]. Como
mostrado na Fig.2, o método consiste de duas etapas:
1.
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Decomposição Empírica em Modos (Empirical Mode
Decomposition – EMD) – na qual o sinal é decomposto em
um conjunto de componentes AM-FM de média nula
chamadas “Funções de Modo Intrínseco” (Intrinsic Mode
Functions - IMFs), formando uma base de expansão obtida
a partir do próprio sinal (adaptável).
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2.
1.

Transformada de Hilbert (Hilbert Transform - HT) –
aplicada às IMFs para a construção do Espectro de
Hilbert (Hilbert Spectrum - HS), distribuição de energiafrequência-tempo que preserva a localização temporal
dos eventos associados ao sinal.

Fig. 2.

Diagrama de blocos do HHT

Diferentemente da análise de Fourier, em que se calcula a
distribuição global de energia nas frequências através da
expansão com uma base fixa pré-determinada, ao adaptar-se às
variações locais, o HHT leva em conta o comportamento
intrínseco do sinal, sendo ideal para a análise de sinais nãoestacionários.
A. Frequência Instantânea
Na análise de Fourier, o conceito “frequência” é definido
como o número de oscilações por unidade de tempo de um sinal
senoidal com amplitude constante. Para sinais não-estacionários,
como a amplitude e a frequência são variantes no tempo, surge
um aparente paradoxo ao se tentar definir uma frequência
instantânea segundo essa lógica, já que é preciso pelo menos um
período de oscilação para se obter o valor da frequência. Nada
inferior a um período pode ser usado nesse sentido [10], [12].
Objetivando estabelecer um conceito de Frequência
Instantânea (Instantaneous Frequency - IF) com significado
físico e aplicável a uma ampla variedade de sinais (incluindo os
não-estacionários), Gabor [11] e Ville [12] a definiram como a
derivada da fase 𝜑(𝑡) do sinal analítico z(t) gerado a partir do
sinal real 𝑥(𝑡) através da HT [13]:
𝑧(𝑡) = 𝑥(𝑡) + 𝑗𝐻𝑇{𝑥(𝑡)} = 𝑎(𝑡)𝑒
𝐻𝑇{𝑥(𝑡)} = ∫

(

)

𝑑𝜏

( )

(1)
(2)

onde 𝑎(𝑡) e 𝜑(𝑡) são, respectivamente, a amplitude instantânea
e a fase instantânea de 𝑧(𝑡), e 𝐻𝑇{. } é a Transformada de Hilbert
[14]. A IF é, então, definida como:

𝑓(𝑡) =

𝜑(𝑡)

(3)

Pela equação (3), tem-se que a IF é uma função do tempo
com valor único, que pode ser interpretado como o da
frequência do sinal senoidal que melhor representa em um dado
instante o sinal 𝑥(𝑡) sob análise. Fisicamente, isso só faz sentido
para sinais monocomponente, caracterizados por possuirem uma
única frequência (senoide) ou uma faixa estreita de frequências
variantes com o tempo (sinal chirp), e que podem gerar sinais
analíticos com amplitude instantânea 𝑎(𝑡) e frequência
instantânea 𝑓(𝑡) bem definidas [10], [13]. Para sinais
multicomponentes, categoria a que pertencem os sinais nãoestacionários (incluindo os de sonar passivo), a noção de uma IF
com valor único perde significado físico, uma vez que podem
apresentar mais de um modo de oscilação simultâneos.

Nesses casos, torna-se necessária a decomposição em um
conjunto de componentes oscilatórias AM/FM denominadas
IMFs (funções de modo intrínseco), que são consideradas
monocomponentes [10], [13].
Apesar da HT fornecer uma representação local (amplitude
e frequência instantâneas) fisicamente significativa, como
teoricamente o cálculo de (2) deve ser realizado de - ∞ a + ∞ e,
na prática, dispõe-se apenas de um segmento finito do sinal,
haverá distorção de amplitude e de frequência dentro da janela
de integração e, consequentemente, diminuição da precisão da
estimativa espectral [15], [18].
B. Modo Empírico de Decomposição
O EMD é um método de decomposição cuja essência é
identificar e extrair empiricamente os modos intrínsecos de
oscilação contidos em um sinal e, em conformidade com esses
modos, decompor o sinal em um conjunto de componentes
AM/FM, que são as IMFs [10].
As IMFs são obtidas através de um procedimento iterativo
conhecido como “Peneiração”, em que são removidas
progressivamente as assimetrias entre as envoltórias superior e
inferior do sinal original 𝑥(𝑡) [10]. O algoritmo é apresentado a
seguir e seu resultado (conjunto de n IMFs) é ilustrado na Fig.3:
1. Determinação de todos os extremos locais (máximos e
mínimos) do sinal 𝑥(𝑡);
(𝑡) 𝑒 𝑒
2. Obtenção das envoltórias 𝑒
interpolação spline cúbica com os extremos;
3.
4.

Determinação da curva-média:
(𝑡) + 𝑒
𝑚(𝑡) = [𝑒

(𝑡)

por

(4)

(𝑡)]⁄2

Extração da curva-média para fora do sinal:
𝑑(𝑡) = 𝑥(𝑡) – 𝑚(𝑡)

(5)

5. Como raramente 𝑑(𝑡) atende às propriedades que definem
uma IMF, as etapas (1) a (4) são aplicadas recursivamente sobre
𝑑(𝑡), tomado sempre como 𝑥(𝑡) na iteração seguinte. Esse
processo de “peneiração” prossegue por k iterações até se
atingir um critério de parada, que consiste em avaliar a razão
entre a energia de 𝑥(𝑡) no início da iteração e a energia de 𝑚(𝑡)
calculada durante a iteração. Quando essa razão superar um
valor pré-determinado, o cálculo da IMF é finalizado [15]. O
principal efeito da peneiração é suavizar amplitudes desiguais.
6. Na k-ésima iteração, uma vez atendido o critério de parada,
𝑑(𝑡) passa a ser referida como a i-ésima IMF{ 𝑐 (𝑡) = 𝑑(𝑡)},
𝑖 = 1, 2, … 𝑛, que é extraída de 𝑥(𝑡), obtendo-se o resíduo 𝑟(𝑡):
(6)

𝑟(𝑡) = 𝑥(𝑡) − 𝑑(𝑡)

7. Como 𝑟(𝑡) normalmente contém informação de
componentes com escala menos fina (período maior), ele é
tratado como um novo dado 𝑥(𝑡) pelo mesmo processo de
peneiração, até se tornar uma função monotônica da qual uma
IMF não pode ser extraída, uma vez que não possui extremos;
8. Para sinais que apresentam uma certa “tendência”, o resíduo
final 𝑟 (𝑡) será essa “tendência”. Ao final do processo, o sinal
original 𝑥(𝑡) pode ser representado por n IMFs e um resíduo:
𝑥(𝑡) =

𝑐 (𝑡) + 𝑟 (𝑡)

(7)

(7)

O resultado final da decomposição EMD em IMFs de altas e
baixas frequências (Fig.3) mostra que as componentes de ordem
mais alta (IMF9, IMF8...) contém oscilações de frequência mais
baixa, o que é razoável pois o processo de peneiração se baseia
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em extrações sucessivas de componentes de baixa frequência
(envoltórias) até a obtenção de uma IMF, se comportando como
um rastreador de componentes de alta frequência.
C. Demodulação AM/FM
A EMD pode ser vista como um processo de decomposição
do sinal 𝑥(𝑡) em componentes AM/FM (as IMFs), que são,
então, demoduladas para a obtenção das amplitudes e
frequências instantâneas 𝑎 (𝑡) e 𝑓 (𝑡) de cada i-ésima IMF. O
método de demodulação adotado foi a HT (equações 1 a 3).
O sinal analítico 𝑋𝑎 (𝑡) associado a 𝑥(𝑡) é dado, portanto,
pela superposição das contribuições individuais 𝑎 (𝑡) e 𝑓 (𝑡) de
todas as n IMFs [10], [13]:
𝑛

𝑋𝑎 (𝑡) =

𝑎𝑖 (𝑡) exp 𝑗

Na STFT, o limite imposto pelo “Princípio da Incerteza de
Gabor-Heisenberg” (∆𝑡∆𝑓≥ 0.5) implica na impossibilidade de
se diminuir simultaneamente esses dois parâmetros [13].
Consequentemente, a escolha de uma janela temporal pequena
para se obter uma maior resolução temporal (∆𝑡 menor) e
garantir a estacionariedade localizada assumida na aplicação da
análise de Fourier, provoca um maior espalhamento espectral e
consequente degradação da resolução em frequência (∆𝑓 maior).
Teoricamente, a resolução temporal máxima do HS é igual
ao intervalo de amostragem 𝑡 = 1/𝐹 , enquanto a resolução
frequencial é limitada pela frequência de Nyquist. Na prática,
pode-se mostrar que o valor máximo (𝐾 ) permitido para B
na implementação do HS é dado por [10]:

𝜔𝑖 (𝑡)𝑑𝑡 , 𝜔𝑖 (𝑡) = 2𝜋𝑓𝑖 (𝑡) (8)

𝐾

=

(11)

𝑖=1

A amplitude e a frequência variantes com o tempo permitem
acomodar sinais não-estacionários, superando a restrição de
amplitude constante e frequência fixa da análise de Fourier [10].
A partir de (8), obtém-se o espectro de amplitude discreto de
Hilbert 𝐻(𝑘, 𝑡 ) ou simplesmente Espectro de Hilbert (HS),
representação tridimensional da distribuição da energia de 𝑥(𝑡)
(codificada por uma escala de cores) em função da frequência e
do tempo discretos 𝑘 e 𝑡 , respectivamente. Por essa expressão,
o HS global resulta da superposição dos HSs das n IMFs individuais, sendo definido como: 𝐻(𝑘, 𝑡 ) = ∑ 𝐻 ( ) (𝑘, 𝑡 ), onde
𝑡 =1, 2, … N (N é o número total de amostras) [13].
Consequentemente, cada elemento 𝐻(𝑘, 𝑡 ) do HS global é
dado pela soma ponderada das 𝑎 (𝑡 ) de todas as IMFs no
k-ésimo bin de frequência [13]:
𝐻(𝑘, 𝑡 ) =

( )
𝑎 (𝑡 )𝑝 (𝑡 ) ,

𝑘 = 1, 2, … 𝐵(9)

(9)

onde B é o número total de bins de frequência desejado, e
( )
𝑝 (𝑡 ) é um fator de ponderação, que assume valor 1 se 𝑓 (𝑡 )
cair dentro do k-ésimo bin, ou 0, caso contrário. Após o cálculo
dos elementos relativos aos B bins em um dado instante 𝑡 , obtém-se H(k, 𝑡 ) (𝒌 = [1, 2, … , 𝐵]), matriz 2D que representa o
espectro instantâneo de 𝑥(𝑡) no domínio TF.
Obtido 𝐻(𝜔, 𝑡), também é possível obter-se o Espectro
Marginal de Hilbert (Marginal Hilbert Spectrum - MHS), que
representa a amplitude total relativa a cada componente de
frequência instantânea 𝑓(𝑡), acumulada através de toda duração
𝑇 = 𝑁/𝐹 do sinal, onde 𝐹 é a frequência de amostragem [10]:
ℎ(𝑤) = ∫ 𝐻(𝑤, 𝑡)𝑑𝑡 ,

w = 2πf

(10)

ou, na forma discreta, ℎ(𝑘) = ∑ 𝐻(𝑘, 𝑡 ) [16].
Diferentemente da análise de Fourier, em que uma dada raia
espectral representa a persistência da componente de frequência
em todo intervalo T, no MHS significa que, nesse intervalo,
existe uma maior probabilidade de tal componente existir
localmente. O instante exato de ocorrência dessa oscilação é
dado pelo HS [10], [13], [16].
D. Comparação entre STFT e HS
A detecção e caracterização de eventos associados a sinais é
realizada no domínio TF. No sentido de se obter um melhor
desempenho na medição em determinado instante de tempo e
frequência, os parâmetros de resolução temporal ∆𝑡 e
frequencial ∆𝑓 devem ser os menores possíveis.

onde T é o intervalo de duração do sinal e 𝜎 é o número mínimo
de intervalos de amostragem 𝑡 necessários para se obter a
resolução em frequência desejada. Geralmente, 𝜎 = 5 [10].
A partir dessas considerações teóricas, conclui-se que o HS
e o MHS são, respectivamente, representações TF e em
frequência potencialmente mais precisas do que as dos métodos
baseados na STFT [10], [13].
III.
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
A avaliação experimental do método HHT, aplicado a sinais
de sonar passivo, foi realizada a partir de testes sistemáticos com
um sinal simulado correspondente ao ruído de cavitação produzido por uma embarcação com frequência de rotação do hélice
de 60 RPM (1Hz) e quatro pás (correspondentes aos valores
nominais 𝑭𝒏𝒊 das harmônicas em 60, 120, 180 e 240 RPM), na
presença ou não de ruído ambiental (chuva média) [17].
O sinal foi analisado com a DEMON (baseada na STFT) e
com o método proposto HHT, obtendo-se, no primeiro caso, o
espectro de magnitude e o espectrograma (representação TF) e,
com o método proposto, o MHS e o HS (representação TF).
Na presente análise, a resolução de frequência do HS foi
fixada em 1024 bins, valor escolhido com base no limite
𝐾
= 2000 bins imposto pela equação (11), onde 𝜎=5 [10],
T=200 s e 𝐹 =50 Hz. Para fins de comparação dos desempenhos
dos dois métodos, valor semelhante de resolução de frequência
foi adotado para o espectrograma e para o espectro de
magnitude da DEMON (FFT com 1024 pontos).
Utilizando as ferramentas de manipulação gráfica do
MATLAB (aplicativo com que se implementou os algoritmos),
foram extraídos dessas representações gráficas (Fig.4 e Fig.5)
importantes parâmetros de mérito comparativos de desempenho, avaliados nas condições sem ruído (SR) e com ruído ambiental (CR), apresentados na Tabela I e explicitados a seguir.
Os valores de frequência detectada 𝐅𝐢 das quatro harmônicas
pelos dois métodos, avaliados no espectro de magnitude e no
MHS, quando comparados aos valores nominais 𝐅𝐧𝐢 do sinal
simulado original, fornecem o desvio percentual médio de
frequência ∆𝐅𝐩 , obtido pela média dos desvios relativos de cada
uma delas individualmente:
∆𝐅𝐩 =

1
4

|𝐹 − 𝐹 |
𝑥 100%
𝐹

(12)

Quanto menor for esse parâmetro, mais preciso é o método.
As relações sinal/ruído (S/N) entre os picos das quatro
harmônicas e o nível médio do ruído de fundo (indicado nas
Fig.4b-d e Fig.5b-d) foram avaliadas individualmente e os
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TABELA I.

Método

SR
DEMON
(STFT)
CR

HHT

SR

CR

𝐅𝐢

Detectada

(RPM)

60.0
119.8
180.1
240.2
60.0
120.1
180.3
240.2
58.8
119.0
179.2
240.7
60.0
120.0
180.0
243.0

DESEMPENHO DOS MÉTODOS

(%)

T G
e a
m s
(dB)
(RPM)
(RPM)
p t
o o
Max. Med. Min. Med. Min. Med. (seg)

0.2

33.6

26.2

2.7

3.5

8.8

10.3

0.1

20.0

14.8

3.0

4.0

8.8

10.3

∆𝐅𝐩

S/N

∆𝐅𝟑𝐝𝐁

∆𝐅𝑻𝑭

0.6

Fig. 3. Decomposição EMD do sinal de sonar sem ruído ambiental
0.9

40.1

34.3

1.4

2.5

1.3

5.0
4.2

0.3

21.5

15.9

1.1

2.9

2.0

6.0

valores máximo e médio (entre as quatro), indicam o grau de
robustez (imunidade ao ruído ambiental) do método. Quanto
maior esse parâmetro, mais robusto é o método.
Os valores mínimo e médio das larguras das quatro raias
espectrais, tomadas à -3dB dos valores de pico (∆𝐅𝟑𝐝𝐁 ),
também foram avaliados no espectro de magnitude e no MHS,
indicando o nível de seletividade do método. Quanto menor
esse parâmetro (picos mais agudos), mais preciso é o método.
A largura ∆𝐅𝑻𝑭 das componentes espectrais nas
representações TF (espectrograma e HS) indicam o grau de
resolução em frequência do método. Quanto menor for esse
parâmetro, maior é a resolução.
Finalmente, o grau de complexidade computacional é avaliado pelo “tempo gasto” (elapsed time), em que foi utilizado um
processador Intel core i7 e 128 GB de memória SSD.
IV.
RESULTADOS
A decomposição do sinal pela EMD (Fig.3) resultou em
nove IMFs que, somadas ao resíduo, reconstroem o sinal
original com erro máximo desprezível da ordem de 10 .
Pela análise da Tabela I, observa-se que o desvio percentual
médio de frequência ∆𝐅𝐩 do HHT (nas condições SR e CR),
apesar de ser aproximadamente quatro vezes maior do que o da
STFT, ele é da ordem de 1%, valor considerado aceitável para
um resultado preliminar, por permitir o reconhecimento da
assinatura espectral da embarcação. Portanto, os valores de frequência detectada 𝐅𝐢 nos dois métodos podem ser considerados
igualmente precisos, se comparados aos nominais simulados.
A relação S/N do HHT apresenta valores máximo (40dB) e
médios (34dB/16dB) maiores que os da DEMON, indicando
uma maior robustez do método proposto.
Os valores médios do parâmetro ∆𝐅𝟑𝐝𝐁 do HHT são cerca
de 40% menores que os da DEMON, indicando picos mais
agudos e, portanto, mais precisos. Uma análise comparativa
visual dos gráficos do MHS (Fig.4b e Fig.5b) e do espectro de
magnitude (Fig.4d e Fig.5d) confirma esse fato.
O mesmo acontece com as larguras espectrais ∆𝐅𝑻𝑭 do HS
(Fig.4a; Fig.5a), que possuem valores médios cerca de 50% menores que os do espectrograma, permitindo uma melhor localização de eventos no domínio TF pelo HHT em relação à STFT.

A comparação visual do HS com o espectrograma, evidencia a melhor resolução proporcionada pela HHT em relação à
STFT, por apresentar linhas espectrais bem mais finas, apesar
de possuírem a mesma quantidade de células TF (1024 bins).
As linhas mais grossas do espectrograma se deve à janela
temporal (Hanning) aplicada ao sinal, que provoca significativo espalhamento espectral, limitando, assim, a resolução
TF dessa representação. Já o HHT, não depende do uso de
janela e sua resolução TF é limitada apenas pela frequência de
amostragem 𝐹 do sinal analisado.
Dado à sua maior complexidade computacional, o HHT é
cerca de quatro vezes mais lento que a DEMON, como mostra
a análise comparativa do parâmetro “tempo gasto”.
As ondulações abruptas observadas em torno das linhas
espectrais das harmônicas no HS são provocadas pela aplicação
da derivada para o cálculo das IFs (equação 3). Apesar da
utilização de um filtro média móvel para suavizar essas
ondulações, o problema persistiu, sendo uma característica do
método de demodulação AM/FM com a HT utilizado [13].
Na presença de ruído ambiental (Fig.5a), essas ondulações
aumentaram em relação à condição SR (Fig.4a) e a harmônica
em 240 RPM não foi detectada, aparecendo bastante atenuada
(-12.2 dB) no MHS (Fig.5b). Ainda assim, a assinatura
espectral da embarcação pôde ser identificada pelo HHT com
precisão próxima à da DEMON (∆𝐅𝐩 ≃ 𝟎. 𝟑%), como mostra a
comparação dos parâmetros CR dos dois métodos.
V.
CONCLUSÕES
Apesar dos resultados preliminares obtidos com a aplicação
do HHT/EMD a sinais simulados de sonar passivo poderem ser
considerados apenas satisfatórios quando comparados aos do
método tradicional (DEMON), o método proposto conseguiu
realizar a detecção da assinatura da embarcação analisada com
relativa precisão (∆𝑭𝒑 <1%), apresentando os parâmetros de
resolução em frequência ∆𝐅𝟑𝐝𝐁 e ∆𝐅𝑻𝑭 , bem como o de relação
S/N, melhores do que os do método baseado na STFT. Portanto,
sua utilização em sistemas de detecção e classificação é
animadora, tendo em vista sua potencialidade em termos de
resolução espectral e robustez em relação ao ruído ambiental.
Quanto às oscilações presentes em torno das frequências
harmônicas no HS, um outro método de demodulação AM/FM,
baseado em processo de normalização iterativa [18] associado
a um modelo AR [15] está sendo avaliado e os resultados
preliminares se mostram promissores.
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(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

(c)

(d)

(d)

Fig. 4. Análise espectral do sinal de sonar sem ruído ambiental (a) HS (b)
MHS (c) Espectrograma (FFT-1024) (d) Espectro de magnitude

Fig. 5. Análise espectral do sinal de sonar com ruído ambiental (a) HS (b)
MHS (c) Espectrograma (FFT-1024) (d) Espectro de magnitude
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Vessel Classification through Convolutional Neural
Networks using Passive Sonar Spectrogram Images
Lucas P. Cinelli, Gabriel S. Chaves, Markus V. S. Lima

Abstract— Vessel classification is an extremely important task
for coastal areas security and surveillance. Currently, this task
relies on Synthetic Aperture Radar (SAR) images but gathering
these images is expensive and often prohibitive. In this paper,
we propose using spectrograms containing characteristic sound
noise records of each vessel acquired from a single passive sonar
device as an input to a convolutional neural network, which
performs the classification. The main advantage of our method
is its simplicity and low cost development due to the nature of this
kind of data. Furthermore, our proposal can be used alongside
other SAR-image-based method, potentially improving results of
the overall classifier.
Keywords— convolutional neural networks, classification, machine learning, security, surveillance, image processing, passive
sonar, spectrograms

I. I NTRODUCTION
Vessel classification is an essential task for coastal areas
security and surveillance, being indispensable for the military
forces, in particular, the Marine. A device capable of identifying the class or type of a ship would assist on a wide range
of situations, such as nation coastal defense, war, or simply
keeping records of a less monitored channel, as in [1].
Classification of marine vessels is not a recent problem, and
different techniques were developed over the years to address
it. However, most of them rely on Synthetic Aperture Radar
(SAR) images combined either with classical machine learning
algorithms [2], [3] or with deep neural networks techniques in
more recent approaches [1], [4]–[6].
Recently, the popularization of convolutional neural
networks (CNN) set a new level on the state-of-the-art results
not only in image processing tasks, for which it was originally
developed [7], [8], but also in audio [9], voice [10] and
others. The CNN structure is loosely based on the human
visual cortex, that allows hierarchical extraction of images
attributes [11], from simple low level features such as border
and edge detection to complex abstractions like gender and
object type.
Naturally, there is a growing trend over the last years of
applying CNN to vessel detection and classification [1], [4]–
[6]. However, those methods rely on SAR images, which are
difficult to acquire, thus imposing a high cost. The present
work proposes spectrograms obtained from passive sonar
recordings, which contains characteristic sound noises of the
ships, as input to the network model, instead of the expensive
Lucas P. Cinelli, Gabriel S. Chaves, Markus V. S. Lima, Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) / Polytechnic School (Poli) / Program of
Electrical Engineering (PEE) / Signal Multimedia and Telecommunications
(SMT), Rio de Janeiro - RJ, Brazil, E-mails: { lucas.cinelli, gabriel.chaves,
markus.lima}@smt.ufrj.br.

SAR images. These recordings make the development and
implementation costs cheaper, since they are easily obtained
through hydrophone measurements.
Spectrogram usage is very common in many other areas.
For example, numerous applications in audio processing use
the spectrogram on convolutional neural networks [11], [12].
These works aim to identify characteristic patterns from a
determined sound source, essentially the same problem faced
in ship classification. It is worthwhile to emphasize that, like
musical instruments, each vessel has its own characteristic
sound, its signature.
This paper’s outline is as follows. In Section II, general
concepts about neural network, CNN architectures and the
motivation behind this type of network are presented. In
Section III, we explain how the database was originally generated. In Section IV, we address the experimental procedure,
the baseline models, and the different CNN configurations
employed. In Section V, we present and discuss the results
and, for last, the conclusions are drawn in Section VI.
II. N EURAL N ETWORKS
The atomic unit in a neural network is the neuron. This
structure computes the weighted sum of its inputs and applies
a nonlinear function on the result, such non-linearity varies according to the application at hand. A set of non-interconnected
neurons defines a layer, hence they operate independently and
simultaneously [13].
Inputs
z

}|

{

Output

Hidden Layers
z

}|

{

z

}|

{

Fig. 1: Simple neural network diagram.
Figure 1 illustrates a simple neural network. This figure
shows a dense network, where all the neurons in the same
layer are fully connected with those in the previous layer. One
can notice that the network depicted has 5 inputs and 3 layers,
where the middle ones are called hidden layers and the last one
is the output. The number of layers determines the network
depth [14].
Neural networks have the capacity to approximate any
continuous function, depending on the chosen parameters [15],
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Fig. 2: Common schematic for a CNN.
through a process called learning. This is an advantage when
using this class of algorithm: the capacity of learning functions
that represent specific types of data (used for training the
network) with a given precision [15].

A. Convolutional Neural Networks (CNNs)
Convolutional neural networks are so called because they
rely on convolutional layers to extract features from the input.
This type of network is often used in image processing, since
CNNs assume their inputs are graphical representations of
some kind and build into the architecture a priori knowledge,
such as translation invariance. Hence, they are capable of
extracting patterns more easily. Nonetheless, CNNs already
found widespread use with many others input types [12], [16].
Convolutional networks are generally combined with standard
neural networks; while the former extracts the features of
interest, the latter, generally comprised of one or more layers
at the end of the network, is responsible for classifying the
data [17].
A convolutional layer consists of several independent filters
that operate locally on its inputs. Each filter kernel slides
through the whole input with the desired stride computing
the inner product with the overlapping region at each given
position, that is, it implements a 2D convolution. The output
positions and values compose an activation map, from which
the most relevant regions may be extracted, for each filter, and
fed as input to the next layer, possibly convolutional [17].
The other cornerstone of CNNs is the pooling layer, responsible for locally aggregating information. They consist of
filters that operate independently on each channel (feature
map), differently from filters in convolutional layers, which
operate simultaneously on all channels. Pooling layers shrink
the image dimension through a predetermined statistic criterion by replacing the information present in an individual
pool by a single value, most commonly its maximum or
average. This procedure renders the model less complex [17]
and progressively selects the most relevant features.
A typical convolutional neural network, with all the layers
presented so far, is shown in Figure 2.

III. DATABASE
The database comprises 263 runs1 divided in 8 different
classes (A, B, C, D, E, F, G, H). Each class has among 2
and 5 distinct vessels and number of runs varying from 19 to
66. Each run was discretized with a sampling rate of Fs =
22.05 kHz and 16 quantization bits [18].
Acoustic data of the underwater channel were recorded by
a submerse hydrophone while a single vessel traversed the
acoustic ray. The measurement conditions were the kept as
controlled and constant as possible during the experiment. For
more details refer to [18].
From the audio signals, their 4096-point Fourier Transforms
were computed using a non-overlapping Hanning window of
the same size and from the 4096 output bins, only the magnitude of the first 557 bins were considered, which corresponds
to a 0 − 3 kHz range in the original frequency domain.
This range was chosen because it contains relevant vesselspecific information, whereas higher frequencies are related
to more general features [18]. Next, a Two Pass Split Window
(TPSW) algorithm estimates the background noise, which is
then removed [19]. Finally, the power spectrum of the resulting
signal is normalized so that its energy sums to unity [18]. At
the end, there are 263 matrices of size L × 557, which are the
spectrograms for all runs, and where the length L depends on
how many windows fit the original audio. A block diagram
representing the preprocessing steps is depicted in Figure 3.
Acquired signal

Hanning
window

4096-points
FFT

Normalization

TPSW

Processed signal

Fig. 3: Block diagram of the preprocessing steps.
It is worth mentioning that the database is highly unbalanced
both in number and duration of the runs through the classes.
Thus, possibly leading to a classifier heavily biased towards
the dominant classes. This issue is addressed, as described in
1 A run is the acoustic noise recording of a ship navigating through a
predefined route, called acoustic ray, maintaining the same operation condition
throughout the whole course.
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Fig. 4: Network channel inputs.
Section IV, so as to guarantee equally probable class sampling
during training.
IV. E XPERIMENTAL P ROCEDURE
As detailed in Section III, the database consists of 263
spectrograms with 557 frequency bins each. Their vertical axes
carry temporal information about the run while the horizontal
axes, frequency information about the underwater channel
during the vessel transit. However, we do not input all temporal
bins of a run to the network at once. Instead, we split it in
as many H-length spectrograms as possible, by sampling with
an H-length temporal window either densely (in training) or
without overlap (in test), thus resulting in several different
H × 557 matrices.
As baseline models for our experiment, we employ a
simple multilayer perceptron (MLP) with no hidden layers
and another with a 512-neuron hidden layer, hereafter named
MLP0 and MLP1, respectively. Their inputs are the flattened
(1D) windowed matrices of length 21, which approximately
corresponds to a 4-second time frame. The length value choice
is related to the duration of the briefest runs. We set the
learning rate to 1 × 10−2 , and weight decay to 3 × 10−3 .
The convolutional networks designed use as the final classifier an MLP with a softmax, a widely used function for multiclass problems. The loss function minimized by the network
during the learning phase is
H(p, q) = −

X

p(x) log q(x),

(1)

x

and is known as cross-entropy, where p(x) is the probability
density function over the labels and q(x) its estimation. The
cross-entropy is commonly used in classification problems
due to its convergence properties over the mean squared
error cost function. The optimizer we use is the ADaptive
Momentum (ADAM), a first order gradient descent algorithm
that adaptively tune the learning rates for each parameter
during training [20]. ADAM is one of, if not, the most
frequently used optimizer on CNNs. Learning rate and weight
decay are set to 3.85 × 10−3 and 8.9 × 10−3 , respectively.
Moreover, we train all models for 70 epochs and divide the
learning rate by 10 every 30 epochs. It is worth mentioning
that even though hyperparameters may be the same, results of
different simulations are never exactly equal because sampling
and weights’ initialization are both stochastic.

We split the 263 runs of the database into 3 disjoint sets:
training, validation, and test, following the proportion 70%,
15%, and 15%, respectively. In order to address the database
unbalance issue, sampling is performed in a stratified random
fashion which aims to render all classes equiprobable. After a
full run is selected, a window sample of length L is chosen.
The window position is drawn from a uniform distribution.
This approach guarantees independence between the 3 sets.
Sample manual separation is impracticable, because it is hard
to correctly evaluate each run in a way to create representative
sets for validation and test.
We have evaluated the use of up to three input channels,
of which the spectrogram is just the first of them. The other
two are delta frequency images, and delta-delta frequency
images [21]. These data are the results of operations on the
base spectrum, and, essentially, correspond to different-order
derivatives. Since spectrograms exhibit, for the most part, a
static view of the system, these new features somewhat capture
the dynamics of it. An example of all 3 channels for the same
original recording (class E, ship 1) is depicted in Figure 4.
The sequence of operations of the proposed CNN architecture, hereafter called VesselNet, is detailed below:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

2d convolution: 32 filters with size 4 × 512;
Batch Normalization;
ReLU;
Max Pooling: 3 × 4 kernel with stride of 3 × 2;
2d convolution: 32 filters with size 3 × 2;
Batch Normalization;
ReLU;
Max Pooling: 2 × 3 kernel with stride of 1 × 3;
Fully connected: 128 neurons;
ReLU;
Output: 8 classification neurons;

where ReLU is the Rectified Linear Unit, the nonlinear
element-wise function used [22], and Batch Normalization [23], a technique that improves the network stability
by normalizing the layers’ activations to zero mean and unit
variance, and is widely used, specially for deeper networks.
Although different from the VesselNet, the network in Figure 2
depicts how the above operations are interconnected.
One may notice that filters, particularly those in the first
layer, are larger along the horizontal axis. This property
results in filters less invariant to horizontal translations and,
consequently, more sensitive to large frequency variations, a
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fundamental aspect in distinguishing different classes.
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Fig. 5: MLP0 baseline confusion matrix on validation.
As for the MLP, VesselNet attained best results when using
on the same 2 channels as input (spectrogram and delta
frequency). It reaches 83.9% average precision on validation,
a score 4.4% higher, which corresponds to an 5.5% improvement over the MLP0 baseline. The network’s inference time
is 10 ms for an input dimension of 21 × 557, that is, a 21length temporal window. We notice from Figure 6 that the
VesselNet classification is less disperse, the misclassification
is more concentrated on fewer classes. For example, the MLP0
(Figure 5) misclassifies H as either B, C or F, while VesselNet
(Figure 6) mistakes H only for C.
We notice from Figure 7 that both models, the MLP0 baseline and VesselNet, struggle during training (MLP1 behaves
similarly). Their learning phases are unstable, though they
converge at the end. The VesselNet presents large peaks in
the loss function (Figure 7a) and corresponding valleys in
the precision curve (Figure 7b). The batch average precision
(Figure 7b) of both networks reaches nearly 100% during
training, while it attains about ∼80% on validation, such
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This section presents and discusses the results obtained by
the different studied algorithms.
Firstly, we analyze whether the use of delta (and delta-delta)
features improve performance. One should notice that using
more channels forcefully implies in considerably increasing
the number of parameters and thereby the network complexity,
specially in the MLP case, which may actually degrade the
performance. We achieved the best results for the MLP0
baseline model when using 2 channels (spectrogram and delta
frequency), reaching 79.5% average precision on the validation set with the no-hidden-layer MLP. Nevertheless, such
configuration produces scattered decisions with a reasonable
amount of mistakes throughout several classes, as we observe
in the confusion matrix of Figure 5. The confusion matrix is a
graphical representation of the model’s performance in which
the horizontal axis exhibits the predicted labels and the vertical
axis the true labels. In this way, good classifiers are related to
diagonal dominant confusion matrices.
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V. R ESULTS
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Fig. 6: VesselNet confusion matrix on validation.
behavior suggest overfitting is occurring. Typically, the main
reasons for that are large number of trainable parameters and
small database. Moreover, our signals are very similar among
themselves. The use of the additional delta-delta channel,
adding to a total of 3 channels, leads to lower variance and
smaller overfitting. However, the final average precision is also
∼5% smaller and, thus, not considered in our analysis.
Besides having an ∼5% higher precision, the 2-channel
VesselNet has fewer parameters than the baseline MPL0.
Indeed, VesselNet uses 187, 160 parameters whereas MLP0
requires 224, 584. Although the MLP1 model indeed reaches a
better average precision than its counterpart, 79.7% (a modest
0.2% better than the no hidden layer version) it has 12 × 106
parameters, about 50 times more than the others .
Finally, we evaluate the VesselNet model on the test set and
achieve 88.1% average precision, 4.2% above the validation
set. The confusion matrix is depicted in Figure 8. Similarly
to all other models on any of the sets, class B is highly
misclassified: out of its 22 samples, only 10 were correctly
predicted. Hence, confirming the level of difficulty of learning
this class.
VI. C ONCLUSION
We conclude that the VesselNet attains better results using
only 2 channels, the spectrogram and the delta-features, improving performance on 4.3% (average precision). Some improvement was already expected since there are not so many images
from which the network may learn, thus handing higher-level
features eases the task of feature extraction and bootstraps
training. Furthermore, employing the additional delta-delta
channel decreases average precision by ∼5%, though has
the advantages of lower variance during training and smaller
overfitting.
The VesselNet was capable of classifying and distinguishing
the different ships by using spectrogram images of audio
recordings of a passive underwater sonar as input. These data
are easier and cheaper to obtain than current SAR-imagebased techniques. It is worth mentioning that the networks
suffered overfitting, and the main reasons for that are: small
database, large number of network parameters, absence of an
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Fig. 8: VesselNet confusion matrix on test.
effective method to enlarge the database, as well as high interclass similarity. While there are some techniques to avoid
the overfitting, such as data augmentation, the effective ones
require information about the background noise, which we do
not have.
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Análise de Imagens Termográficas para a
Classificação de Alterações nas Mamas
Francisco Evangelista N. Filho, Brena Kelly S. Lima, Maria Raquel L. de Couto e Iális Cavalcante de P. Júnior

Resumo— A Termografia Infravermelha (TI) é uma técnica de
diagnóstico antiga, que está conquistando espaço na Medicina
moderna pelos seus diversos benefı́cios. É amplamente utilizada
no diagnóstico de alterações nas mamas e tireóide ou até mesmo
diabetes. Este artigo apresenta técnicas de processamento de
imagens termográficas e uma análise de desempenho dos classificadores LDA (Linear Discriminant Analysis), QDA (Quadratic
Discriminant Analysis) e RBF (Radial Basis Function). Para
consolidar a análise, foram propostos dois conjuntos de caracterı́sticas distintos, para os quais os classificadores se mostraram
eficientes e satisfatórios.
Palavras-Chave— Termografia Infravermelha, Inteligência Artificial, Alterações nas Mamas, Câncer
Abstract— Infrared Thermography (IT) is an ancient diagnostic technique that is gaining space in modern Medicine
because it has many benefits. It is widely used in the diagnosis
of changes in the breasts and thyroid or even diabetes. This
paper presents techniques of thermographic imaging processing
and a analysis of performance of Linear Discriminant Analysis
(LDA), Quadratic Discriminant Analysis (QDA) and Radial Basis
Function (RBF). To consolidate the analysis, it were proposed
two sets of distinct characteristics, for which the classifiers were
efficient and satisfactory.
Keywords— Infrared Thermography, Artificial Intelligence,
Breasts Changes, Cancer

I. I NTRODUÇ ÃO
Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), câncer é o nome dado ao conjunto
de doenças cujo processo de divisão celular ocorre de forma
desordenada. Essas células invadem tecidos e órgãos, podendo
ainda espalhar-se para outras regiões do corpo (metástase) [4].
É uma patologia com causas variadas – podem ser externas
ou internas –, que pode acometer qualquer ser humano.
O GLOBOCAN, projeto criado em 2012 pela International
Agency for Research on Cancer, uma divisão da Organização
Mundial da Saúde (OMS), mostrou que ocorreram 14,1
milhões de novos casos de câncer (exceto câncer de pele não
melanoma) e 8,2 milhões de óbitos, que correspondem a 80%
do ı́ndice mundial de mortalidade [5].
Para o Brasil, são estimados 1,2 milhões de novos casos de
câncer para os anos de 2018/2019. Com exceção do câncer de
pele não melanoma, são previstos 60 mil casos de câncer de
mama (29,5% dos registros das mulheres) [12].
O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres. Em
2012, ele foi responsável por 14,7% dos óbitos do mundo todo
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[5]. Já a nı́vel nacional, o último dado estatı́stico fornecido em
2013 pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)
mostra que 14.388 pessoas faleceram por causa do câncer
de mama. Dessas, 14.206 eram mulheres. As elevadas taxas
de mortalidade evidenciam uma população pouco preocupada
em realizar exames de prevenção, uma etapa importante para
diagnóstico precoce e rastreamento de indivı́duos falsos assintomáticos. Uma pesquisa realizada pelo INCA nos anos
de 2008/2009 mostra que o diagnóstico em estágio inicial
aumenta em 88,3% a sobrevida de pacientes com câncer de
mama.
Por alguns anos, os principais trabalhos da Literatura relacionados à alterações nas mamas utilizavam a Mamografia,
pois é o exame de diagnóstico por imagem padrão [17]. No
entanto, com a popularização da Termografia Infravermelha
(TI), estudiosos dos campos de Medicina e Visão Computacional passaram a explorá-la. O estudo de outros métodos
de diagnóstico por imagem permitiu mensurar e comparar a
eficiência de cada um deles (assunto que será abordado na
Seção II).
Atualmente, pode-se citar como algumas utilizações da
TI: diagnóstico do diabetes [9], verificação de presença do
vı́rus Aphthoviru (causador da Febre Aftose ou FMDV) [15],
reconhecimento de alterações nas mamas [17], [21], na tireóide
[10] e no sistema cardio-vascular de humanos e bovinos [2],
[19].
Em se tratanto dos métodos de classificação utilizados
em problemas que envolvem a Termografia Infravermelha, a
Literatura é bastante diversificada, pois os autores costumam
utilizar, várias técnicas por trabalho, sobretudo supervisionadas [22]. Isso se deve ao fato de que a análise de classificadores
é um campo importante da Visão Computacional. São citados
como exemplos de classificadores encontradas na Literatura
associada à TI: o Support Vector Machine (SVM) utilizado
por (GOGOI, U. R., 2017) e (RESMINI, R., 2011) e Fuzzy
empregado por (G., Schaefer, 2009).
O artigo será organizado da seguinte forma: dará-se-á
uma fundamentação teórica sobre Termografia Infravermelha na Seção II. As técnicas utilizadas serão exploradas na
Seção III. Já a Seção IV exibe uma análise de desempenho
das simulações computacionais realizadas no software MATLAB. Finalmente, as conclusões sobre este trabalho serão
apresentadas na Seção V.
II. T ERMOGRAFIA INFRAVERMELHA
A temperatura do corpo é uma medida de integridade fı́sica
e patológica, além de ser um dos cinco sinais vitais, que
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Fig. 1.

Passos do algoritmo para detecção de pacientes com anomalias mamárias.

podem ser definidos como estatı́sticas fisiológicas utilizadas
para avaliar as funções corporais básicas (temperatura, pulso,
pressão arterial, frequência respiratória e dor) [3], [17].
A termorregulação é um processo fisiológico, estrutural e
comportamental capaz de regular a troca de calor do corpo
com o meio externo. Isso mantém a homeostase e, como
consequêcia, faz com que a temperatura dos órgãos varie muito
pouco. A pele é a estrutura responsável por realizar a troca do
calor interno, que irradia até sua superfı́cie, com o do ambiente
externo. Uma vez em sua superfı́cie, a temperatura pode ser
medida – o instrumento mais utilizado é o termômetro, que
fornece uma estimativa global.
Entretanto, a estimativa global fornecida pelo termômetro
pode não ser suficiente para uma análise mais detalhada. Para
isso, a Medicina passou a utilizar a Termografia Infravermelha,
que fornece a matriz de temperatura de todos os pontos de uma
cena. A troca de calor do corpo com o meio externo é radiação
eletromagnética que se propaga na faixa do infravermelho e
pode ser descrita pela Equação 1, a Lei de Stefan-Boltzmann.
W = A · σ ·  · T4

(1)

A Lei de Stefan-Boltzmann é válida para objetos cuja
temperatura é superior à −273K (zero absoluto) e afirma
que a radiação total emitida por um objeto é diretamente
proporcional à sua área, emissividade e quarta potência de sua
temperatura absoluta, onde A é a área em m2 , σ a constante
de proporcionalidade de Stefan-Boltzmann,  a emissividade
e T a temperatura absoluta em Kelvin. Como a emissividade
da pele humana é extremamente alta ( ≈ 0, 98), a radiação
infravermelha emitida pode ser convertida diretamente para
um valor de temperatura [21]. Esse processo é realizado por
câmeras que possuem sensores infravermelhos que captam
a radiação emitida por todos os pontos, os transforma em
sinais elétricos e originam os termogramas ou matriz de
temperaturas.

As primeiras utilizações da TI para diagnóstico do câncer
de mama foram nos Estados Unidos, entre os anos de 1973
e 1982 [17]. É um método considerado recente, sobretudo a
nı́vel de Brasil, porém ele conquista cada vez mais espaço
na Medicina pelos seus benéficios, como a não utilização de
radiação ionizante e acesso venoso ou outro processo invasivo.
Esses benefı́cios reduzem, consideravelmente, danos e riscos
aos pacientes. Uma pequena comparação entre os principais
exames de diagnóstico por imagem – Termografia Infravermelha (TI), Mamografia (MMG), Ultrassonografia (USG) e
Ressonância Magnética (RM) – utilizados para detectar o
câncer de mama é mostrada na Tabela I.
TABELA I
C OMPARAÇ ÃO ENTRE EXAMES DE DIAGN ÓSTICO POR IMAGEM [17],
ONDE y INDICA UM CUSTO QUALQUER .
Exame
TI
MMG
USG
RM

Invasivo
Não
Muito
Muito Pouco
Pouco

Contraindicação
Não
Sim
Sim
Sim

Custo
y
100y
100y
800y

Segundo (NG, 2009), ”além de a termografia ter potencial
para detecção do câncer de mama de forma precoce, ela é
capaz de identificar o câncer dez anos antes quando comparado
a outras formas de diagnóstico, como a mamografia”.
Cabe ressaltar que o risco de câncer aumenta 2% a cada
exposição à radiação ionizante – utilizada na mamografia.
Essa porcentagem se eleva em mulheres que não atingiram
a menopausa, pois as mamas são mais sensı́veis à radiação
[21].
III. M ETODOLOGIA
Um fluxograma de todo o processo que será descrito pode
ser visto na Figura 1.
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A. Aquisição de Imagens
As imagens foram obtidas e disponibilizadas on-line pelo
projeto VisualLab - Universidade Federal Fluminense (UFF) , coordenado pela Professora Dra. Aura Conci e pelo grupo do
Hospital das Clı́nicas - Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE) -, coordenado pela Professora Dra. Rita de Cássia
Fernandes de Lima. A aquisição de imagens foi realizada em
ambiente controlado através do protocolo estático [21].
No total, são 233 imagens (13 da UFPE) que se dividem
em dois grupos: pacientes com mamas normais e anormais
(neoplasias diversas). O primeiro grupo possui 179 imagens
e o segundo 54. Um exemplo de Termografia Infravermelha
estática pode ser visto na Figura 2.

Fig. 3.
gray.

Termografia Infravermelha das mamas de uma paciente em escala

sucedidas. Como falado anteriormente na Seção III-A, o préprocessamento deste trabalho consistiu na conversão dos tons
das imagens para a escala de cinza. Um exemplo desse
processo pode ser visto na Figura 4, onde na esquerda da
imagem se encontram as escalas disponibilizadas pelo Flir
Tools.

Fig. 2.

Termografia Infravermelha das mamas de uma paciente [20].

Na TI os pixels que se aproximam do valor 255, equivalente
à cor branca, identificam as temperaturas mais altas (vermelho,
laranja, amarelo, etc.), equanto os pixels que se aproximam
do valor 0, equivalente à cor preta, simbolizam as baixas
temperaturas (verde, azul, violeta, etc.).
Algumas imagens do banco não estavam de acordo com a
paleta de cores da Termografia Infravermelha. Por esse motivo,
foi realizada uma normalização, com auxı́lio do software FLIR
Tools1 , onde todas as 233 imagens foram ajustadas para a
escala de cinza, como pode ser visto na Figura 3. Em outras
palavras, as imagens foram inicialmente salvas em um dos
seguintes padrões: da imagem, artic, iron, lava, rainbow ou
rainbow HC – Figura 4 – e posteriormente foram convertidas
para gray ou escala de cinza no português. Na Figura 1, essas
escalas, exceto a escala de cinza, são exibidas no bloco ”préprocessamento”como ”escala de cor aleatória”. Cabe ressaltar
que, na escala de cinza, as temperaturas seguem a mesma
lógica da paleta de cor da termografia.
B. Pré-processamento
A etapa de pré-processamento consiste em aplicar
transformações nas imagens de modo a melhorá-las, como
por exemplo suavização, rotação, ajuste de escala, correção
de brilho, contraste e saturação. É um processo importante,
pois aumenta a probabilidade das etapas futuras serem bem
1 http://www.flir.com.br/home/

Fig. 4. Exemplo de utilização do software FLIR Tools (normalização da
escala de cor).

C. Segmentação
A segmentação subdivide uma imagem em suas regiões
constituintes [7]. A Region of Interest (ROI) ou Região de
Interesse – região que será utilizada, enquanto as demais serão
descartadas, como o próprio nome sugere – é particular de
cada problema. Cabe ressaltar que a acurácia da classificação
está diretamente ligada ao sucesso dessa etapa.
Para a etapa de segmentação foi utilizado do algoritmo
automático apresentado em [8]. Inicialmente, o fundo da
imagem foi removido através de uma processo thresholding;
em seguida, foi utilizado o operador de detecção de borda
de Canny e um operador de gradiente. Eles são responsáveis
por auxiliar na identificação de bordas e das curvas que
caracterizam o corpo e os seios, respectivamente. Após a
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detecção do corpo e das pregas inframamárias, toda porção
não relevante é removida e, diferentemente de [8], as mamas
não são separadas. Essa decisão é decorrente da não utilização
de muitas caracterı́sticas geométricas. O resultado do processo
anteriormente descrito é exibido na Figura 5.

Para a validação de dados dos três classificadores foi utilizada a estratégia hold-out, que consiste em separar o conjunto
de dados em dois grupos disjuntos, denominados conjunto de
treinamento e conjunto de teste [1]. Foi definido, através de
tentativas, a utilização de d75%e do conjunto de caracterı́sticas
para treinamento e os outros d25%e para teste (tanto do grupo
1 quanto do grupo 2).
Realizaram-se 40 iterações – alguns testes com diferentes
números de iterações foram realizados e esse retornou resultados satisfatórios – utilizando o método acima descrito e o
resultado de cada uma foi armazenado em um vetor definido na
Equação 2, onde xi corresponde ao valor da i-ésima iteração.
~ = [x1
Ψ

x2

x3

···

xk ] em que

1 6 k 6 40

(2)

~
Por fim, foi calculada a média do vetor Ψ.
Fig. 5.

Exemplo de imagem segmentada. Adaptado de [8].

D. Extração de caracterı́sticas
Como o próprio nome sugere, essa etapa consiste na
extração de informações para propósitos de segmentação ou
classificação [1]. De acordo com (GOGOI, U. R. et al.
2017.) ”um conjunto de 24 caracterı́sticas, composto por 7
caracterı́sticas estatı́sticas e 17 caracterı́sticas de textura, foi
extraı́do de ambas as mamas de um termograma que quantifica
os padrões térmicos simétricos e assimétricos”. (GOGOI, U. R.
et al. 2017.) realiza uma análise das 24 caracterı́sticas para dois
banco de imagens distintos (sendo o DMR Database utilizado
neste trabalho), concluindo quais são perninentes para cada um
dos bancos. Como nem todas mostraram-se relevantes, foram
utilizadas, no total, 13 dessas 24 caracterı́sticas – as de maior
relevância –, sendo 6 estatı́sticas e 7 de textura e cor. A partir
daı́, formaram-se dois conjuntos não disjuntos, como segue:
1) Estatı́sticas: média, entropia, curtose e variância; textura e cor: correlação, variância e soma da variância.
2) Estatı́sticas: média e assimetria; textura e cor:
correlação, dissimilaridade, energia, entropia, soma da
entropia e variância.
As definições matemáticas dessas caracterı́sticas podem ser
encontradas em [1], [7], [22].
E. Classificação
Após os vetores de caracterı́sticas das imagens serem obtidos, ocorre a classificação. Essa etapa consiste em processar
informações (caracterı́sticas) para obter um resultado, como
por exemplo ”normal”e ”anormal”.
As 233 imagens foram separadas em duas classes: pacientes
com e sem alterações na mama e para realizar a classificação
foi criada uma matriz de caracterı́sticas Mi,j – para cada um
dos grupos –, onde cada linha i indica o vetor de caracterı́sticas
V~i da amostra ou imagem i.
Três classificadores foram propostos e utilizados para
realização dessa etapa: Linear Discriminant Analysis (LDA)
[14], [16], Quadratic Discriminant Analysis (QDA) [14] e
Radial Basis Function (RBF) [11].

IV. R ESULTADOS
Os resultados obtidos pela metodologia proposta são mos~ equivale ao desempenho (em
trados na Tabela II, onde µ(Ψ)
porcentagem) do classificador, ou seja, a quantidade de acertos
dadas as classes definidas na Seção III-E.
TABELA II
C OMPARAÇ ÃO DE DESEMPENHO DOS CLASSIFICADORES UTILIZADOS .
Classificador
LDA
QDA
RBF

Caracterı́sticas
1
2
1
2
1
2

Desempenho (%)
77
82
88
91
96
100

É possı́vel notar que todas as estratégias de classificação se
mostraram eficientes, sendo a rede neural RBF a melhor delas.
Comparando os resultados obtidos neste trabalho com [22]: a
utilização do classificador RBF mostrou-se superior e o LDA
apresentou o pior desempenho; já realizando uma comparação
com [21]: o QDA e o LDA mostraram desempenhos não tão
bons e, novamente, o RBF se sobressaiu.
V. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho foi analisado o desempenho de 3 classificadores para realizar o diagnóstico de alterações mamárias.
As caracterı́sticas de cor e textura sobressairam-se perante
as estatı́sticas, fato que condiz com a descrição do problema. Ademais, futuramente pretendemos estender o banco
de imagens e a quantidade de caracterı́sticas de maneira que
possamos implementar técnicas de classificação mais robustas,
além de testar outros setups.
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[4] CÂNCER Instituto Nacional de. O que é o câncer? 2018. Disponı́vel
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

Evaluation of Simplified Methodology for
Obtaining mmWave MIMO Channels from
Ray-Tracing Simulations
Isabela Trindade, Brenda Vilas Boas and Aldebaro Klautau

Abstract— The use of higher frequencies and MIMO is important in many 5G use cases. However, the available channel models
for millimeter waves (mmWaves) currently demand investigation
and the number of measurements is still limited. Using simulators
is a current practice in mmWave MIMO research and ray tracing
is considered one of the most accurate techniques. Due to the
relatively long time of ray tracing simulations, it is common
practice to adopt a simplified simulation methodology in which
omnidirectional antennas are simulated and, later, the results
are used together with a geometrical model to consider that
antenna arrays were used. This allows flexibility and decreases
the overall time spent with simulations. This paper investigates
the corresponding assumptions and how accurate are the results
of the simplified methodology when compared to effectively using
antenna arrays in the ray tracing simulation. The preliminary results indicate that the distance between transmitter and receiver
needs to be sufficiently large.
Keywords— MIMO, mmWaves, channel representation.

I. I NTRODUCTION
Many applications of mmWaves are on the way: 5G, wireless local area networks, vehicular area networks, wearables,
etc. Despite the large bandwidth availability, the use of higher
frequencies imposes many challenges which makes the study
of mmWaves channels relevant [1]. Given the small wavelength, compact antenna arrays are feasible and most mmWave
communication systems will use MIMO techniques to enhance
capacity at both the transmitter and receiver. Therefore, a
simplified realistic representation of the mmWave channel is
critical to design a robust mmWave application [1].
Virtual channel model [2], also called angular model [3]
or geometric channel model [4], is an intermediate channel
representation between statistical models and physical models
that has proven to ease the understanding of scattering on
channel capacity [1], [2]. The work in [1] gives a brief
introduction on virtual representation of MIMO channels for
studying signal processing techniques on mmWaves. In [4] and
[5] the narrowband virtual channel version is used to generate a
database for vehicle to infrastructure (V2I) environment which
was applied to a machine learning method for beam selection
on the first article and used on the second for beam alignment
through multipath fingerprint.
This article presents a systematic study of MIMO channels
using ray-tracing (RT) software which evaluates the simplified
Isabela Trindade, Brenda Vilas Boas and Aldebaro Klautau are with LASSE
- Telecommunications, Automation and Electronics Research and Development Center, Belém-PA, Brazil, E-mails: isabela.trindade@itec.ufpa.br, and
{brendavb,aldebaro}@ufpa.br.

and comprehensive MIMO channel generation proposed in [2].
When a MIMO simulation is done at a RT software, like
Remcom InSite, the output channel matrix is dependent of
antenna array size and orientation; therefore, the study is very
dependent of the scenario created and requires a new simulation every time one desires to change antenna orientation
or array size. The simplified methodology enables simulations
on omnidirectional mmWaves scenarios that are stored and
used to generate channel matrices in a post-processing phase,
allowing flexibility when deciding antenna array size and
orientation given that the visualization of clusters provides
better insight to define antenna orientation.
This article is structured as follows, section II describes the
methods used to generate the channel matrices. Section III
presents the simulation results for the simplified model and
a complete MIMO simulation at InSite RT software; besides,
the two methods are compared. Finally, section IV presents
the conclusions of the ongoing study.
II. M ETHODS
RT can provide very accurate results for 5G scenarios [6],
[7]. However, its computational cost increases exponentially
with the maximum allowed number of reflections and diffractions [8]. Besides, RT simulations are site specific, depending
on the specific propagation environment. In this regard, it is
important to develop a general simulation approach for RT
to be able to reuse simulation datasets, reducing investigation
time. Therefore, this section will present the methodology for
simplified MIMO simulation and all-MIMO simulation using
a RT simulator. In both cases, we consider a single cell with
single user MIMO. A urban canyon V2I scenario was build
as in [4] at 60 GHz frequency.
A. Full RT MIMO Simulation
For full RT MIMO simulation, all the available features of
the RT software are used to generate a MIMO channel matrix.
In our case, we set InSite as in the general scenario description
above, and choose the antennas at transmitter and receiver
as uniform linear arrays (ULA) with Ntx and Nrx elements,
respectively. With this configuration, a new simulation need to
be run every time a different array size is chosen.
B. Simplified RT Simulation for MIMO
To increase flexibility, all receivers and transmitters use halfwave omnidirectional antennas in this RT simulation approach.
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The role played by MIMO antenna arrays is added in a postprocessing stage based on the geometric channel model which
allows, for example, to simulate arrays with various number
of antennas without the need to re-run the relatively long RT
simulations. The information collected from the RT software
for each transmitter / receiver pair (m, n) are: average time of
arrival τ mn , total transmitted P̂tx and received P̂rx powers,
and for the `-th ray, ` = 1, . . . , L, complex channel gain
D
A
A
α` , time of arrival τ` , angles φD
` , θ` , φ` , θ` , corresponding
respectively to azimuth and elevation for departure and arrival.
In this modeling strategy, the L most prominent rays for each
transmitter / receiver pair (m, n) informed by the RT simulator
is taken in account to compute the MIMO channel Hmn for
each pair (m, n).
For the post-processing method, the narrowband geometric
channel model is applied on the RT collected data and the
MIMO channel Ĥmn is calculated as

Ĥmn =

p

Ntx Nrx

L
X

A H
D D
α` ar (φA
` , θ` )at (φ` , θ` ),
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BAR DISTRIBUTION OF THE E RRORS

(1)

`=1

where Ntx and Nrx are the numbers of array antenna elements
at transmitter and receiver, α` is the complex channel gain,
D D
A
ar (φA
` , θ` ) and at (φ` , θ` ) are the steering (column) vectors
at the receiver and transmitter for the `-th path, respectively,
and (·)H denotes the Hermitian. The resulting MIMO channel
matrix Ĥmn has dimension Nrx ×Ntx and a rank that depends
on the angular spacing among the rays. In this paper we are
not considering the variation of Ĥmn over time.
III. R ESULTS

Fig. 2

The full MIMO simulation at RT used an ULA of 4 antenna
elements in each transmitter and receiver, other parameters
were set as in Section II-A. The simplified channel methodology was conducted as described in Section II-B. Fig. 1 presents
the error between the two channel calculation methods. Analyzing the difference between the channel matrices studied, it
was observed that the closest receiver from the transmitter had
the largest error whereas the receiver that obtained the least
error was at NLOS condition. Then, it could be inferred that
it is less difficult to estimate the channel from the receiver far
away from the transmitter than one which is closer.
Fig. 2 presents the capacity for the two cases explained
here, the closest LOS receiver (RX 6) and the NLOS receiver
(RX 10) which presented the lowest error percentage. It can
be inferred that the channel approximation is still valid for low
signal do noise ratio (SNR) regime.

C APACITY OF THE MIMO CHANNELS PRODUCED BY RT SOFTWARE AND
NARROWBAND MODEL .

IV. C ONCLUSIONS
This paper discusses a modeling problem of interest to
modern mmWave MIMO systems. The preliminary results
indicate that for long distances between the transmitter and
receiver the simplified model gives similar results as the full
simulation, but care must be exercised when using the simplified methodology in ray tracing simulations. The continuation
of this work includes a systematic assessment of the accuracy
of the methodology with respect to the estimation error of the

corresponding channel matrices and on figures of merit such
as spectral efficiency.
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Classificação de Variações Acústicas Emocionais
com Atributos da Fonte e do Trato Vocal
V. Vieira, R. Coelho e F. M. de Assis

Resumo— Este artigo apresenta um estudo sobre a classificação
de múltiplas variações acústicas emocionais utilizando os
seguintes atributos: vetor de coeficientes de Hurst (pH), coeficientes MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients) e coeficientes
GFCC (Gammatone-Frequency Cepstral Coefficients). Para as
análises, são empregadas duas bases de dados no idioma inglês,
gravadas em diferentes contextos. A classificação é realizada por
meio de dois classificadores: GMM (Gaussian Mixture Models)
e HMM (Hidden Markov Models). Os resultados indicam que o
atributo da fonte de excitação (pH) é mais eficiente do que aqueles
do trato vocal (MFCC e GFCC) em caracterizar as variações
emocionais. Em relação aos classificadores, o GMM foi o mais
eficiente em modelar cada um dos estados emocionais.
Palavras-Chave— Classificação
de
emoções,
Atributos
acústicos, Vetor pH, MFCC, GMM.
Abstract— This article presents a study on the classification
of multiple emotional acoustic variations using the following
features: vector of Hurst coefficients (pH), Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) and Gammatone-Frequency Cepstral
Coefficients (GFCC). For the analysis, two databases are used in
English language, recorded in different contexts. The classification is performed by employing two classifiers: Gaussian Mixture
Models (GMM) and Hidden Markov Models (HMM). Results
indicate that the excitation source feature (pH) is more efficient
than the vocal tract ones (MFCC and GFCC) in characterizing
the emotional variations. Regarding the classifiers, the GMM was
the most efficient in modeling each emotional state.
Keywords— Emotion classification, Acoustic features, pH vector, MFCC, GMM.

I. I NTRODUÇ ÃO
Variações acústicas emocionais estão presentes no cotidiano
de comunicação dos seres humanos, influenciando também
outros aspectos como a cognição, a percepção e o aprendizado. A classificação dessas variações tem recebido atenção
nos últimos anos [1], [2], [3], [4], principalmente por conta
de aplicações pertinentes, tais como sistemas de segurança,
tradução automática e interação homem-robô [5], [6]. Nas
iterações sociais, há uma grande variedade de estados emocionais (a exemplo de Raiva, Felicidade e Tristeza) [7]. De
acordo com Ekman [8], há certas emoções que são naturalmente reconhecidas pelos seres humanos. Embora haja essa
universalidade na discriminação de estados emocionais, a sua
V. Vieira, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Campina Grande (PPGEE/UFCG) e atualmente em PósDoutorado no Programa de Pós-Graduação em Linguı́stica (PROLING),
Universidade Federal da Paraı́ba (UFPB); R. Coelho, Laboratório de Processamento de Sinais Acústicos, Instituto Militar de Engenharia (IME); F.
M. de Assis, Departamento de Engenharia Elétrica, UFCG, Brasil. E-mails:
{viniciusjdv@gmail.com, coelho@ime.eb.br, fmarcos@dee.ufcg.edu.br}. Este
trabalho foi parcialmente financiado pelo CNPq (140816/2014-3 e
307866/2015-7).

representação em um sistema homem-máquina ainda é um
grande desafio [1], [6].
Na literatura, ainda não há um consenso a respeito de
um atributo acústico afetivo para esta tarefa. Dessa forma, a
definição de um atributo que represente de forma significativa informações relacionadas ao comportamento fisiológico
dos estados afetivos é uma busca crucial [4], [9], [10]. A
análise e classificação de variações acústicas emocionais para
a definição de um sistema que extraia uma “impressão acústica
emocional” e que seja independente de locutor e de texto
deve levar em consideração questões como: a variabilidade
acústica introduzida pela existência de diferentes sentenças,
locutores e estilos de fala [1]; e o ponto de vista dos efeitos
das variações afetivas (fonte de excitação glotal versus trato
vocal, por exemplo).
Alguns estudos utilizam atributos do trato vocal na
classificação de emoções, tais como MFCC (Mel-Frequency
Cepstral Coefficients) e GFCC (Gammatone-Frequency Cepstral Coefficients) [3], [11], [12], enquanto outros abordam
a proposta de atributos da fonte de excitação glotal, tais
como Frequência Fundamental (F0) e o vetor de coeficientes
de Hurst (pH) [1], [4]. Em [4], foi observado que o vetor
pH é um atributo da fonte vocal que tem relação com a
densidade espectral de potência da voz sob efeito de emoções.
Os autores empregaram o vetor pH em duas bases de dados:
uma de emoções atuadas e outra com diferentes condições de
estresse. Em comparação com os coeficientes MFCC, o vetor
pH demonstrou desempenho superior nos dois contextos de
análise.
Neste trabalho, o vetor pH e os coeficientes MFCC são
empregados em duas bases acústicas diferentes daquelas
apresentadas em [4]. Em vez de sentenças atuadas, as bases
consideradas neste estudo referem-se a diferentes contextos
de fala no que diz respeito a espontaneidade e indução
das emoções. Adicionalmente, é analisado o desempenho
do GFCC como atributo do trato vocal, uma vez que este
atributo tem demonstrado desempenho superior ao MFCC
em ambientes de variações acústicas, tais como ruı́dos [13].
A classificação é realizada utilizando modelos de misturas
Gaussianas (Gaussian Mixture Models – GMM) e modelos
de Markov escondidos (Hidden Markov Models – HMM). Os
resultados dos experimentos mostram que o vetor pH supera
os atributos do trato vocal, o que indica que atributos da
fonte de excitação glotal são mais adequados para classificar
emoções em diferentes contextos de fala. Ainda, a classificação
multiestilo mostra que o GMM tem o maior potencial para
modelar cada estado emocional individualmente.
O restante deste artigo está organizado da seguinte forma:
Na Seção II são apresentadas os atributos acústicos da fonte
961
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e do trato vocal utilizados neste trabalho. Na Seção III são
apresentados os materiais e métodos utilizados neste estudo,
no que diz respeito às bases de dados, extração dos atributos
acústicos e classificadores. Na Seção IV são apresentados os
resultados obtidos nos experimentos realizados, e na Seção V
é apresentada a conclusão.
II. ATRIBUTOS AC ÚSTICOS
Os atributos acústicos empregados neste trabalho são
apresentados nesta Seção. Neste contexto, é considerado um
atributo da fonte de excitação glotal (vetor pH) e dois atributos
do trato vocal (MFCC e GFCC). Medidas que descrevem os
efeitos de variações acústicas na fonte de excitação glotal são
comumente chamadas de atributos da fonte de excitação ou
atributos da fonte vocal. Atributos do trato vocal capturam
caracterı́sticas do sinal de voz no domı́nio da frequência. Por
isso, são também conhecidos como atributos espectrais [1],
[14]. Em geral, este tipo de medida é extraı́do do sinal de voz
em quadros de curta duração (20 ms a 32 ms), em que o sinal
é considerado estacionário [15].
A. Vetor pH
O vetor de coeficientes de Hurst (pH) foi proposto inicialmente em [16] como atributo para reconhecimento de
locutor. Posteriormente, em [4] o vetor pH foi empregado
como atributo para classificação de emoções e condições de
estresse. O vetor pH está relacionado com as informações de
excitação glotal.
Para a estimação do vetor de atributos pH, é empregado o extrator multi-dimensional baseado em Wavelets (Mdim-wav – multi-dimensional wavelet-based estimator) [16],
seguindo os seguintes passos:
• Decomposição Wavelet: aplica-se a transformada Wavelet
discreta (DWT – Discrete Wavelet Transform) sucessivamente para decompor o sinal de voz em componentes
de detalhe (d(j, n)) e aproximação (a(j, n)), em que j
representa as escalas da decomposição (j = 1, ..., J) e n
é o ı́ndice de cada escala. Os filtros propostos por [17]
são utilizados na DWT;
• Estimação do expoente de Hurst (EH) [18]: para cada
escala j, a variância dos
P coeficientes de detalhes é calculada por σj2 = (1/Nj ) n d(j, n)2 , em que Nj representa
a quantidade de coeficientes da escala j. O expoente de
Hurst do sinal de voz é estimado por H0 = (1+θ)/2, em
que θ é a inclinação da reta obtida por regressão linear
de log2 (σj2 ) versus j.
• Extração do vetor pH: o vetor pH é composto por J + 1
valores de H (H0 , H1 , ..., HJ ). O primeiro coeficiente,
H0 , é obtido diretamente pela decomposição Wavelet do
sinal de voz, conforme descrito no item acima. Os outros
valores (H1 , ..., HJ ) são obtidos aplicando-se novamente
a decomposição Wavelet a cada uma das J sequências de
detalhes e estimando novamente os valores de H.

Sinal
de Voz

Fig. 1.

Pré-processamento

FFT

Banco de filtros
escala mel

log

| |2

DCT

Atributos
MFCC

Extração dos coeficientes MFCC.

[20], [21], [22] e estão relacionados à percepção do ouvido
humano. Tons puros ou sinais de voz não tem a percepção
de suas frequências em uma escala linear, o que levou
o desenvolvimento da chamada escala mel. Esta, por sua
vez, aproxima computacionalmente a percepção auditiva [23],
[24]. Como referência, 1 kHz equivale a 1.000 mels. A
transformação de uma frequência f para a escala mel é descrita
na Equação 1 [24].


f
M el(f ) = 1127ln 1 +
.
(1)
700
Na análise mel cepstral, são utilizados bancos de filtros
que tem por objetivo simular a resposta em frequência da
membrana basilar do ouvido humano. No caso de sinais de
voz, que são analisados até, aproximadamente, a frequência
de 4 kHz, costumam ser utilizados 20 filtros triangulares com
largura de banda de 300 mels, espaçados a 150 mels uns dos
outros [23], [24].
A extração de atributos MFCC está ilustrada na Figura 1. A
etapa de pré-processamento consiste na segmentação do sinal
de voz em quadros de curta duração (20 ms – 30 ms). Em
seguida, as amostras de cada quadro são levada ao domı́nio da
frequência por meio da transformada rápida de Fourier (Fast
Fourier Trasform – FFT), de onde é calculada a energia. O
sinal transformado passa então por um banco de filtros na
escala mel.
O conjunto de coeficientes MFCC (cj ) são obtidos de acordo
com [19], [20]:
F
X



πj
(log Sk ) cos
cj =
F
i=1



1
k−
,
2

(2)

em que j = 1, 2, ..., D, D é o número de coeficientes MFCC
desejado, Sk é a potência na saı́da no k-ésimo filtro e F é o
número de filtros na escala mel.
C. GFCC

Os atributos GFCC foram propostos para tarefas de reconhecimento de locutor [25], e recentemente têm sido utilizados
em reconhecimento de emoções [12]. Assim como na análise
cepstral que resulta nos coeficientes MFCC, a ideia geral
para a obtenção dos coeficientes GFCC está baseada em uma
aproximação computacional do sistema auditivo. Neste caso,
são utilizados filtros Gammatone, os quais estão relacionados
ao comportamento da coclea humana [26].
B. MFCC
A resposta ao impulso de um filtro Gammatone, g(t), é o
Os atributos MFCC foram propostos e largamente utilizados produto da função distribuição Gamma e um sinal senoidal
em tarefas de reconhecimento de fala e de locutor [19], centrado na frequência fc , de acordo com [27]
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g(t) = Kt(n−1) e−2πBt cos(2πfc + ϕ),

t > 0,

(3)

em que K é o fator de amplitude, n é a ordem do filtro,
fc é a frequência central em Hz, ϕ é a fase, e B representa
a duração da resposta ao impulso. A extração dos atributos
GFCC é semelhante àquela do MFCC até o passo da obtenção
da FFT das amostras do sinal de voz. Após esta etapa, o sinal
passa pelo banco de filtros Gammatone e então é empregada
a transformada discreta do cosseno (Discrete Cossine Transform – DCT):

Gm =

r




N
2 X
1
πm
n−
,
(log Yn ) cos
N n=1
N
2

(4)

em que 1 ≤ m ≤ M , Yn é a energia do sinal na n-ésima
componente espectral, N é a quantidade de filtros Gammatone,
e M é o número de atributos GFCC.
III. C EN ÁRIO E XPERIMENTAL
Nesta seção, são apresentados os materiais e métodos empregados neste trabalho. Múltiplos estados emocionais são
analisados de diferentes bases de dados, em diferentes contextos de gravação dos sinais acústicos. Para a classificação,
são utilizados modelos estocásticos GMM e HMM.
A. Bases de Dados
As bases de dados utilizadas são: Interactive Realal Dyadic
Motion Capture (IEMOCAP) [28] e Sustained Realally colored Machine-human Interaction using Nonverbal Expression (SEMAINE) [29], ambas descritas a seguir.
1) IEMOCAP: Esta base consiste de sinais acústicos coletados de 10 atores (5 homens e 5 mulheres), em interações dois
a dois. Nas interações entre os atores, as conversações consistiam de dois tipos de cenários: situações hipotéticas (seguindo
roteiros) e diálogos espontâneos realizados de forma improvisada entre eles. As gravações dos sinais acústicos, no
idioma inglês, utilizaram uma taxa de 48.000 amostras/s. Os
estados emocionais considerados neste trabalho foram: Raiva,
Felicidade, Neutro e Tristeza. Para cada um desses 4 estilos,
foi utilizado 10 minutos de trechos sonoros dos sinais de voz.
2) SEMAINE: Esta foi coletada a partir de dados audiovisuais de estudantes de graduação e pós gradução de oito
diferentes paı́ses. Para a indução dos estados emocionais,
foi utilizado o cenário SAL (Sensitive Artificial Listener) e
o idioma falado foi o inglês. Neste cenário, o participante
é convidado a falar sobre tópicos que são emocionalmente
significantes para eles, que são provocados a expressar fortemente as emoções por meio da inclusão de palavras-chave no
diálogo. Nas interações, realizadas dois a dois, foram considerados um “usuário” (humano) e um “operador” (que pode
ser um humano ou uma máquina). Neste tipo de interação,
o controle do conteúdo da conversação ficava por conta do
operador. Os sinais acústicos foram gravados a uma taxa de
48.000 amostras/s. Julgadores dividiram as emoções nos trechos das gravações em diferentes estilos, os quais consistiam
de dimensões (ativação e valência, por exemplo) e emoções

individuais, como Raiva e Tristeza. Neste trabalho, foram
consideradas as gravações de 10 participantes (5 homens e
5 mulheres). No que diz respeito às emoções analisadas, além
de Raiva e Tristeza, Diversão e Felicidade foram incluı́das
para a classificação multiestilo. Para cada estado emocional,
foi utilizado 90 segundos de trechos sonoros dos sinais de voz.
B. Extração dos Atributos Acústicos
Os vetores pH são obtidos em quadros de 50 ms, obtidos
a cada 10 ms usando a transformada wavelet com filtros
de Daubechies com 12 coeficientes (escalas 2-12). Para a
obtenção dos atributos MFCC e GFCC, os sinais de voz
são segmentados em trechos de 25 ms, com uma taxa de
quadro de 10 ms. Em relação ao MFCC, são obtidos 12
coeficientes, utilizando um banco com 20 filtros triangulares.
Para os GFCCs, foram extraı́dos 22 coeficientes, utilizando
um banco com 64 filtros Gammatone.
C. Classificadores
Para a tarefa de classificação dos múltiplos estados emocionais, foram empregados dois classificadores: GMM (Gaussian Mixture Models) [30] e HMM (Hidden Markov Models) [31]. Os modelos emocionais GMM são compostos de
32 densidades Gaussianas com matrizes de covariância diagonais. O HMM é empregado com a topologia left-to-right,
considerando 5 estados do modelo com uma mistura Gaussiana
por estado.
IV. R ESULTADOS
Os resultados dos experimentos realizados são apresentados
nesta Seção, considerando as taxas de classificação obtidas
para as bases IEMOCAP e SEMAINE, respectivamente.
A. Classificação com a IEMOCAP
Na Tabela I estão os valores percentuais de acurácia obtidos
com os três atributos acústicos empregados neste trabalho,
utilizando a base IEMOCAP. Note que para ambos os classificadores empregados nos experimentos, o vetor pH é o
atributo que obtém os maiores valores de acurácia média.
Como destaque, a abordagem GMM obtém, para o vetor pH,
uma taxa de acerto de 51,0%, contra 49,3% obtido com HMM.
Em relação aos atributos do trato vocal, o GFCC supera o
MFCC com os dois classificadores. No contexto do GMM,
o GFCC atinge uma acurácia média de 48,7% enquanto o
MFCC chega a 47,5%. Todavia, vale ressaltar o potencial do
vetor pH em identificar pelo menos três estados emocionais
com mais de 50% de precisão. Na análise de cada emoção
individualmente, a maior diferença de acurácia entre o vetor
pH e os atributos do trato vocal, considerando o GMM, é para
o estado Neutro, 5 pontos percentuais (p.p.). No contexto do
HMM, a classificação da emoção Raiva foi o maior destaque
do vetor pH em relação aos demais atributos, em que atinge,
por exemplo, 5 p.p. a mais que o GFCC.
Na Figura 2 são apresentados os valores de classificação de
cada estado emocional considerado da IEMOCAP, por meio da
fusão dos três atributos acústicos utilizados nos experimentos.
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Emoção classificada com GMM
Rai.
Fel.
Neu.
Tri.
54
20
16
10
31
40
20
9
16
11
45
28
9
11
29
51
Taxa de acurácia média: 47,5

Emoção classificada com HMM
Rai.
Fel.
Neu.
Tri.
50
19
18
13
30
37
22
11
16
12
44
28
10
12
28
50
Taxa de acurácia média: 45,3

Emoção
Real
Raiva
Felicidade
Neutro
Tristeza

Emoção classificada com GMM
Rai.
Fel.
Neu.
Tri.
55
19
16
10
29
43
19
9
16
11
45
28
9
11
28
52
Taxa de acurácia média: 48,7

Emoção classificada com HMM
Rai.
Fel.
Neu.
Tri.
52
18
17
13
28
39
22
11
16
12
45
27
10
12
27
51
Taxa de acurácia média: 46,7

70

GMM: 59,0%
HMM: 55,0%

60
50
40

Raiva

Felicidade

Neutro

Emoção
Real
Raiva
Felicidade
Diversão
Tristeza

Emoção classificada com GMM
Rai.
Fel.
Div.
Tri.
50
22
20
8
17
51
27
5
16
25
49
10
9
16
24
51
Taxa de acurácia média: 50,2

Emoção classificada com HMM
Rai.
Fel.
Div.
Tri.
45
25
22
8
19
47
29
5
16
28
45
11
8
18
27
47
Taxa de acurácia média: 46,0

Emoção
Real
Raiva
Felicidade
Diversão
Tristeza

Emoção classificada com GMM
Rai.
Fel.
Div.
Tri.
40
30
17
13
19
49
28
4
15
31
46
8
11
12
26
51
Taxa de acurácia média: 46,5

Emoção classificada com HMM
Rai.
Fel.
Div.
Tri.
38
31
17
14
19
49
28
4
16
31
42
11
10
13
30
47
Taxa de acurácia média: 44,0

Emoção
Real
Raiva
Felicidade
Diversão
Tristeza

Emoção classificada com GMM
Rai.
Fel.
Div.
Tri.
45
27
15
13
19
50
27
4
14
31
47
8
10
13
27
50
Taxa de acurácia média: 48,0

Emoção classificada com HMM
Rai.
Fel.
Div.
Tri.
41
30
16
13
20
49
27
4
15
33
44
8
10
14
28
48
Taxa de acurácia média: 45,5

Acurácia (%)

Emoção
Real
Raiva
Felicidade
Neutro
Tristeza

MFCC

Emoção classificada com HMM
Rai.
Fel.
Neu.
Tri.
57
26
13
4
33
42
17
8
12
15
49
24
10
14
27
49
Taxa de acurácia média: 49,3

Acurácia (%)

Emoção classificada com GMM
Rai.
Fel.
Neu.
Tri.
57
26
13
4
30
45
17
8
12
15
50
23
9
13
26
52
Taxa de acurácia média: 51,0

GFCC

MFCC
GFCC

Emoção
Real
Raiva
Felicidade
Neutro
Tristeza

Vetor pH

TABELA II
TAXAS DE A CUR ÁCIA (%) UTILIZANDO ATRIBUTOS AC ÚSTICOS PARA 4
ESTADOS EMOCIONAIS DA BASE SEMAINE.

Vetor pH

TABELA I
TAXAS DE A CUR ÁCIA (%) UTILIZANDO ATRIBUTOS AC ÚSTICOS PARA 4
ESTADOS EMOCIONAIS DA BASE IEMOCAP.

Tristeza

Emoções

70
GMM: 57,0%
HMM: 51,5%

60
50
40

Raiva

Felicidade

Diversao

Tristeza

Emoções

Fig. 2. Fusão dos atributos pH, MFCC e GFCC utilizando GMM e HMM
para a base IEMOCAP.

Fig. 3. Fusão dos atributos pH, MFCC e GFCC utilizando GMM e HMM
para a base SEMAINE.

A maior acurácia é obtida utilizando o classificador GMM:
59,0%. Isto significa um aumento nas taxas obtidas por cada
atributo individualmente. Com ambos os classificadores, a
emoção Raiva é identificada com mais de 60% de precisão.
Note que por meio da fusão de atributos, a classificação de
cada estado emocional individualmente atinge no mı́nimo 50%
de acurácia, tanto para GMM quanto para HMM. Os atributos
do trato vocal são os que tem um maior aumento nos valores
de acurácia, obtidos por meio da fusão com o vetor pH. A taxa
média de acerto de MFCC e GFCC sobe 11,5 p.p. e 10,3 p.p.,
respectivamente, empregando GMM.

exemplo, a diferença entre vetor pH e GFCC, para este estado
emocional, é de 5 p.p. e 4 p.p. utilizando GMM e HMM,
respectivamente.
Os valores de acurácia obtidos por meio da fusão de
atributos na base SEMAINE estão apresentados na Figura 3.
Com ambos os classificadores empregados, a fusão do pH
com MFCC e GFCC atinge mais de 50% de precisão média
na identificação das variações acústicas emocionais. Como
destaque, o GMM atingiu uma taxa média de acerto de
57%. Em relação à classificação de cada estado emocional
com GMM, o maior ganho ocorre para o MFCC, que com
a emoção Raiva vai de 40% a 56% quando agregado aos
demais atributos. Para os outros estados emocionais, a melhora
proporcionada por pH e GFCC ao MFCC é de 9 p.p., 9 p.p.
e 8 p.p. com GMM para Felicidade, Diversão e Tristeza,
respectivamente.

B. Classificação com a SEMAINE
Os resultados de classificação de múltiplos estados emocionais da base SEMAINE são apresentados na Tabela II. Para
todos os atributos empregados, o classificador GMM superou
HMM. O vetor pH foi o único atributo com o qual foi atingida
uma acurácia média acima de 50,0%, o que é resultado de
uma identificação de pelo menos 50,0% para três estados
emocionais: Raiva, Felicidade e Tristeza. Em termos da taxa
média de acerto, o vetor pH supera o MFCC em 3,7 p.p. e
2 p.p. com GMM e HMM, respectivamente. Em relação ao
GFCC, o vetor pH atinge 2,2 p.p. a mais com GMM e 0,5 p.p.
a mais com HMM. Note que, embora o atributo da fonte de
excitação (vetor pH) supere aqueles do trato vocal, assim como
ocorre para a base IEMOCAP, o GFCC supera o MFCC no
contexto da SEMAINE. Individualmente, a classificação da
emoção Raiva foi o maior destaque do vetor pH em relação a
GFCC e MFCC, considerando ambos os classificadores. Por

C. Discussão
A classificação de múltiplas emoções por meio de um
atributo acústico que efetivamente caracterize cada estado
emocional ainda é um desafio. Como foi observado nos
resultados, apenas o vetor pH consegue uma acurácia média
de no mı́nimo 50,0%, por meio da modelagem de cada um dos
estados emocionais com misturas Gaussianas (GMM). Embora
o GFCC tenha obtido um melhor desempenho em relação
ao MFCC nesse contexto de variações acústicas emocionais,
ambos foram superados pelo vetor pH. Isto é um indı́cio de
que atributos da fonte de excitação são mais propı́cios a este
tipo de tarefa, uma vez que os atributos do trato vocal são mais
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sensı́veis ao contexto de fala e ao conteúdo linguı́stico [21].
No caso de uma busca por aumentar as taxas de acerto,
pode ser considerada a fusão de atributos, o que pode levar
à montagem de conjuntos com vários atributos [32]. Porém,
mesclar uma grande quantidade de atributos acústicos seria
mais uma tentativa de melhora de acurácia do que uma busca
por uma impressão acústica emocional. Nos experimentos
de fusão empregados neste trabalho, foi observado que há
um aumento nas taxas de acerto, principalmente se forem
observados os atributos do trato vocal. Isto é um indı́cio
de que o atributo da fonte de excitação (vetor pH) pode
agregar informação consideravelmente útil a conjuntos de
caracterı́sticas que tenham como objeto a classificação de
emoções.
V. C ONCLUS ÃO
Este trabalho apresentou a análise da classificação de
múltiplas emoções a partir de duas bases acústicas, gravadas
em diferentes contextos de comunicação entre os interlocutores. Para tanto, foram empregados um atributo da fonte
de excitação glotal (vetor pH) e dois atributos do trato vocal (MFCC e GFCC). A classificação realizada com duas
abordagens abordagens (GMM e HMM) mostrou que o vetor
pH supera os demais atributos acústicos. Com o GMM, o vetor
pH atinge mais de 50,0% de acurácia média na classificação
de quatro estados emocionais nas duas bases de dados consideradas nos experimentos. Na fusão de atributos, o vetor pH
proporcionou um considerável aumento nas taxas de acerto
dos demais atributos, chegando a 59,0% de acurácia com a
base IEMOCAP e a 57,0% com a base SEMAINE. Estes
resultados indicam que atributos da fonte de excitação podem
ser mais efetivos na caracterização e classificação de múltiplas
variações acústicas emocionais.
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Investigação na Espessura de Substrato em Híbridas
em Quadratura de Baixo Custo Usando FR-4
João Paulo Sales Henriques Lima e Daniel Discini Silveira
Resumo—Este artigo aborda o desenvolvimento de híbridas
em quadratura a partir de materiais e técnicas de fabricação de
baixo custo, através dos softwares ADS e CST, para operação na
faixa de TV digital UHF no Brasil (470MHz a 806MHz). A
estrutura se baseia em microfitas acopladas por sobreposição,
além de adaptações nas extremidades para alcançar melhor
casamento em 50Ω. São elaborados modelos com diferentes
espessuras de substrato, compostos por camadas de FR-4 de
1,6mm. Os modelos simulados são então testados
experimentalmente e evidenciam a possibilidade de se obter tal
elemento de circuito através de materiais muito acessíveis.
Palavras-Chave—Acoplador Direcional, Baixo Custo, FR-4,
Híbrida em Quadratura, Microfita, TV Digital.
Abstract—Development of quadrature hybrid based on low
cost materials and fabrication techniques, using ADS and CST
softwares, for operation in the UHF Digital TV frequency band
in Brazil (470 MHz to 806MHz). The structure consists of
superposition-coupled microstrips, plus extra end fitting to
ensure better 50Ω matching. Models with different substrate
thickness are designed, composed of 1.6mm FR-4 layers. The
models are simulated, tested experimentally, and demonstrate the
possibility of obtaining these system elements through low cost
materials.
Keywords—Directional Coupler, Low Cost, FR-4, Quadrature
Hybrid, Microstrip, Digital TV.

I.

destaque são os acopladores Tandem e Lange, as estruturas em
multicamadas, o crossover, entre outras [3]. Tais acopladores
fazem uso de air-bridges, estruturas que não são adequadas ao
emprego de altas potências para o contexto de micro-ondas [4].
Além disso, o uso de substratos especiais e técnicas de
fabricação complexas encarecem a produção desses elementos
[5]. Sendo assim, a investigação por híbridas em quadratura de
baixo custo se dá como um tópico atraente para a pesquisa.
Recentemente no Brasil, a operação de televisão digital
aberta expandiu significativamente. Tal comunicação acontece
na banda de UHF, com espectro delimitado entre 470MHz a
806MHz. Dessa forma, o desenvolvimento de elementos de
circuito e técnicas para operação nessa banda se torna mais
relevante.
Com isso, esse trabalho tem como objetivo propor a
elaboração de uma híbrida em quadratura, que opere na região
da TV digital aberta, e que seja feita a partir de materiais e
técnicas de fabricação de baixo custo. Foram produzidos três
protótipos para a comparação, com simulações e medidas.
A seção II trará uma abordagem de temas importantes na
teoria dos circuitos de micro-ondas, como a análise em modos
par e ímpar, suas impedâncias e outras grandezas de interesse.
Em seguida, a seção III apresentará o processo das simulações
dos modelos elaborados, as medidas realizadas em laboratório
e, por fim, as conclusões.

INTRODUÇÃO

Nas redes de micro-ondas, os acopladores direcionais
desempenham papel importante em diversos circuitos, tais
como mixers, moduladores, amplificadores, entre outros. Um
dos elementos de destaque é a híbrida em quadratura,
responsável por dividir simetricamente o sinal de entrada, além
de prover uma diferença de 90 graus entre as saídas. Dada a
demanda cada vez maior por circuitos que respondam de forma
satisfatória em banda larga nos sistemas modernos de
comunicação, as híbridas de banda larga representam um ponto
desafiador na pesquisa e desenvolvimento para circuitos em
radiofrequência [1].
As híbridas mais simples são do modelo Branch-Line, o
qual não possui, entretanto, bandas largas. Na tentativa de se
obter uma banda de operação mais larga, se faz necessário o
cascateamento de mais ramos no seu projeto, o que não é
prático para fabricação, pois logo nos primeiros ramos
inseridos, a impedância das trilhas requisitadas atinge valores
difíceis de obter (e.g. > 120Ω), aumentando os custos da
fabricação [2]. Outras estratégias mais elaboradas que merecem

II.

ANÁLISE TEÓRICA

A boa compreensão do funcionamento das híbridas requer
o entendimento das estruturas utilizadas para a elaboração do
projeto, juntamente com seu comportamento eletromagnético.
Nesse trabalho, foram desenvolvidos projetos baseados em
microfitas acopladas por sobreposição, em substrato de baixo
custo (FR-4 com εr = 4.3). Vale destacar que tais microfitas
podem ter dimensões que dificultam o seu casamento em 50Ω,
adequado para integração com os demais circuitos de microondas. Com isso, suas extremidades são adaptadas para
permitir um casamento mais próximo do ideal. Tem-se, assim,
que o projeto se baseia em estruturas de baixo custo e de
simples fabricação, como inicialmente desejado.

O substrato, por sua vez, tem papel fundamental para o
projeto. De acordo com suas características, serão investigadas
as dimensões das trilhas, o acoplamento, o casamento, entre
outras grandezas relevantes. As dificuldades inerentes do
projeto de uma híbrida em quadratura apenas aumentam com o
fato de se utilizar um substrato de baixo custo, com εr = 4.3 e
alta tangente de perdas, como o FR-4. A espessura do substrato
João Paulo Sales Henriques Lima e Daniel Discini Silveira¸ Faculdade de é, assim, um dos fatores cruciais do projeto. Portanto, serão
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avaliados projetos com 3 diferentes espessuras de substrato,
para efeitos de comparação.
As características eletromagnéticas podem ser bem
avaliadas através do estudo nos modos par e ímpar, técnica que
consiste na análise do circuito em questão a partir da inserção
de sinais iguais em módulo em suas entradas, e obtenção de
simplificações devido às simetrias presentes na rede. No modo
par, os sinais inseridos estão em fase, ao passo que no modo
ímpar, eles estão em oposição de fase [6]. De cada modo,
resulta uma impedância característica, como visto em (1) e (2).
Estas equações que se baseiam na impedância característica do
circuito e no acoplamento ‘c’ em unidades lineares. Como
normalmente se expressa o acoplamento em dB, é útil a
utilização de (3). Finalmente, é possível avaliar a impedância
do circuito baseado nas impedâncias de cada modo, como visto
em (4).

Z 0 , par  Z 0

1 c
1 c

(1)

Z 0 , ímpar  Z 0

1 c
1 c

(2)

c

C  10 20

(3)

Z 0  Z 0 , par  Z 0, ímpar

(4)

Algumas outras grandezas são importantes no processo de
confecção de acopladores direcionais, como o fator de
acoplamento, o fator de isolamento, a perda de inserção e a
diretividade, descritos respectivamente nas equações (5) a (8),
as quais descrevem os acopladores. Dada a representação
conhecida para os acopladores em Fig. 1, tem-se que a porta 1
representa a entrada. As portas 2 e 3 são ditas direta e acoplada,
constituindo as saídas. No caso das híbridas em quadratura,
cada uma delas deve receber, idealmente, metade da potência
inserida na porta 1. Além disso, esses sinais devem ter uma
diferença de fase em 90 graus. A porta 4, finalmente, é
chamada isolada pois, sobre ela, não deve incidir nenhuma
potência, caso as portas 2 e 3 estejam perfeitamente casadas
[7]. No caso, ela será terminada em um resistor de 50Ω para
garantir ótimo casamento com a rede.

C( dB )  10 log 10  P3 P1

(5)

I( dB )  10 log 10  P4 P1

(6)

Linserção  10 log 10  P2 P1

(7)

D( dB )  10 log 10  P3 P4 

(8)

Na Fig. 2 é exposto o comportamento das linhas de campo
para os campos elétrico e magnético em cada um dos modos,
ilustrando o acoplamento que ocorre entre as microfitas
sobrepostas. Percebe-se que uma forte interação ocorre entre as
trilhas no modo par para o campo magnético, e no modo ímpar
para o campo elétrico, colaborando para maior acoplamento.

Fig. 1. Representação de um acoplador direcional

Fig. 2. Linhas dos campos magnético (superior) e elétrico (inferior), nos
modos par (esquerda) e ímpar (direita)

III.

DESENVOLVIMENTO

Foi confeccionado inicialmente um modelo da estrutura
proposta, com microfitas sobrepostas num substrato de εr = 4.3,
com as devidas adaptações nas extremidades para garantir o
casamento, utilizando-se o software Keysight Advanced
Design Systems (ADS). Procurou-se, assim, otimizar os
parâmetros disponíveis para se obter o melhor acoplamento
possível (representados pelos parâmetros de espalhamento S21 e
S31) sem divergir do casamento em 50Ω e mantendo bom nível
de isolamento ao longo da banda (evidenciados por S11, S22 e
S33).
Visto que o objetivo do trabalho consiste em empregar
substrato de baixo custo, foram investigados três modelos de
híbrida, diferindo no número de camadas sobrepostas de h =
1,6mm de FR-4. O primeiro modelo tinha uma folha de 1,6mm
de espessura, enquanto os outros modelos tinham duas e três
camadas, portanto, h = 3,2mm e h = 4,8mm, respectivamente.
Foi verificado no modelo ADS que, ao aumentar a espessura
do substrato, seria possível atingir melhor acoplamento, por
isso a investigação com substratos mais espessos. Sendo assim,
foi feita uma comparação através de simulações em um
software de simulação eletromagnética 3D, o Computer
Simulation Technology (CST) dos modelos 3D elaborados com
os diferentes substratos, em conjunto com as medidas dos
protótipos produzidos.
Primeiramente, o protótipo de h = 1,6mm será analisado. O
desempenho obtido com simulações não foi capaz de atingir
valores considerados bons para a aplicação da híbrida, pois o
acoplamento diverge do valor desejado de -3dB, além dos
parâmetros S11, S22 e S33 não apresentarem níveis aceitáveis ao
longo da banda desejada (e.g. < -15dB), como podemos ver em
Fig. 3, Fig. 4 e Fig. 5. A diferença de fase entre sinais de saída
se mostra razoável. No entanto, pode-se destacar positivamente
o fato de as curvas apresentarem certa coerência com o modelo
idealizado no pacote Linecalc, e posteriormente simulado no
ADS, indicando uma possibilidade de sucesso ao se utilizar
maior espessura do substrato. O desempenho do protótipo
produzido, mostrado em Fig. 6, Fig. 7 e Fig. 8, apresenta boa
correspondência com o comportamento obtido através de
simulação em CST. O isolamento exibido é mais satisfatório,
pois no protótipo conseguiu-se melhor casamento em 50Ω.
A simulação com h = 4,8mm foi capaz de apresentar
melhores resultados teóricos, como visto em Fig. 9, Fig. 10 e
Fig. 11. O acoplamento se torna mais estreito e próximo do
alvo -3dB, o que indica uma divisão mais simétrica da potência
de entrada entre as portas de saída. Além disso, bons níveis de
isolamento foram obtidos, visto que os parâmetros S11, S22 e S33
são mantidos em patamares considerados bons ao longo de
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toda a banda. Somente S22 escapa de forma sutil para valores
acima de -15dB nas frequências superiores da banda, o que não
foi considerado tão grave. A diferença de fase dos sinais de
saída se mostra em nível aceitável, próximo dos 90º desejados.
É possível afirmar, dadas as medidas realizadas com o
protótipo em Fig. 12, Fig. 13 e Fig. 14, que o acoplamento em
3dB melhorou de forma significativa, o que é evidenciado pelo
cruzamento estreito das linhas de S21 e S31, principalmente na
faixa de 470MHz a 710MHz, destacada pelos marcadores 1 e
2. Na banda superior, ocorre uma degradação no desempenho,
como mostrado no comportamento simulado, o que é passível
de melhorias. Podemos atribuir tal queda ao aumento das
perdas no substrato com frequências mais elevadas. O
isolamento também teve comportamento próximo ao simulado,
porém com um pouco mais de perdas, o que não compromete a
qualidade das comparações entre simulações e práticas. A
diferença de fase entre as portas de saída se mostrou coerente,
chegando próximo de 90º ao longo da banda.
Fig. 7. Medidas para isolamento das portas 1, 2 e 3, respectivamente, para
protótipo de h = 1.6mm

Fig. 3. Acoplamento obtido para modelo 3D com h = 1.6mm

Fig. 4. Isolamento das portas obtido para modelo 3D com h = 1.6mm

Fig. 8. Medida da diferença de fases entre saídas em protótipo de h = 1.6mm

Fig. 5. Diferença de fase entre sinais de saída para modelo 3D com h = 1.6mm
Fig. 9. Acoplamento obtido com modelo 3D para h = 4.8mm

Fig. 10. Isolamento das portas obtido para modelo 3D com h = 4.8mm

Fig. 6. Medida do acoplamento obtido com protótipo de h = 1.6mm
Fig. 11. Diferença de fase entre sinais de saída para modelo 3D de h = 4.8mm
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se dá nas altas frequências novamente, porém de forma mais
atenuada, em torno de -14,5dB, no pior caso, visto em Fig. 16.
A diferença de fases também apresenta bons resultados, como
exposto em Fig. 17. As medidas realizadas são exibidas em
Fig. 18, Fig. 19 e Fig. 20. Tem-se que o acoplamento se
mostrou muito coerente com o simulado, mais definido e com
menos perdas nas altas frequências. Vale destacar que em um
trecho central da banda o parâmetro S21 tem valores precisos
em -3dB, como mostra o marcador 3. O isolamento em todas as
portas também teve uma leve melhoria, principalmente na parte
superior da banda. A diferença de fase se mostrou, mais uma
vez, em valores aceitáveis. A Fig. 21 apresenta os protótipos
produzidos, a partir da qual pode-se ter uma ideia das
dimensões práticas dos modelos confeccionados. As medidas
em laboratório foram feitas através de um analisador de
espectro Agilent CXA N9000A.
Fig. 12. Medida do acoplamento obtido com protótipo de h = 4.8mm

Fig. 15. Acoplamento obtido com modelo 3D para h = 3.2mm

Fig. 16. Isolamento das portas obtido para modelo 3D com h = 3.2mm

Fig. 13. Medida de isolamento das portas 1, 2 e 3, respectivamente para
protótipo de h = 4.8mm
Fig. 17. Diferença de fase entre sinais de saída para modelo 3D de h = 3.2mm

Fig. 14. Medida da diferença de fases entre saídas em protótipo de h = 4.8mm
Fig. 18. Medida do acoplamento obtido com protótipo de h = 3.2mm

Na tentativa de se atingir as melhorias, o protótipo
intermediário, com h = 3,2mm, foi desenvolvido. As
simulações indicam que o acoplamento se torna mais estreito
ainda, considerado algo positivo, dado em Fig. 15. Ao mesmo
tempo, os isolamentos nas portas se mostram abaixo de -15dB
praticamente ao longo de toda banda, sendo que o leve escape
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IV.

Fig. 19. Medida de isolamento das portas 1, 2 e 3, respectivamente para
protótipo de h = 3.2mm

CONCLUSÕES

Este trabalho propõe o desenvolvimento de híbridas em
quadratura a partir de técnicas e substratos de baixo custo
(camadas de 1,6mm de FR-4, com εr = 4.3) para operação na
faixa da TV digital aberta do Brasil (470MHz a 806MHz). O
projeto se baseia em microfitas acopladas por sobreposição,
tendo suas extremidades adaptadas para alcançar melhor
casamento em 50Ω. Além disso, capacitores interdigitais
colaboram com o estreitamento do acoplamento. Diferentes
espessuras de substrato foram testadas, dada a importância
dessa grandeza para o projeto das estruturas. Os modelos
possuíam uma, duas ou três camadas de FR-4 e foram feitas
comparações em simulações 3D em CST e também medidas
em laboratórios dos protótipos produzidos. Foi evidenciada a
possibilidade de se obter bom acoplamento (próximo a -3dB)
com essa estrutura simples e barata, sendo que o melhor
resultado foi obtido com duas camadas do substrato. O
isolamento mostrou-se ainda um desafio, pois não se conseguiu
manter em todas as portas níveis aceitáveis ao longo de toda a
banda (e.g. < -15dB). A diferença de fase entre os sinais de
saída apresentaram padrões adequados, próximo aos 90 graus
desejados. As dificuldades encontradas podem ser creditadas às
grandes perdas, principalmente nas altas frequências, inerentes
do material de baixo custo que possui tangente de perdas
elevada. Mesmo assim, tem-se validada a possibilidade de se
obter tal elemento de circuito com desempenho satisfatório a
partir de técnicas de fabricação e substratos muito acessíveis.
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Simulating Generalized Fading Channels in Python
José Vinícius de M. Cardoso1, Paulo Ribeiro Lins Júnior2 , Wamberto Queiroz1 e Marcelo Sampaio de Alencar3

Abstract— We present a novel and well tested Python-based
library for simulating and computing generalized fading channels
considering α-µ, κ-µ, and η-µ distributions. We describe the
applicability of this library through common communications
engineering use cases such as spectrum sensing and bit error
rate computation. The development of the library is open
source and its code, along with examples, are available at
http://github.com/mirca/maoud.
Keywords— Generalized Fading, Simulation, Python

I. I NTRODUCTION
The study of modern wireless communications systems
heavily relies on fading channel simulation. By fading channel
simulation, we refer to the generation of samples from a probability distribution that resembles the effects and impairments
caused by real communications channels on the transmitted
signal.
Although accurate and precise distributions for generalized
fading have been estabilished in the literature, such as α-µ [?],
κ-µ [?] and η-µ [?], the generation of samples following these
distributions is usually a time-consuming task.
In [?], the authors built an efficient algorithm, based on
the rejection method, for generation of samples from those
distributions. However, there are neither open nor closed
source implementations available to the scientific community.
In this paper, we present an open source Python package
for generation of samples following the α-µ, κ-µ, and η-µ
distributions. The usefullness of this package is illustrated
through well known examples involving spectrum sensing and
bit error rate (BER) computation.
II. R EJECTION S AMPLING
The algorithm implemented in this work, originally proposed in [?], is based on the rejection method, which is one of
the most used for the generation of samples of a probability
distribution.
We briefly describe the algorithm as follows. Consider
that we would like to simulate a random variable x with a
probability density f . The basic idea is to find an alternative
probability density g, from which there exists an efficient
procedure to generate samples, e.g., inverse methods. Additionally, it is required that g majorizes f , i.e., we assume that
there exists a real number c such that f (x)/g(x) < c.
Basically, the steps of the rejection algorithm are [?]:
Instituto de Estudos Avançados em Comunicações – Iecom; 1 Universidade
Federal de Campina Grande – UFCG; 2 Grupo de Pesquisa em Comunicações
e Processamento de Informação – GComPI/Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB, Campus Campina Grande – PB,
3 Universidade Federal da Bahia – UFBA, emails: 1 {josevinicius, wamberto}@iecom.org.br, 2 paulo.lins@ifpb.edu.br e 3 malencar@iecom.org.br.

1) generate a sample y from the probability density g;
2) generate a sample u from a uniform density with support
(0, 1);
f (y)
; if true then accept y; otherwise, return
3) check u ≤ cg(y)
to step 1.
The implementation of this algorithm along with
the code to efficiently generate samples from the
α-µ, η-µ, and κ-µ distributions is available at
http://github.com/mirca/maoud.
In order to validate the implementation, we apply the routines to two use cases in wireless communications: spectrum
sensing and bit error rate computation.
III. S PECTRUM S ENSING IN C OMPLEX G ENERALIZED
FADING C HANNELS
The spectrum sensing problem consists in deciding whether
or not a given channel frequency band is being occupied by a
licensed (primary) user and, in case that such frequency band
is available, how to opportuniscally allocate secondary users
such that the interference on the primary user is negligible.
From a probabilistic point of view, the spectrum sensing
problem may be framed as a decision theory problem, as
follows
H0 : y = w,
H1 : y = hs + w,

(1)
(2)

in which y ∈ Cn×1 is the received vector signal, w ∈ Cn×1
is complex Gaussian noise process with zero mean vector and
covariance matrix given as σ 2 In , and h is the channel gain.
In [?], the authors have shown that the cumulative distribution function (cdf) of the energy statistic ỹ , y † y conditioned
on the knowledge of h, in case that s is an M -PSK signal
such that every symbol has the same probability of occurrence,
1
, is given as
P(sn = s) = M
r
r !
2n|h|2 Es
2ỹ
P (ỹ|h, H1 ) = 1 − Qn
,
(3)
,
σ2
σ2
in which Qn is the Marcum-Q function and Es is the energy
per symbol.
Recall that the energy detection rule can be expressed as
dδ (ỹ) = I(ỹ > δ)

(4)

in which I is the indicator function, δ is a strictly positive real
number known as energy threshold, and dδ (ỹ) = j, j ∈ {0, 1},
means that the detector has decided in favor of the hypothesis
Hj .
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−∞

in which γ is the regularized lower incomplete Gamma function, p(h) is the pdf of the fading, and δ is the energy detection
threshold.
The performance of detection schemes can be measured
by computing the Receiver Operating Characteristic (ROC),
which consists in varying δ and computing the pairs of
probability of false alarm and miss detection, as illustrated
in Fig. 1, in which the solid curve represents the theorectical
probabilities as stated on (5) and (6) for different values of
δ, whereas bullets represent Monte Carlo simulations acquired
with 106 realizations. The input signal s consists in a vector of
length n = 25 in which each entry represents a symbol of a 64PSK constellation. Symbols are assumed to be equiprobable
and the signal-to-noise ratio is set to 5 dB.

therefore
 a 

P (ŷ = 1|s = 0) = P |w − a|2 − |w|2 < 0 = 1 − Φ
2σ
(10)
and likewise
 


a
a(1 − 2h)
P (ŷ = 0|s = a) = P ha + w <
= Eh Φ
.
2
2σ
(11)
In Fig. 2, we show the expression of the BER as a function
of the signal-to-noise ratio, for the system under consideration
with α = 2 and µ = 5. As we can see, the simulation presents
an excellent agreement against theorectical results.

Bit Error Rate

As a result, the probabilities of false alarm and miss
detection can be written as


δ
P (dδ (ỹ) = 1|H0 ) = 1 − P (δ|H0 ) = 1 − γ n, 2 , (5)
σ
Z +∞
P (dδ (ỹ) = 0|H1 ) =
P (δ|h, H1 )p(h) dh,
(6)

Theorectical
Simulation
10−1

10−2

Probability of miss

10−1
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Fig. 2
BER AS A FUNCTION OF THE SNR FOR α = 2 AND µ = 5
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V. C ONCLUSIONS

100

Fig. 1
R ECEIVER O PERATING C HARACTERISTIC FOR THE ENERGY DETECTOR IN
α-µ CHANNEL WITH α = 2 AND µ = 1.

IV. B IT E RROR R ATE IN α-µ FADING
Consider the system
y = hs + w

(7)

in which s ∈ {0, a}, a ∈ R+ , is a transmitted signal, h is
an α-µ random variable and w is a Gaussian random variable
with zero mean vector and variance σ 2 , and y is the received
signal.
Assume that the binary symbols are equiprobable, then the
probability of one bit error is given as
1
(P (ŷ = 0|s = a) + P (ŷ = 1|s = 0)) .
(8)
2
Further, assume that the decoded bit ŷ is estimated using
the minimum distance decoding rule, i.e.,
pe =

ŷ = I(|y − a|2 < |y|2 )

(9)

This paper presents a novel Python-based library for generalized fading simulation. The implementation is tested and
validated in two use cases, namely, spectrum sensing and BER
computation.
The computational results show that the implementation
presents a satisfactory agreement when compared with the
theorectical formulation.
We expect that the proposed library, which is open source,
will be usefull to researchers, professors, and students of the
field of wireless communications.
Finally, all the simulations were done in a personal laptop,
and the generation of 106 samples from any of the generalized
fading distributions took on average 10 seconds.
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Improved Joint Resource and Power Allocation
Algorithm with QoS Provisioning
Diego A. Sousa, Weskley V. F. Maurı́cio, Roberto P. Antonioli, Tarcisio F. Maciel, F. Rafael M. Lima

Abstract— This work revisits the resource and power assignment problem of maximizing the spectral efficiency of a wireless
system subject to user satisfaction constraints in multi-service scenarios. Two limitations of the state-of-the-art solution are shown,
which are: 1) the use of estimated throughput to determine the
priority between user equipments; and 2) infeasible solutions
are not treated. Thus, two improvements to deal with those
limitations are proposed without increasing the computational
complexity. Simulation results show that the algorithm with the
proposed improvements achieves better performance and deals
with infeasible solutions.
Keywords— Multi-service, quality of service (QoS), rate maximization, resource and power assignment.

I. I NTRODUCTION AND L ITERATURE R EVIEW
Over the last decades, mobile communications experienced
an incredible development moving from the analog voice-only
First Generation (1G) of cellular systems to the commercial
deployment of digital multimedia Fourth Generation (4G)
networks in several countries. Currently, Fifth Generation (5G)
networks are the target of intense research in the industrial and
academic areas [1]. The main motivations for the development
of this technology is the search for better Quality of Service
(QoS), Quality of Experience (QoE), lower latency, higher data
rates, new (multimedia) services, higher Energy Efficiency
(EE) and evolution/massification of the digital technology with
more powerful devices. The novel systems promise to meet
data traffic requirements that increase at large rates since more
and more devices will be connected to future mobile systems.
In order to cope with this challenging scenario, technological advances in architecture and radio access technologies must
be able to meet the foreseen requirements. We highlight Radio
Resource Allocation (RRA) as one of the most important
features of mobile networks. RRA consists in a set of functionalities that are able to optimize the performance of the mobile
networks. In this paper, we employ RRA algorithms to manage
the scarce radio resources such as power and frequency bands.
These features have been successfully used to optimize mobile
networks in terms of spectral efficiency, QoS provision, and
increased capacity [2].
Many works have addressed RRA for point-to-multipoint
Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
The authors belong to the Wireless Telecomunnications Research Group
(GTEL), Federal University of Ceará, Fortaleza, Brazil. F. Rafael M.
Lima is also with Federal University of Ceará, campus Sobral. Emails:
{diego,weskley,antonioli,maciel,rafaelm}@gtel.ufc.br
Diego A. Sousa is also with Federal Institute of Education, Science, and
Technology of Ceará, Paracuru, Ceará, Brazil.
The authors would like to thank FUNCAP, CAPES and CNPq for their
financial and scholarship support.

networks problems with different objectives and solutions. For
example, the MaxRate-MinReq problem was solved by means
of meta heuristics in [3] and using an exact solution in [4].
In [3], authors use Particle Swarm Optimization to perform
subcarrier and power allocation. In [4], the authors transform
a Mixed Integer Non-Linear Problem into a Mixed Integer Linear Problem to obtain an exact solution. However, the proposed
algorithm by [4] has a high computational complexity which
makes it difficult to use it in practical networks where resource
allocation is expected to change within few milliseconds.
Note that none of the previous works presented so far
in this section have addressed multi-service scenarios with
satisfaction guarantees. In [5], we extended the problem of
[6] to evaluate the performance gains that can be achieved
with the joint optimization of adaptive power allocation and
frequency resource assignment, and a low complexity suboptimal algorithm was proposed. Although the solution from [5]
achieves good performances, two limitations are present in the
algorithm: 1) the use of estimated throughput to determine the
priority between User Equipments (UEs); and 2) infeasible
solutions are not treated. Therefore, in this paper we propose
two improvements in the algorithm proposed in [5], allowing
us to deal with infeasible solutions and achieve a better
performance.
II. S YSTEM M ODELING
Considering the downlink of a cellular system composed of
a number of sectored cells. For a given sector of a cell, there
is a group of UEs connected to the cell’s Base Station (BS).
The system combines OFDMA and Time Division Multiple
Access (TDMA) and its available resources are arranged in a
frequency-time resource grid. We denote Resource Block (RB)
as the minimum allocable resource that is defined as a group of
adjacent subcarriers and a number of consecutive Orthogonal
Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols in the
time domain, which represents the Transmission Time Interval
(TTI). The UEs of a sector can be simultaneously served by the
assignment of different orthogonal frequency-time RBs and,
therefore, there is no intra-cell interference among UEs of the
same sector. It is worth mentioning that the analyses performed
in this study are also useful for other wireless multiple access
schemes capable of assuring no intra-cell interference.
We consider the simplified assumption that the inter-cell
interference is added to the thermal noise in the Signal to Noise
Ratio (SNR) expression. We highlight that this assumption
becomes more and more valid as the number of BSs in the
system and their loads increase [7]. Basically, as the number
973
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of interference sources increase, the central limit theorem can
be applied. It is important to emphasize that our single-cell
approach can be directly applied in multi-cell scenarios where
the inter-cell interference can be predicted with acceptable
confidence. As interference can be estimated, transmission
data rates can also be estimated before resource allocation.
In a given TTI, J active UEs are candidates to get RBs. We
assume that there are N available RBs. Moreover, J and N
are the set of active UEs and available RBs, respectively. As
we are dealing with a multi-service scenario, we assume that
the number of services provided by the system operator is S
and that S is the set of all services. We consider that the set
of UEs from service s ∈ S is Js and that |Js | = Js , where
| · | denotes the cardinality of a set in this context. When this
operator
S is used in a scalar,
P it denotes its absolute value. Note
that
Js = J and
Js = J.
s∈S

s∈S

Assuming that the RB n is assigned to UE j, the received
SNR γj,n of UE j on RB n is given by
γj,n =

αj pn |hj,n |2
,
σj2

γm σj2
.
αj |hj,n |2

III. S TATE OF THE ART P ROBLEM
Let us assume that, at the current TTI, UE j has a data
rate requirement equal to tj . It is important to mention
here that long-term data rate requirements can be mapped
to instantaneous data rate requirements [8]. The minimum
satisfaction constraint for each service is represented by the
parameter ks which is the minimum number of UEs from
service s that should be satisfied. We assume that the index
of UEs in yj,n,m , rj,n and in tj are sequentially disposed
according to the service, i.e., the UEs from j = 1 to j = J1
are from service 1, UEs from j = J1 + 1 to j = J1 + J2 are
from service 2, and so on.
The problem considered in this work is the one presented
in [5]. This problem can be mathematically written as
X X X
max
vm · yj,n,m ,
(3a)
yj,n,m

j∈J n∈N m∈M

(1)
s.t.

where αj models the joint effect of path gain and long-term
fading experienced in the link between BS and UE j, hj,n is
the short-term frequency response of the channel experienced
by UE j on RB n, σj2 is the noise power at UE j and pn is
the power allocated on RB n.
We assume that there are M possible Modulation and
Coding Schemes (MCSs) levels to transmit and, therefore,
M possible non-zero transmit data rates per RB where vm
represents the transmit data rate corresponding to the mth MCS
level. M = {1, 2, · · · , M } is the set of all MCSs. Note that
the mth MCS level is employed when the estimated SNR is
between γm and γm+1 with γm < γm+1 .
Without loss of generality, we assume a Block Error Rate
(BLER)-based link adaptation where for a given SNR, the
chosen MCS level is the one with the highest transmit data
rate that assures an estimated BLER lower than a given fixed
BLER target. Accordingly, depending on the SNR interval,
different transmit data rates can be achieved.
Notice that, since discrete MCSs are employed, the transmit
power can also be modeled as a discrete variable. As previously commented, the BLER-based link adaptation mechanism
can select the MCS used in the transmission based on SNR
regions. Therefore, it is reasonable that the transmit power
should be set to the minimum value that is capable to achieve
the SNR that fulfills the BLER requirement. Considering UE
j and RB n, we define λj,n,m as the minimum transmit power
that should be allocated to UE j on RB n so as to employ the
MCS m. Specifically, λj,n,m is given by
λj,n,m =

The assignment matrix Y is the optimization variable of the
studied problem. The total available power at the BS is P tot .

(2)

Therefore, we can introduce Y as a J × N × M assignment
matrix with elements yj,n,m that assume the value 1 if RB n
is assigned to UE j and the transmission is configured with
the mth MCS level. In this case, the allocated power to the RB
n assigned to UE j is equal to λj,n,m given by equation (2).

X X

yj,n,m ≤ 1, ∀n ∈ N ,

(3b)

j∈J m∈M

X X X

yj,n,m · λj,n,m ≤ P tot ,

(3c)

j∈J n∈N m∈M

X X

vm · yj,n,m ≥ ρj tj , ∀j ∈ J ,

(3d)

n∈N m∈M

X

ρj ≥ k s ,

∀s ∈ S,

(3e)

j∈Js

yj,n,m ∈ {0, 1}, ∀j ∈ J , ∀n ∈ N and ∀m ∈ M, (3f)
ρj ∈ {0, 1},

∀j ∈ J ,

(3g)

where ρj as a binary selection variable that assumes the value
1 if UE j is selected to be satisfied and 0 otherwise.
The objective function shown in (3a) is the total downlink
data rate transmitted by the BS. The first constraints (3b)
assure that an RB will not be shared by different UEs, i.e.,
there is no intra-cell interference. The constraint (3c) assures
that the total used transmit power is not higher than the total
available power P tot at BS. The QoS constraints are modeled
in (3d) and (3e) assuring that a minimum number of UEs
should be satisfied for each service.
A. State of the art algorithm
The state-of-the-art low-complexity algorithm that addresses
the problem described in Section III was proposed in [5], and
is further referred in this paper as Joint RB Assignment and
Power Allocation (JRAPA) algorithm. The JRAPA algorithm
in turn was inspired by the Reallocation-based Assignment
for Improved Spectral Efficiency and Satisfaction (RAISES)
heuristic [6]. The first step of the JRAPA algorithm is to select
which UEs will compete for resources in the next steps of the
heuristic. The criterion adopted is to select the ks UEs with
the highest ratio between average throughput over the RBs
and rate requirement, for each service s ∈ S. The JRAPA
heuristic estimates the average throughput by considering the
mean SNR over all the RBs of each UE. Moreover, since
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the power is also a resource that should be allocated by the
RRA algorithm, it is also considered by [5] that the power
is equally divided among all the RBs. In other words, the
algorithm proposed by [5] selects the ks UEs with highest
priority rj , given by


P
2
n∈N (αj .|hj,n | )
P tot
.
N
.
(4)
rj = f  N
σj2
for j ∈ Js , for all services s ∈ S.
Once the UEs that should be satisfied by the JRAPA
algorithm are selected, an initial RB assignment is performed.
Firstly, the JRAPA algorithm estimates the minimum amount
of RBs that each UE should receive, considering that the RBs
will be able to transmit at the maximum MCS. In other words,
the minimum number of RBs that each UE should receive is
given by dtj /v M e. Iteratively, the algorithm selects the UE j
with the lowest priority rj that should be satisfied and has not
received the minimum number of RBs. Then, the algorithm
allocates to that UE j the best RB that was not yet assigned.
The initial assignment stops when all UEs that should be
satisfied receive the estimated minimum number of RBs or
all RBs have already been assigned. If the later condition is
firstly achieved, then it means that there is no feasible solution
and the algorithm stops.
Considering that all UEs had already received the minimum
amount of RBs, the JRAPA heuristic performs the hugheshartogs (HH)-based algorithm [9] over each UE j considering
a minimum target rate equal to rj and that there is no power
limit. If the total amount of power necessary to satisfy all the
UEs previously selected is greater than the total power, P tot ,
available in the BS, the JRAPA algorithm iteratively selects the
UE capable of receiving resources with the lowest priority rj
and allocate to it the best RB n that was not yet assigned. After
that, the HH-based algorithm is reapplied over the RBs of the
UE j aiming the minimum rate tj . If the total amount of power
necessary to satisfy the selected UEs did not decrease, the RB
n is deallocated from the UE j and it is forbidden to receive
any more RBs. If all RBs are assigned and the necessary power
is still higher than P tot , it means that no feasible solution is
found and the JRAPA algorithm stops. If a feasible solution is
found, then the JRAPA algorithm assigns the remaining RBs
to the UEs with the best channel quality. Lastly, the remaining
power that was not allocated is distributed over all RBs using
the HH algorithm, in order to maximize the overall system
rate.

usual communication systems, there are a finite number of
possible rate values that can be employed by the system given
by the number of existing MCSs, as adopted in this paper. In
other words, here, the mapping between SNR into rate is done
by a surjective increasing function, i.e., there is a continuous
range of SNR values that leads to each MCS value. It means
that a UEs j1 with a better channel quality than another UE j2
and demanding the same minimum rate requirement may have
the same priority. Due to this fact, the selection of the UEs that
will compete for radio resources following the priority stated
in (4) may result into a high outage, as shown in Section
IV. Therefore, in order to prioritize UEs with worse channel
conditions, instead of using the estimated average throughput,
in the improved version of the algorithm proposed by [5], the
priority rj is given by the ratio between the average SNR over
all RBs and the minimum rate requirement, i.e.,
P
1
γj,n
rj = N n∈N
,
(5)
rj
for j ∈ Js , for all services s ∈ S. Note that, as the
metric changes from a average to another the computational
complexity remains the same.
Another issue of the JRAPA heuristic proposed by [5] is
that it does not deal with infeasibility, such as the RAISES
algorithm. Notwithstanding, differently of the RAISES algorithm, it may lead to non practical solutions, i.e., the algorithm
may allocate more power than the total available. In practice,
this is a major drawback of the JRAPA algorithm. The second
improvement proposed over the state-of-art algorithm is to add
the capability of dealing with infeasible instances of the problem. If the algorithm detects that there is no feasible solution,
the remaining RBs that were not allocated are assigned to
the UEs with better channel conditions. After that, the total
available power, P tot , is iteratively distributed to the RBs of
each UE j in descending order of priority rj using the HH
algorithm, until it meets its minimum rate requirement tj or
there is no more available power to increase the rate of the
UE j. If at the end of the power distribution, there is some
remaining power, it will be distributed over all UEs using the
HH algorithm. Besides of always returning allocation a RB and
power allocations that can be employed by the BS, this second
improvement also ensures that the maximum number of UEs
will be satisfied given the algorithm possibilities. Note that,
in the worst-case the IJRAPA will apply the HH algorithm J
more times than JRAPA, i.e, both algorithm still dominated
by the HH algorithm. Thus, the worst-case computational
complexity remains unchanged.

B. Proposed Improvements
In this section, two improvements are proposed on the
JRAPA algorithm in order to improve the result achieved in
[5] without increasing its computational complexity. This new
version of the JRAPA heuristic is called Improved Joint RB
Assignment and Power Allocation (IJRAPA) algorithm. The
first improvement is in the calculation of the priority rj of
each UE j, presented in (4). There, the priority calculation
considers an estimation of the throughput of each UE by
mapping its mean SNR over all RBs into rate. However, in

IV. R ESULTS
We consider the downlink of one sector deployed in a trisectorized cell of a cellular system. The results were obtained
by performing several independent snapshots in order to get
valid results in a statistical sense. In each snapshot, the
UEs are uniformly distributed within the sector, whose BS
is placed at its corner. We consider resources arranged in a
time-frequency grid with each RB composed of a group of
12 adjacent subcarriers in the frequency dimension and 14
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TABLE I
M AIN SIMULATION PARAMETERS .
Value

Unit

Cell radius

800

m

Total transmit power

43

dBm

Number of RBs

25

-

Number of MCSs levels

15

-

34.5 + 35 · log10 (d)

dB

IID

-

-123.24

dBm

Noise figure

9

dB

Shadowing standard deviation

8

dB

2000

-

Path loss
Small-scale fading
AWGN power per sub-carrier

Number of snapshots

consecutive OFDM symbols in the time dimension, following
the specifications in [10].
The propagation model includes a distance-dependent path
loss model, a log-normal shadowing component and a
Rayleigh-distributed fast fading component. We assume that
the link adaptation is performed based on the report of 15
discrete Channel Quality Indicators (CQIs) used by the Long
Term Evolution (LTE) system [11]. The SNRs thresholds
for MCS switching were obtained by link level simulations
from [12]. The main simulation parameters are summarized
in Table I.
In Figs. 1 and 2, we depict the results regarding the outage
probability and the overall system throughput achieved by
the BS. We consider two different scenarios where the BS
serves 10 and 15 UEs, respectively. Moreover, all the UEs
subscribe the same service, with a throughput requirement
equal to 300 kbps, which is the minimum recommendation
for a skype video call [13]. The choice of the number of UEs,
RBs and services is limited by the computational complexity
√ (JN M )
) [5].
to obtain the optimal solution, which is O( 2
In these simulations, we analyze the impact of varying the
minimum number of UEs that must have their requirements
met by the BS, k1 . We consider k1 = 80, 90 and 100% of the
UEs.
In order to perform a fair comparison between the algorithms, only feasible instances of the problem (3) are considered. As explained in Section III-A, the JRAPA algorithm does
not provide a useful solution when it is not capable of meeting
the requirement k1 of minimum number of satisfied UEs,
i.e., when an outage event happens. Therefore, the throughput
results presented in Fig. 2 consider only instances of the
problem where all algorithms yield a feasible solution.
Observe that, in terms of outage probability, the JRAPA
algorithm is considerably outperformed by IJRAPA. We can
see that the IJRAPA can achieve gains up to 18% in terms of
outage compared to JRAPA. On the other hand, regarding the
overall system throughput, both JRAPA and IJRAPA reach
similar throughput values, however, the later one achieves
slightly better values. In fact, for J = 15 UEs and k1 =
90% · J, the IJRAPA achieves a throughput 2.79% higher than
the JRAPA.

20

JRAPA
10 UEs

IJRAPA
15 UEs

10
0
80 %

Fig. 1.

90 %
Satisfaction Requirement (%)

100 %

Outage Probability
21

Throughput (Mbps)

Parameter

Outage (%)

30

Optimal Solution
10 UEs

18

JRAPA
15 UEs

IJRAPA

15
12
80 %

Fig. 2.

90 %
100 %
Satisfaction Requirement (%)

System Throughput

In order to explain the better performance of the IJRAPA
over the state-of-the-art algorithm in Figs. 1 and 2, recall that
one of the differences between the JRAPA and the IJRAPA
is in the calculation of the UEs’ priority. Thus, due to the
logarithmic relationship between Signal to Interference-plusNoise Ratio (SINR) and rate, the amount of power needed to
increase the value of MCS used by a RB by one increases
exponentially the higher the MCS is. Due to this fact, the
UEs with poor channel conditions usually save more power
when they receive an additional RB, since rather than using
a few RBs employing high MCS values to transmit data, it
is preferable to transmit over a larger number of RBs using
lower MCS values.
Therefore, in order to save more power, it is preferable that
the UEs with poorest channel conditions receive additional
RBs first. As already explained in Section III-A, due to the
priority adopted by the JRAPA algorithm, a UE with better
channel condition may be selected to get additional RBs first
before a UE with worse channel conditions. Due to this, the
JRAPA may spare more RBs to achieve a transmission power
that meets the BS constraint. When the algorithms find a RB
and power allocation that meet the power constraint and the
UEs’ requirements, they assign the rest of the RBs and allocate
the remaining power aiming exclusively at maximizing the
system throughput. Since the JRAPA algorithm usually needs
more RBs to find a feasible solution than the IJRAPA heuristic,
it is natural that the overall system throughput achieved by the
IJRAPA is higher than the JRAPA one.
When the scenario does not have a feasible solution, an
important feature that a QoS constrained RRA algorithm
should seek is to provide a good result within the presented
circumstances. As already mentioned, the JRAPA algorithm
does not deal with infeasibility. In order to further evaluate
the performance of the proposed algorithm, the next analyses
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consider only results where there is no feasible solution
available. Here, the proposed algorithm is compared against
the “best solution”, which is obtained as follows:
1) Try to solve the optimization problem stated in (3);
2) If a feasible solution is found, then the “best solution”
is found, otherwise, relax the optimization problem by
reducing the number of UEs that should be satisfied by
one, i.e., k1 = k1 − 1, and go back to step 1.
The results presented in Figs. 3 and 4 depict the average
satisfaction and the overall system throughput of the proposed
algorithm compared to the “best solution” considering only
cases that yield infeasible instances of the problem (3). In this
scenario, we consider that the BS serves 20 UEs subscribing
the same service, with a throughput requirement equal to 500
kbps, which is the minimum recommendation for a highquality skype video call [13].
100
Best Solution
IJRAPA

CDF (%)

80
60

R EFERENCES

40
20
0
40

50

60

70

80

90

100

Satisfaction (%)
Fig. 3.

CDF of the Satisfaction Rate

100
80
CDF (%)

constrained by meeting the QoS requirements of a minimum
number of UEs. We have shown that the heuristic proposed in
[5], here referred as JRAPA, has two limitations: 1) depending
on the UEs’ channel quality, the priorization adopted by
JRAPA when the minimum number of UEs that shall be
satisfied is less than the total may lead to a high outage rate;
and 2) the JRAPA does not deal with infeasible solutions, i.e.,
in practical scenarios, the JRAPA can not be employed.
In order to overcome these limitations, we proposed in this
article a new heuristic, which is an extension of the algorithm
described in [5] with the same computational complexity. The
simulation results have shown that the proposed algorithm
outperforms the JRAPA heuristic, besides providing practical
solutions when no feasible solution is found. The performance
degradation with respect to the optimal solution observed
mainly when infeasible instances of the RRA problem are
considered, can be compensated by the low complexity of the
proposed algorithm compared with the method employed to
obtain the optimal solution.

60
40
Best Solution
IJRAPA

20
0

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Throughput (Mbps)
Fig. 4.

CDF of the System Throughput

Differently of the JRAPA algorithm, the proposed heuristic is able to provide a practical solution. However, notice
that the gap between IJRAPA heuristic and best solution is
considerable high. Indeed, the performance loss at the 50th
percentile of the overall system throughput achieved by the
IJRAPA algorithm compared to the best solution is 15% and
36.4% in terms of satisfaction and throughput, respectively.
Nevertheless, we highlight that the scenario considered in the
simulations is very challenging, with a high variance between
the UEs’ channel quality. In this kind of scenario the radio
resource distribution needed to be wisely conducted, which
requires a high computational complexity. In this context, we
emphasize the trade-off between computational complexity
and performance of the proposed solution.
V. C ONCLUSIONS
In this work, we revisited the problem of jointly allocating
power and resources aiming at maximizing the total data rate
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Implementação em FPGA de um Método Recursivo
de Deconvolução Aplicado em Calorímetros
Operando a Alta Taxa de Eventos
Tiago A. Teixeira, João Paulo B. S. Duarte, Luciano M. de Andrade Filho, José M. de Seixas
Abstract— The LHC particle accelerator has undergone an update process, producing the effect known as
pile-up (overlapping signals) in the Experiment frontend electronics. As the algorithm currently used for
the reconstruction of the energy generated in these
collisions is not tolerant to this effect, this work proposes the hardware implementation of an iterative
method based on a variant of Descending Gradient that
recovers the information of the amplitude of the signals
superimposed within an acquisition window. With this
implementation dozens of channels can be implemented
in parallel within a single FPGA, in addition to respecting the required operating latency to the ATLAS
acquisition system.
Keywords— Hardware, FGPA, Implementation, Calorimeters
Abstract— O acelerador de partículas LHC vem passando por um processo de atualização, produzindo o
efeito conhecido como pile-up (empilhamento de sinais)
na eletrônica de leitura dos detectores. Como o algoritmo atualmente utilizado para a reconstrução da energia gerada nessas colisões não é tolerante a esse efeito,
este trabalho propõe a implementação em hardware
de um método iterativo baseado em uma variante do
Gradiente Descendente que recupera a informação da
amplitude dos sinais sobrepostos dentro de uma janela
de aquisição. Tal implementação permite que dezenas
de canais possam ser implementados em paralelo dentro
de uma única FPGA, além de respeitar a latência de
operação necessária ao sistema de aquisição do ATLAS.

a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear - CERN
(Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) vem promovendo estudos em física de altas energias desde a sua
fundação em 1954 [2]. Para tal, utiliza-se de aceleradores
de partículas, sendo o principal deles o LHC (Large Hadron
Collider), que possui quatro detectores de partículas: o
CMS, o LHCb, o ALICE e o ATLAS [3].
O experimento ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS)
é um experimento de propósito geral utilizado na investigação das colisões próton-próton [4]. Como pode ser
visualizado na Figura 1 ele é composto por subdectores
dispostos em camadas, sendo cada um responsável por
medir propriedades específicas das partículas geradas pelas
colisões.

Fig. 1.

Keywords— Hardware, FPGA, Implementação, Calorímetros

I. Introdução
Para o estudo da Física de Altas Energias, faz-se necessária a utilização de um refinado sistema de instrumentação, principalmente quando a área de pesquisa envolve
a colisão de partículas em altas velocidades, sendo, para
tal, utilizados os colisores de partículas. Para analisar
fenômenos físicos cada vez mais raros, há a tendência de
aumentar suas taxas de colisão e também o número de
partículas por colisão, aumentando assim a probabilidade
de observação de tais eventos [1]. Seguindo tal objetivo,
T. A. Teixeira† , J. P. B. S. Duarte† , L. M. de Andrade Filho†
e J. M. Seixas‡¸ Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora-MG† , Brasil, Laboratório de Processamento de Sinais COPPE/POLI, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ‡ , Brasil, Emails: tiago.teixeira@engenharia.ufjf.br, joao.duarte@engenharia.ufjf.br, luciano.andrade@engenharia.ufjf.br, seixas@lps.ufrj.br.

Vista detalhada do detector ATLAS [4]

Dentre os subdectores presentes no ATLAS podemos
destacar: o Detector de Traços (Inner Detector) e seus
Ímãs Solenoidais (Solenoidal Magnets), os calorímetros
Hadrônico e Eletromagnético, além dos Ímãs Toroidais
(Toroid Magnets) que funcionam em conjunto com o Espectrômetro de Múons (Muon Spectrometer)[5]. Os calorímetros são instrumentos construídos com o objetivo de
medir a energia das partículas e fornecer boa contenção
para as mesmas de modo a limitar o impacto no sistema
de muons.
O detector ATLAS possui dois calorímetros. O mais
interno é o eletromagnético, também conhecido como Calorímetro de Argônio Líquido - LAr (Liquid Argon), o qual
mede a energia das partículas que interagem de forma
eletromagnética. O segundo calorímetro do experimento
ATLAS é o calorímetro hadrônico ou calorímetro de telhas TileCal (Tile Calorimeter) que funciona medindo a
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energia de hádrons que atravessam o calorímetro eletromagnético, por ser menos denso.
As interações nos subdectores do ATLAS [6] chegam a
gerar um fluxo de dados de cerca de 60 Tb/s vindos da
colisão de dois feixes de prótons com 2.808 grupos de 1011
partículas cada um, viajando em direções opostas a uma
velocidade de 99.9998 % da velocidade da luz, colidindo
a uma taxa de 40 MHz [7]. Para processar estes dados,
o ATLAS utiliza um sistema de trigger para selecionar
quais eventos devem ser armazenados e quais podem ser
ignorados. Esse sistema de trigger é de fato um sistema de
filtragem online composto por dois níveis.
Sendo o primeiro nível da filtragem o foco deste trabalho, mais especificamente, no que diz respeito à informação
de energia das colisões fornecida pelo TileCal. Neste primeiro nível de trigger a solução deve ser implementada
em hardware, devido a alta taxa de eventos (40 MHz).
É neste nível de trigger, que o sinal elétrico proveniente
das células dos calorímetros (cerca de 10.000 células no
caso do TileCal) é digitalizado a uma taxa de 40 MHz e
sincronizado com as colisões no LHC. Como um pulso conformado tem uma duração temporal de 150 ns, enquanto
a taxa de colisão do LHC tem uma duração temporal de
25 ns. Observa-se, assim, que essa diferença nos tempos
de resposta do calorímetro, em relação a taxa de colisão
do LHC, faz com que haja a possibilidade de ocorrer
a sobreposição de amostras de eventos subsequentes, ou
seja, causando empilhamento de sinais, pile-up. E também
será nesse nível que haverá o maior impacto proveniente
do aumento de probabilidade de colisões, previsto para
ocorrer com as atualizações projetadas para os próximos
anos.

Fig. 2.

Exemplo de empilhamento de sinais [8]

Um exemplo de pile-up pode ser visualizado na Figura 2,
onde uma colisão gerou um sinal s1 sensibilizando uma
determinada célula, e 50 ns depois, o equivalente a 2
colisões posteriores a uma taxa de 40 MHz, a mesma
célula foi sensibilizada gerando um segundo sinal s2 . Por
se tratarem de eventos temporalmente muito próximos, e
inferiores ao tempo de 150 ns, necessário a identificação
de um pulso conformado, forma-se algo parecido com o
que seria um terceiro sinal s3 , que na verdade se trata

do empilhamento dos sinais s1 e s2 , fazendo com que o
algoritmo atualmente em uso, baseado em um filtro casado
[9], falhe na detecção do mesmo.
Para resolver este problema, na literatura, recentemente, encontram-se métodos baseados na deconvolução
do sinal do calorímetro, de forma a obter novamente os
sinais impulsivos [1] [8] [10] [11] representando diretamente
o valor da energia em cada colisão. Tais métodos, em
relação a implementação, podem ser classificados como os
algoritmos de forma direta tais como Filtros de Resposta
Finita ao Impulso (Finite Impulse Response - FIR), ou
como métodos iterativos, onde um modelo linear de sobreposição de sinais é iterativamente alcançado, seguindo
o critério de minimização do erro médio quadrático (Root
Mean Square - RMS) entre os dados e o modelo.
Os métodos iterativos têm a vantagem de poder-se aplicar um limiar de corte no final de cada iteração, eliminando
ruído e tornando a resposta mais esparsa, o que é mais
condizente com o modelo dos dados. Isto faz com que o
desempenho deste método seja superior ao das técnicas
baseadas em filtros FIR, no que diz respeito a acurácia da
informação de energia reconstruídas. Porém, estes métodos
têm a desvantagem de possuir um custo computacional
de implementação em FPGA muito alto, se comparados
aos métodos baseados em filtros FIR, além de um severo
problema de falha na reconstrução dos eventos que se
encontram nas bordas da janela de aquisição (devido
à presença de sinais incompletos pertencentes a janelas
vizinhas).
Porém, desde que o LHC precisou lidar com o problema
que ficou conhecido como 16L2 [12], uma nova estrutura
de colisão passou a ser adotada. Essa nova estrutura é
composta por trens de 8 colisões seguidas de um intervalo
equivalente a 4 colisões vazias "8b4e"[13]. Com isto, no
final de cada trem de colisões, haverá um período de 4 colisões sem geração de sinal. Do ponto de vista dos métodos
iterativos, esta é a região ideal para início de uma janela,
uma vez que não há o risco de haver um pedaço do sinal
de janelas anteriores, resolvendo-se, assim, o problema de
borda. Além disso, o tamanho da janela forçosamente tem
que ser de 12 colisões. Resta, porém, o problema do custo
computacional a ser resolvido, sendo esta a proposta deste
trabalho: uma implementação em FPGA que viabiliza o
uso de métodos de deconvolução baseados em janelas de 12
amostras, cujas bordas não apresentam partes incompletas
de sinais de janelas vizinhas.
Na Seção II iremos apresentar as Técnicas de estimação
de energia analisadas. Na Seção III apresentaremos o
embasamento matemático da implementação. Na seção IV
a proposta da implementação em si será detalhada. Na
Seção V serão apresentados os resultados obtidos e, finalmente, na Seção VI é apresentada a conclusão deste
trabalho.

979

II. Deconvolução por Gradiente Descendente
Podemos expressar a convolução como uma multiplicação de matrizes. Elucidando melhor esse contexto, consideremos uma janela amostral de tamanho
3 [h0 h1 h2 ] convoluindo-o com três amostras de um
outro sinal [x0 x1 x2 ]. O resultado dessa convolução gerará um terceiro sinal contendo agora 5 amostras
[s0 s1 s2 s3 s4 ]. Tal convolução pode ser expressa
conforme o sistema:

  
h0 0
0  
s0
s1  h1 h0 0  x0

  
s2  = h2 h1 h0  x1 
(1)

  
s3   0 h2 h1  x2
0
0 h2
s4
ou:

adjacentes, estimando valores positivos e negativos de
energia. Sendo assim, essa solução tende a reconstruir as
energias originais de cada colisão com menor erro.
III. Embasamento matemático da implementação
A implementação em hardware do algoritmo GDP partiu da implementação do Algoritmo 1 em Matlab® .
Algoritmo 1
Implementação do GDP em Matlab®

1
2
3
4
5

s = Hx

6

(2)

7

Interpretando o vetor s como sendo o resultado do sinal
x convoluído com um sistema cuja matriz de convolução
é conhecida e dada por H, o objetivo passa agora a
ser a determinação do vetor x que melhor representa o
modelo acima, para um dado vetor s conhecido a priori.
O resultado obtido para x representa o sinal deconvoluído
e será aqui interpretado como a informação da amplitude
de cada sinal sobreposto. Construindo-se uma matriz H
cujas colunas são dadas por deslocamento de pulsos característico da eletrônica de front-end do TileCal, o vetor
x recuperado representa a energia depositada em cada
colisão dentro de uma janela de aquisição.
Em [14], é proposto um método que parte da minimização do erro médio quadrático entre s e Hx, resultando
na estimação através da pseudoinversa da matriz H [14].
O autor segue propondo em seu artigo uma metodologia
para a realização de maneira iterativa, usando Gradiente
Descendente (GD), que resulta na equação:
x̂iter+1 = x̂iter + µ(H T s − Ax̂iter )

(3)

T

onde A = H H. [11] cita a existência na literatura de
um limite superior para µ, tal que seu valor não pode
ultrapassar o maior autovalor da matriz obtida por H T H
dividido por dois. Neste trabalho foi utilizado um valor
médio obtido por simulação e respeitando o critério de
limite superior acima.
A. Gradiente Descendente Positivo
O método do Gradiente Descendente Positivo (GDP),
propõe uma variação no GD de forma a colocar em zero
os componentes da amostra que estiverem abaixo de um
limiar positivo, antes da próxima iteração. Com isso, a
cada iteração as amostras estimadas negativas ou próximas
de zero são consideradas zero.
Tal modificação no GD faz com que o GDP tenda
para uma solução esparsa do vetor x̂iter+1 concentrando
assim a energia em poucas componentes positivas, em vez
de distribuir esta informação erroneamente em colisões

8
9

mu = 0.25;
A = H’ * H;
Hs = (H ’ * s ’) ;
x = s ’;
for l = 1: iterac ;
B = Hs - A * x ;
x = x + mu * B ;
x ( find ( x < 0) ) = 0;
end ;

Algumas considerações pertinentes quanto à implementação deste algoritmo em FPGA são:
1) O vetor s representa uma janela do sinal de entrada.
2) Um circuito combinacional dedicado foi implementado para calcular a multiplicação da matriz H com
o sinal de entrada s, formando o vetor Hs.
3) O vetor x representa registradores internos que armazenam o resultado após cada iteração.
4) µ é uma constante determinada por simulação cujo
valor utilizado é de 0.25.
5) Um circuito síncrono com o clock de 40 MHz do LHC
é utilizado para implementar o processo iterativo
do algoritmo. Os circuitos presentes nesta cadeia
realimentada são descritos nos itens que se seguem.
6) Um circuito combinacional dedicado foi implementado para computar a matriz B igual Hs − Ax.
7) O vetor B passa por um circuito de deslocamento
de 2 bits a direita, de forma a implementar a sua
multiplicação por µ.
8) Um novo vetor é calculado a partir da soma do
mesmo com os resultados temporariamente armazenados em x.
9) Os valores menores que zero são substituídos por
zero e o resultado é armazenado no próprio banco
de registradores x na borda de subida do próximo
clock.
Vale ressaltar que, para o ambiente externo, tal circuito
deve operar de forma sequencial, conforme a operação
de um filtro FIR, ou seja, para cada clock do LHC, um
novo dado é inserido e retirado do sistema de forma
ininterrupta. Isto requer circuitos adicionais de controle
de fluxo, serialização e deserialização de dados. A próxima
seção apresenta detalhes da implementação.
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IV. Implementação
A Figura 3 apresenta um diagrama em blocos do circuito
implementado. Os cálculos de uma iteração do algoritmo
são computados de forma combinacional pelo bloco GDP.
Portanto, uma cascata de n blocos GDP em sequência
computa n iterações do algoritmo em um único ciclo de
clock.
Os dados de entrada, vindos de um conversor analógicodigital de um canal de leitura do TileCal, apresentam-se
de forma serial a uma taxa de 40 MHz. Inicialmente, estes
dados são paralelizados em uma janela de 12 amostras
pelo bloco conversor Serial-Paralelo (Serial Input / Paralel
Output - SIPO). Os dados, agora em paralelo, alimentam o
bloco Hs que computa o produto entre o vetor de entrada
e a matriz H de forma combinacional. Na primeira iteração
do algoritmo, estes mesmos dados de entrada devem alimentar o banco de blocos GDP. Isto equivale a inicializar
o algoritmo (valor do vetor x) com os dados de entrada.
Este controle é feito por um multiplexador que, durante o
primeiro clock, alimenta o banco de iterações com os dados
de entrada. Para os outros clocks, o banco é realimentado
através dos registradores de saída, permitindo a realização
de n iterações por clock. Por fim, um circuito conversor
Paralelo-Serial (Paralel Input / Serial Output - PISO)
serializa os dados de saída de forma que os dados são
apresentados também em sequência na saída do circuito.

Fig. 4. Esquema do Conversor SIPO utilizado na entrada dos dados

de qual será a fonte do sinal é feita pelo Multiplexador
sincronizado pelo Enable Generator do conversor SIPO.

Fig. 5.

Core do Circuito GDP completo implementado

C. Conversor PISO
Este bloco compreende uma sequência de registradores
que, de forma equivalente ao Conversor SIPO, são configurados como registradores de deslocamento. A principal
diferença é que, no caso do PISO, os registradores têm
um controle adicional de load, permitindo que os dados de
saída sejam carregados paralelamente e simultaneamente
a cada 12 ciclos de clock. A Figura 6 mostra um diagrama
em blocos deste circuito, onde a função de load é implementada através de multiplexadores.

Fig. 3.

Circuito completo implementado

A. Conversor SIPO
Este bloco possui dois bancos de 12 registradores, como
mostrado na Figura 4. O primeiro banco é configurado
como registradores de deslocamento, de modo a permitir a paralelização dos dados. Completado um ciclo de
deslocamento de 12 amostras, as mesmas são copiadas
para um novo banco de registradores que mantêm os
dados registrados por 12 ciclos de clock. Este registro
é controlado por sinais de enable, através de um bloco
contador, chamado de (Enable Generator).
B. Módulo GDP
Esse módulo pode ser visualizado em detalhes na Figura 5. Podemos identificar que as duas entradas do módulo correspondem a: 1) o vetor formado pelo sinal vindo
do módulo Hs, 2) o vetor formado pela janela de sinais
vindos diretamente do TileCal, ou pelo vetor de sinais
previamente processados na iteração anterior. A seleção

Fig. 6.
dados

Esquema do Circuito Paralelo-Serial utilizado na saída dos

V. Resultados
Para a geração dos resultados apresentados nesta seção
foram utilizadas as configurações de quantização de bits
presentes na Figura 3. Esta configuração serviu de base
para a quantização e deslocamentos utilizados na Figura 5.
As constantes da Matriz A, agora no formato 10.12,
sendo 10 bits da parte inteira e 12 bits representando a
parte fracionaria, são multiplicadas pelos valores vindos do
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Multiplexador, no formato 10.6. Tal resultado é diminuído
do valor vindo do módulo Hs deslocado à direita em 5 bits.
O resultado é deslocado à esquerda em 2 bits, fazendo
assim o equivalente a multiplicação pela constante µ. O
resultado obtido é somado ao valor vindo do Multiplexador
deslocado à esquerda 11 bits, resultando em um valor que é
deslocado à direita em 11 bits. Este último valor é avaliado,
se for maior que zero, segue no circuito, se for menor, é
colocado em zero antes de seguir.
O tempo disponível para a operação do algoritmo, em
uma mesma janela, é de 12 ciclos de clock do LHC. Depois
deste tempo, o bloco SIPO muda o vetor de entrada s
para os dados da próxima janela e o bloco PISO passa
a serializar os dados computados da janela anterior. Com
isso, pode-se calcular a latência do algoritmo como sendo
de 24 ciclos de clock do LHC, ou de 600 ns, estando dentro
da especificação de latência permitida pelo primeiro nível
de trigger do ATLAS, que é de um microssegundo.
Como todo o circuito é sincronizado pelo mesmo clock,
o número efetivo de iterações dependerá, portanto, do
número n de blocos GDP implementados em cascata.
Desta forma, o número total de iterações será de 12n.
A medida que aumentamos o número de blocos do GDP,
aumentamos também o número de iterações equivalentes e,
consequentemente, o número de elementos lógicos necessários para a construção do circuito final também aumenta.
De forma inversa, o erro na reconstrução diminui a medida
que o número de iterações equivalentes aumenta.
A Tabela I traz a relação entre tais componentes. A
eficiência da reconstrução é dada pelo valor RMS do erro
entre o valor real e o valor obtido da amplitude dos pulsos
simulados. A título de comparação, um filtro FIR projetado para mesma função utiliza cerca de 3.000 elementos
lógicos e como visto em trabalhos anteriores [11] [8], os
valores em RMS mínimos alcançados se estabilizam em
um patamar de 3,9 RMS, este valor também foi utilizado
como referência no processo de quantização. Este patamar
só é equivalente a utilização do método aqui proposto com
apenas 2 blocos de GDP em cascata. Porém, a medida
que aumentamos o número de blocos GDP, a eficiência do
método aumenta consideravelmente. No entanto, o número
de elementos lógicos utilizados também aumenta, para este
trabalho foi utilizada uma placa da família Cyclone 10
LP a 10CL120, que comporta pouco menos de 120.000
elementos lógicos, possibilitando assim a implementação
em paralelo de no mínimo dois canais. Em uma FPGA
moderna, como a Stratix 10 GX 5500, a qual comporta
mais de 5.500.000 de elementos lógicos, dezenas de canais
operando em paralelo podem ser implementados.
A latência do circuito também ficou equivalente a implementação do filtro FIR, cujo valor é dado diretamente
pela ordem do filtro, que é de 26.
VI. Conclusões
Neste trabalho desenvolveu-se um circuito digital a ser
implementado em FPGA capaz de operar métodos itera-

TABELA I
Relação entre o RMS das implementações do Algoritmo e o
número de Elementos Lógicos gastos
Blocos

Iterações

9
8
7
6
5
4
3
2

108
96
84
72
60
48
36
24

Elementos
Lógicos
41.063
34.509
27.294
20.664
13.959
8.786
6.998
5.210

RMS do erro
Verilog
Matlab
1,9767
1,9534
2,0508
2,0266
2,1354
2,1085
2,2764
2,2476
2,4543
2,4226
2,7000
2,6686
3,1213
3,0922
3,8227
3,7981

tivos de deconvolução com uma latência de duas vezes
a janela de aquisição. A quantidade de recursos lógicos
aumenta com o número de iterações requeridos. Para a
implementação em janelas de 12 amostras, ideal para
operação em calorímetros do LHC, é possível implementar
dezenas de canais em paralelo e ainda operar com mais
de 100 iterações. Embora a quantidade de recursos seja
superior à de um filtro FIR de deconvolução, projetado
com o mesmo propósito, a eficiência na reconstrução das
amplitudes dos sinais empilhados é bem superior.
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TÉCNICA DE INTERROGAÇÃO DE SENSORES ÓPTICOS BASEADOS EM
LPGS POR ANÁLISE HARMÔNICA
C. N. Rodrigues1, A. C. Carneiro2, V. A, Oliveira2, V. N. H. Silva2, A. P. López-Barbero2.
baseados em LPG como elemento sensor. Portanto, o
desenvolvimento de técnicas de interrogação capazes de
relacionar as alterações na banda de absorção com a
grandeza mensurada é um grande desafio.
Diversas técnicas de interrogação de LPG baseados em
análise espectral [8-12] se destacam dentre as mais
promissoras. O princípio da espectroscopia derivativa para a
interrogação de uma LPG sujeita a curvaturas foi utilizada
por ALLSOP et al. em [9]. Nesse caso, o comprimento da
curvatura é calculado a partir da razão entre a amplitude do
primeiro e do segundo harmônicos do sinal elétrico na saída
do sistema. Entretanto, no modelo matemático proposto por
ALLSOP et al., as equações das amplitudes não consideram
todos os parâmetros do espectro de absorção da LPG
separadamente. CARNEIRO et al. em [10] e XAVIER et al.
em [11,12] apresentaram uma técnica baseada num novo
modelo matemático que considera todos os parâmetros
espectrais do espectro de absorção da LPG nas equações das
amplitudes dos dois primeiros harmônicos, sem dar à
técnica uma aplicação específica. Em 2017, OLIVEIRA em
[13] aprimorou a técnica apresentada em [10-12], na qual a
interrogação era feita sem o conhecimento prévio da
potência da fonte óptica, tornando assim a técnica autoreferenciável. Esse estudo apresentou uma aplicação para a
técnica que determina o índice de refração da substância, na
qual o sensor LPG estava submerso. No modelo matemático
utilizado em [10-13], a largura do espectro de absorção da
LPG (FWHM – Full Width at Half Maximum) foi
considerada constante. Entretanto, verificou-se que a
FWHM varia em função do índice de refração da substância.
Dessa forma, o fato de o modelo apresentado em [10-13]
não considerar a variação da FWHM, resulta em um
aumento do erro no valor do índice de refração obtido.
Outro importante avanço em relação aos estudos
apresentados em [10-13] é o uso de um filtro sintonizável,
baseado em interferômetro de Fabry-Pérot, como
modulador de comprimento de onda. A introdução deste
componente possibilitou o uso valores de amplitude de
modulação de comprimento de onda maiores do que aqueles
que haviam sido praticados nos estudos anteriores. Isso
permitiu explorar e apontar novos caminhos para o modelo
matemático desenvolvido.
O presente artigo descreve uma evolução do modelo
matemático publicado nos estudos [10-13]. Para considerar
a dinâmica da FWHM da LPG quando sujeita a diferentes
substâncias, o presente modelo matemático inclui a
dependência da FWHM com o comprimento de onda de
ressonância. Dessa forma, foi obtido o aumento da faixa
dinâmica na interrogação do sensor.

Resumo–Este artigo apresenta uma técnica de
interrogação de sensores à fibra óptica baseados em
redes de período longo (LPG). A técnica utiliza um
modelo matemático no qual as equações das
componentes harmônicas do sinal elétrico consideram a
variação na largura do espectro de absorção da LPG ao
interrogar diferentes substâncias. A validação da técnica
foi comprovada por resultados experimentais das
medidas do índice de refração das substâncias testadas,
quando considerado a variação na largura espectral de
absorção.
Palavras-Chave—Técnica de Interrogação, Redes de Período
Longo (LPG), Espectro de Absorção, Índice de Refração.

Abstract—This paper presents the development of the
interrogation technique for fiber optic sensors based on
Long Period Gratings (LPG). The technique is based on
a simple and robust mathematical model in which the
equations of the harmonic components of the electrical
signal consider the variation in the width of the
absorption spectrum of the LPG when interrogating
different substances. The validation of the technique is
based on experimental results on the measurements of
the refractive index, when considering this variation in
spectral absorption width.
Keywords—Interrogation Technique, Long Period Gratings
(LPG), Absorption Spectrum, Refractive Index.

I. INTRODUÇÃO
Em 1996, VENGSARKAR et al. demonstraram o uso de
estruturas denominadas redes de período longo (LPG - Long
Period Grattings) [1] que são dispositivos ópticos passivos
que se comportam como filtros de rejeição de banda e que
partilham as características intrínsecas das fibras ópticas,
como imunidade a interferências eletromagnéticas, baixas
perdas de inserção e alta sensibilidade [2]. Essa descoberta
despertou o interesse da comunidade científica na sua
utilização como sensores ópticos, devido as suas
características físicas como baixo peso, pequenas dimensões
e elevada resistência à corrosão [3]. Desde então, vários
estudos têm sido publicados direcionando a utilização de
LPGs como sensores de temperatura [4], tração [5],
curvatura [6] e índice de refração [7].
Para a interrogação em sensores ópticos baseados em
LPGs é necessário um analisador de espectro óptico (OSA –
Optical Spectrum Analyser) para verificar as mudanças no
espectro de absorção da LPG quando submetida a
parâmetros externos. Em razão do elevado custo de um
OSA, seu uso como principal meio para a verificação das
mudanças no espectro de absorção da LPG é impeditivo do
ponto de vista financeiro, o que dificulta o uso de sistemas

II. CONFIGUÇÃO EXPERIMENTAL
Na Figura 1 é apresentada a configuração experimental
necessária para a demonstração do modelo matemático de

1

Cesar N. Rodrigues, Universidade Federal Fluminense (UFF),
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de
Telecomunicações (PPGET). e-mail: cn.cesar@gmail.com
2
Alexander C. Carneiro, Vicente A. Oliveira, Vinicius N. H.
Silva e Andrés Pablo L. Barbero, PPGIO – Programa de PósGraduação em Instrumentação e Ótica Aplicada - CEFET/RJ
& UFF.
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na qual 𝑦(𝜆) representa o espectro de absorção da LPG em
função do comprimento de onda 𝜆, 𝑦! é a potência da fonte
óptica e perdas dos dispositivos, 𝑚 é a atenuação do
espectro de absorção que ocorre no comprimento de onda de
ressonância (𝜆! ) da LPG, sendo o parâmetro a definido em
função da largura do espectro de absorção da LPG dado pela
Eq. 2:

interrogação proposto. Uma fonte de ASE (Emissão
Espontânea Amplificada) é responsável por gerar um sinal
óptico em banda larga, entre 1530 nm a 1610 nm, que
ilumina um modulador de comprimento de onda, baseado
em um interferômetro de Fabry-Pérot. A sintonia do filtro
no comprimento de onda central (𝜆! ) e a sua modulação são
feitas por meio de uma fonte de tensão DC e de um gerador
de sinais, respectivamente. A amplitude de modulação em
comprimento de onda (𝐴! ) é feita por meio da tensão de
saída do gerador de sinais. Assim, o sinal óptico proveniente
na saída do modulador de comprimento de onda é uma
portadora óptica, com comprimento de onda instantâneo
centrado em 𝜆! , com amplitude de modulação 𝐴! e
intensidade óptica constante. Essa portadora óptica é então
inserida na LPG.

𝑎=

4 ∙ 𝑙𝑛 (2)

(2)

∆𝜆!"# !

na qual ∆𝜆!"# é a largura do espectro de absorção da LPG.
Temperatura, tração e índice de refração são fenômenos
externos capazes de alterar a condição de casamento de fase
de uma LPG. Assim, 𝜆! , m e ∆𝜆!"# mudam de forma direta
com estes fenômenos. Assim, um polinômio é ajustado de
forma que o parâmetro a seja função de 𝜆! , conforme Eq. 3:
𝑎(𝜆! ) = 𝐴 + 𝐵𝜆! + 𝐶𝜆! ! + 𝐷𝜆! !,

(3)

onde A, B, C e D são as constantes do ajuste polinomial.
Devido às não linearidades no modulador de
comprimento de onda, uma distorção no segundo
harmônico, 𝐴! , deve ser considerada. Em razão da técnica
utilizar duas componentes espectrais para a interrogação, as
distorções de ordens superiores não foram consideradas.
Desta forma, a Eq. 4 representa o comprimento de onda
instantâneo da portadora óptica 𝜆 𝑡 :
𝜆 𝑡 = 𝜆! + 𝐴! . 𝐶𝑜𝑠 𝜔𝑡 ± 𝐴! . 𝐶𝑜𝑠 2𝜔𝑡 ,

Fig. 1

na qual 𝜆! é o comprimento de onda central da portadora
óptica, 𝐴! é a amplitude de modulação do comprimento de
onda; 𝜔 = 2𝜋𝑓, 𝑓 é a frequência de modulação do sinal
elétrico do gerador de sinais e 𝑡 é o tempo.
Como apresentado na Figura 2, a interação entre 𝜆! e o
espectro de absorção da LPG resulta em um sinal modulado
em amplitude, rico em componentes harmônicas, que é
detectado pelo fotodetector, doravante denominado sinal
elétrico 𝑉(𝑡). O sinal elétrico é obtido matematicamente
substituindo-se 𝑎 𝜆! da Eq. 3 e 𝜆 𝑡 da Eq. 4 em 𝑎 e 𝜆 da
Eq. 1 [11,12], respectivamente, resultando na Eq. 5:

Configuração experimental

A LPG possui um espectro de absorção que se comporta
como um filtro rejeita-banda [2], sintonizado num
comprimento de onda de ressonância 𝜆! e com largura
espectral de meia potência ∆𝜆!"# . Após a portadora óptica
passar pela LPG, o espectro de absorção atua como um
demodulador de comprimento de onda, gerando um outro
sinal óptico modulado em amplitude.
Na saída da LPG, um fotodetector é responsável por
converter o sinal do domínio óptico para o domínio elétrico.
Na saída do fotodetector, as amplitudes e fases das
componentes harmônicas podem ser medidas por análise
espectral a partir de uma FFT (Fast Fourier Transform)
executada em ambiente LabView.
A técnica de interrogação aqui proposta baseia-se na
comparação das amplitudes das componentes harmônicas
medidas com as calculadas, por meio de equações geradas
pelo modelo matemático que será visto na Seção III, o que
possibilita calcular o comprimento de onda de ressonância
da LPG e, então, relacioná-lo com índice de refração da
substância à qual o sensor está submerso.

𝑉 𝑡 = 𝑉! 1 − 𝑚𝑒 !!

,

,

(5)

!

𝑉 𝑡 ≅ 𝑉 𝑡 = 𝐷𝐶 +

𝐻! . 𝐶𝑜𝑠[𝑛𝑤𝑡]

(6)

!!!

na qual 𝐷𝐶 é a componente contínua e 𝐻! é a enésima
componente harmônica.

III. MODELO MATEMÁTICO

!!!! !

!! ! ! !!! !

onde, 𝑉! representa a tensão elétrica convertida da potência
óptica 𝑦! .
As equações das amplitudes das componentes
harmônicas que compõem 𝑉(𝑡) , são obtidas através da
expansão em Série de Taylor de 6o ordem no termo
exponencial da Eq. 5, para 𝜆 em torno de 𝜆! . Após a
expansão, substitui-se 𝜆 pela Eq. 4 e realiza-se a expansão
dos termos trigonométricos, originando assim a Eq. 6 que
representa a expressão geral do sinal elétrico na saída do
fotodetector 𝑉 𝑡 .

Para a obtenção das equações do modelo matemático
deste artigo é preciso ajustar o espectro de absorção da LPG
por meio de uma função gaussiana [13], conforme Eq. 1:
𝑦 𝜆 = 𝑦! 1 − 𝑚 ∙ 𝑒 !!

(4)

(1)
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1
(−8𝑆𝐴! (48
192
!
+ 𝑎! 𝐴! (−36 + 𝑎! (24𝑆 ! + (15
+ 4𝑎! 𝑆 ! (−5 + 𝑎! 𝑆 ! ))𝐴!! )))
+ 2(−48 + 𝑎! (96𝑆 ! − 96𝑆(−3
+ 2𝑎! 𝑆 ! )𝐴! + 36(3 + 4𝑎! 𝑆 ! (−3
+ 𝑎! 𝑆 ! ))𝐴!! − 24𝑎! 𝑆(15
+ 4𝑎! 𝑆 ! (−5 + 𝑎! 𝑆 ! ))𝐴!!
+ 5𝑎! (−15 + 2𝑎! 𝑆 ! (45
+ 2𝑎! 𝑆 ! (−15 + 2𝑎! 𝑆 ! )))𝐴!! ))𝐴!!
+ 4𝑎! (12 + 𝑎! (16𝑆 ! (−3 + 𝑎! 𝑆 ! )
− 7𝑆(15 + 4𝑎! 𝑆 ! (−5 + 𝑎! 𝑆 ! ))𝐴!
+ 3(−15 + 2𝑎! 𝑆 ! (45
+ 2𝑎! 𝑆 ! (−15 + 2𝑎! 𝑆 ! )))𝐴!! ))𝐴!!
+ 𝑎! ! (−15 + 90𝑎! 𝑆 ! − 60𝑎! ! 𝑆 !

𝐻! = (−𝑉! . 𝑚)𝑎! 𝑒 !!!!

Fig. 2

Comprimento de onda instantâneo da portadora óptica e
espectro de absorção da LPG.

A Figura 2 mostra que 𝜆 𝑡 é demodulada em amplitude
pela região não linear do espectro de absorção. Em razão do
𝜆! ser conhecido e o 𝜆! do espectro de absorção variar de
acordo com o índice de refração, pode-se definir um
parâmetro S que represente a posição relativa entre 𝜆! e 𝜆! ,
dado pela Eq. 7:
𝑆 = 𝜆! − 𝜆!

!

𝐻! = −𝑉! . 𝑚 𝑒 !!!! . 𝑘!
A razão entre a Eq. 9 e Eq. 10 resulta na Eq. 11,.
!

Nas Eq. 9 e Eq. 10, as componentes do primeiro e
segundo harmônicos, respectivamente, serão função dos
parâmetros S e a. Dessa forma, o parâmetro a, definido, pela
Eq. 3, é escrito em função de S. Assim, a Eq.3, pode ser
reescrita nos termos da Eq. 7, resultando na Eq. 8:
!

𝐻=

1
𝐴 (−12𝑎! ! 𝑆(15
96 !
+ 4𝑎! 𝑆 ! (−5 + 𝑎! 𝑆 ! ))𝐴!!
+ 2𝑎! ! (−15 + 90𝑎! 𝑆 ! − 60𝑎! ! 𝑆 !
+ 8𝑎! ! 𝑆 ! )𝐴!! − 4𝑎! 𝑆𝐴!! (−72
+ 𝑎! (48𝑆 ! + 7(15 + 4𝑎! 𝑆 ! (−5
+ 𝑎! 𝑆 ! ))𝐴!! )) + 8𝑎! 𝐴!! (9
+ 𝑎! (12𝑆 ! (−3 + 𝑎! 𝑆 ! ) + (−15
+ 2𝑎! 𝑆 ! (45 + 2𝑎! 𝑆 ! (−15
+ 2𝑎! 𝑆 ! )))𝐴!! )) + 𝐴! (−96
+ 𝑎! (192𝑆 ! + 32(3 + 4𝑎! 𝑆 ! (−3
+ 𝑎! 𝑆 ! ))𝐴!! + 3𝑎! (−15
+ 2𝑎! 𝑆 ! (45 + 2𝑎! 𝑆 ! (−15
+ 2𝑎! 𝑆 ! )))𝐴!! )) − 4𝑆(48
+ 𝑎! 𝐴!! (−36 + 𝑎! (24𝑆 ! + (15

𝐻!
−𝑉! ∗ 𝑚 𝑎! 𝑒 !!!! ∗ 𝑘! 𝑘!
=
= ,
!
𝐻!
−𝑉! ∗ 𝑚 𝑎! 𝑒 !!!! ∗ 𝑘! 𝑘!

(11)

A Eq. 11 mostra que a razão entre as amplitudes dos dois
primeiros harmônicos independe de 𝑉! , o que a torna autoreferenciada. Além disso, os parâmetros 𝐴! , 𝐴! , 𝜆! e as
constantes A, B, C e D do ajuste polinomial da Eq. 3 são
conhecidos e constantes. Logo, 𝐻 é função somente de 𝑆.
Assim, medindo as componentes harmônicas 𝐻! e 𝐻! ,
calculando sua relação e comparando este valor com a Eq.
11, obtém-se o valor de S e, consequentemente o valor de
𝜆! , que é o principal parâmetro de mérito na interrogação
do sensor. O índice de refração (n) da substância, na qual a
LPG está submersa, pode ser obtido por meio de uma
equação de recorrência que relacione o índice de refração
com o comprimento de onda de ressonância da LPG.

(8)

Tendo em vista o desenvolvimento apontado para a
obtenção da Eq. 8, as equações para as amplitudes dos
primeiro e segundo harmônicos elétricos, 𝐻! e 𝐻! , são
determinadas nas Eq. 9 e Eq. 10, respectivamente.
𝐻! = (−𝑉! . 𝑚)𝑎! 𝑒 !!!!

(10)

+ 8𝑎! ! 𝑆 ! )𝐴!! )

(7)

𝑎! = 𝑎(𝑠) = 𝐴 + 𝐵 𝜆! − 𝑆 + 𝐶 𝜆! − 𝑆
+ 𝐷 𝜆! − 𝑆 !,

!

!

IV. CALIBRAÇÃO DO SENSOR
Nesta seção, as constantes do parâmetro 𝑎/𝑎! , da Eq. 3 e
da Eq. 8, e a equação de recorrência que relaciona n com 𝜆!
serão definidas. Para isso, foi feito um experimento em que
a LPG foi submersa em dez substâncias de forma a variar o
n externo e assim alterar o espectro de absorção em função
do índice de refração das substâncias. A Figura 3 apresenta
as curvas gaussianas que representam os espectros de
absorção da LPG para cada uma das substâncias. Essas
curvas foram obtidas através da caracterização do espectro
de absorção, para cada uma das soluções, com o auxílio de
um OSA (Optical Spectrum Analyzer) e os ajustes
gaussianos feitos com o auxílio do software Origin.

(9)

+ 4𝑎! 𝑆 ! (−5 + 𝑎! 𝑆 ! ))𝐴!! ))))
!

𝐻! = −𝑉! . 𝑚 𝑎! 𝑒 !!!! . 𝑘!
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Fig. 3

Nos estudos [10-13], o parâmetro a foi obtido por meio
da média das larguras do espectro de absorção da LPG
(∆𝜆!"# ) e utilizado como parâmetro fixo no modelo
matemático. Neste estudo, e de forma a melhorar a faixa
dinâmica do modelo matemático, a ∆𝜆!"# foi considerada
variável em função do 𝜆! da substância conforme Eq. 3.
Assim, para comparar o modelo matemático apresentado
neste trabalho com aquele mostrado em [10-13], as medidas
experimentais de 𝐻! /𝐻! foram realizadas utilizando as
substâncias da Tabela I e mostradas na Figura 4 nos pontos
marcados por asteriscos. Na Figura 4, a curva vermelha
mostra os resultados teóricos quando calculados usando a
∆𝜆!"# médio como feito nos estudos [10-13] e na curva azul
mostra os resultados teóricos quando calculados usando a
∆𝜆!"# por ajuste polinomial da Eq. 8. Assim, é possível
notar na Figura 4 que as medidas experimentais concordam
mais fielmente com os resultados teóricos apresentados
neste trabalho, ou seja, com a curva azul, mostrando a
validade da extensão do modelo matemático proposto.
Nos cálculos teóricos das curvas mostradas na Fig.4 o
valor do parâmetro 𝐴! foi estimado usando uma das
medidas experimentais de 𝐻! /𝐻! e obteve-se 𝐴! =
−1,6416 ∗ 10!! 𝑛𝑚.

Curvas gaussiana do espectro de absorção da LPG submersa em
soluções com diferentes índices de refração

A Tabela I, mostrada abaixo, apresenta o índice de
refração (n), 𝜆! e ∆𝜆!"# .
Tabela I

Medidas obtidas através da caracterização das curvas do
espectro de absorção

Solução 1
Solução 2
Solução 3
Solução 4
Solução 5
Solução 6
Solução 7
Solução 8
Solução 9
Solução 10

Índice de
refração
1,333
1,359
1,384
1,4
1,405
1,414
1,418
1,424
1,429
1,43

𝜆! 𝑛𝑚

∆λ!"#

1559,39
1557,95
1555,25
1553,31
1552,80
1552,43
1550,45
1548,53
1547,89
1546,61

22,31
20,84
18,54
17,66
17,38
17,05
17,31
18,00
20,14
23,09

Fig. 4

A Tabela II apresenta a amplitude experimental dos
primeiro e segundo harmônicos, a relação entre eles e em
função das substâncias utilizadas

Tendo em vista a Eq.2 e os valores de 𝜆! e de ∆𝜆!"#
conforme a Tabela I, foi feito o ajuste do polinômio da Eq. 3
para o parâmetro 𝑎/𝑎! , obtendo:

Tabela II Amplitudes experimentais dos harmônicos em dBV

𝐴 = − 36522,69
𝐵 = 70,41
𝐶 = − 0,045
𝐷 = 9,69 ∙ 10!! ,

Solução 1
Solução 2
Solução 3
Solução 4
Solução 5
Solução 6
Solução 7
Solução 8
Solução 9
Solução 10

Também foi necessário encontrar uma equação que
relacione n com 𝜆! . A partir dos dados da Tabela I, obtevese a Eq. 12.
𝑛 𝜆! = 𝑁! + 𝑁! 𝜆! + 𝑁! 𝜆! ! + 𝑁! 𝜆! !, ,

Razão dos harmônicos experimentais e dos harmônicos teóricos.

(12)

na qual as constantes 𝑁! , 𝑁! , 𝑁! e 𝑁! são dadas por:
𝑁! = 67215,59
𝑁! = − 130,68
𝑁! = 8,469. 10!!
𝑁! = − 1,83. 10!!

S
-13,39
-11,95
-9,25
-7,31
-6,80
-6,43
-4,45
-2,53
-1,89
-0,61

H1
-21,72
-21,82
-18,46
-19,20
-19,40
-20,20
-23,70
-28,65
-30,69
-46,30

H2
-56,54
-57,90
-62,24
-66,14
-63,26
-59,60
-56,46
-51,83
-52,37
-50,96

H1-H2
34,82
36,08
43,78
46,94
43,86
39,39
32,76
23,18
21,67
4,65

A. Testes de validação
Para validar experimentalmente o modelo matemático,
as amplitudes das componentes harmônicas 𝑉 𝑡 devem ser
obtidas experimentalmente, conforme Tabela II. Estas
amplitudes são comparadas com o modelo matemático
apresentado na Eq. 11. Assim, a solução de S da Eq.11
permite calcular o 𝜆! conhecendo o (λ! ) , na Eq. 7.
Adicionalmente, ao substituir o 𝜆! , proveniente da raiz de S,
na Eq. 12, o índice de refração é calculado.
Para validar a interrogação através da Eq. 11 e obter o
valor de S, foram adotados os valores já citados 𝜆! =
1546 𝑛𝑚, 𝐴! = 1,026 𝑛𝑚, 𝐴! = −1,6416 ∙ 10!! 𝑛𝑚 e as
constantes polinomiais A, B, C e D dados na Seção IV. A

Assim, o procedimento experimental para medir o índice
de refração de uma substância desconhecida é obter o valor
de 𝜆! a partir da solução das Eq. 11 e Eq. 7, e usar este valor
na Eq. 12.
V. VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL
O modulador de comprimento de onda da configuração
experimental foi excitado com os seguintes parâmetros:
𝜆! = 1546 𝑛𝑚, 𝐴! = 1,026 𝑛𝑚 e 𝑓 = 100 𝐻𝑧.
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Tabela III, mostra os valores de S e 𝜆! calculados a partir do
modelo matemático apresentado na Eq. 11 e Eq. 7,
respectivamente.

amplitudes do primeiro e do segundo harmônicos dependem
das características não lineares do espectro de absorção da
LPG, bem como das distorções introduzidas no segundo
harmônico pelo modulador de comprimento de onda. Foi
constatado uma melhoria na interrogação do índice de
refração quando considerado a variação na largura do
espectro de absorção da LPG. Um erro máximo de 0,51%
foi observado quando consideramos a variação na largura do
espectro de absorção enquanto um erro máximo de 2,69% é
observado quando não consideramos esta variação.

Tabela III Resultados de S e 𝛌𝐜 conforme modelo matemático proposto.

Largura espectral
média
𝑆 Exp
Solução 1
Solução 2
Solução 3
Solução 4
Solução 5
Solução 6
Solução 7
Solução 8
Solução 9
Sol. 10

-13,39
-11,95
-9,25
-7,31
-6,80
-6,43
-4,45
-2,53
-1,89
-0,61

𝑆
Calc.
-10,91
-10,52
-9,12
-7,69
-7,46
-6,98
-5,79
-3,19
-2,79
-0,44

𝜆! =
𝜆! − 𝑆
1556,91
1556,52
1555,12
1553,69
1553,46
1552,98
1551,79
1549,19
1548,79
1546,44

Largura espectral
por ajuste
polinomial
𝜆! =
𝑆
𝜆! − 𝑆
Calc.
-13,60
1559,60
-12,07
1558,07
-8,77
1554,77
-7,10
1553,10
-6,88
1552,88
-6,43
1552,43
-5,40
1551,40
-3,15
1549,15
-2,77
1548,77
-0,44
1546,44

AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem ao CNPQ/INCT/INERGE (Instituto
Nacional de Energia Elétrica), Processo 305307/2015-0 pelo apoio
financeiro parcial a este trabalho, à CAPES/DS pelas bolsas
concedidas aos alunos de pós-graduação dos programas PPGIO e
PPGEET e ao apoio institucional da UFF e do CEFET-RJ.

REFERÊNCIAS
[1]

A Tabela IV, apresenta o cálculo do índice de refração, a
partir da introdução do 𝜆! na Eq. 12, e o erro percentual
entre o índice de refração real e o calculado.

[2]

Tabela IV Cálculo do índice de refração da substância em função dos λ!
obtidos na tabela anterior.

[3]

Solução 1
Solução 2
Solução 3
Solução 4
Solução 5
Solução 6
Solução 7
Solução 8
Solução 9
Sol. 10

n
Exp
1,333
1,359
1,384
1,4
1,405
1,414
1,418
1,424
1,429
1,43

Largura
espectral média
n
Erro
Calc.
(%)
1,369
2,69%
1,373
1,06%
1,388
0,27%
1,400
0,01%
1,402
0,25%
1,405
0,64%
1,412
0,41%
1,424
0,03%
1,425
0,29%
1,431
0,05%

Largura espectral
polinomial
n
Calc.
Erro (%)
1,331
0,14%
1,354
0,37%
1,391
0,51%
1,404
0,29%
1,406
0,04%
1,408
0,39%
1,414
0,26%
1,424
0,02%
1,425
0,29%
1,431
0,05%

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Assim, a Tabela IV valida o modelo matemático em que
as amplitudes das componentes harmônicas são calculadas,
considerando a variação na largura do espectro de absorção
da LPG. Uma melhor precisão nos cálculos do índice de
refração é obtida ao utilizar a variação na largura espectral
de absorção da LPG, quando comparada ao modelo
matemático em que a variação dessa largura espectral não é
considerada.

[9]

[10]

VI. CONCLUSÕES.
Este estudo demonstrou o aperfeiçoamento da técnica de
interrogação apresentada em [10-13] para sensores baseados
em LPG, usando o princípio de espectroscopia derivativa. A
evolução no estudo de [10-13] aqui demonstrada, resultou
em melhorias que acarretam maior precisão na interrogação
do
comprimento
de
onda
de
ressonância, e
consequentemente, no índice de refração da substância que a
LPG está submersa. O modelo matemático apresentado é
mais simples quando comparado com o previamente
publicado em [9]. A razão disso é que a expressões
matemáticas das amplitudes dos harmônicos são obtidas por
funções matemáticas que não fazem uso de cálculos
complexos como integrais e derivadas, facilitando sua
implementação em sistemas eletrônicos embarcados. As

[11]

[12]

[13]

987

A. M. Vengsarkar, P. J. Lemaire, J. B. Judkins, V. Bhatia, J. E. Sipe
and T. E. Ergodan, "Long-period fiber gratings as band-rejection
filters," J. Lightwave Tech. 14, 58 (1996).
V. Bhatia, “Properties and sensing applications of long-period
gratings” PhD Thesis, Virginia Polytechnic Institute and State
University, Blacksburg, Virginia, 1996.
K. R. Cooper, J. Elster,M. Jones, and R. G. Kelly, “Optical fiberbased corrosion sensor system for health monitoring of aging
aircraft,” Proc. AUTOTESTCON, pp. 847–856, Aug. 2001
B. H. Lee and J. Nishii, “Temperature sensor using the selfinterference of a long-period fiber grating,” Proc. SPIE, vol. 3746,
pp. 418–421, Sep. 1999.
J. A. Besley, T.Wang, and L. Reekie, “Fiber cladding mode
sensitivity characterization for long-period gratings,” J. Lightwave
Technol, vol. 21, pp. 848–853, Mar. 2003.
T. Allsop, A. Gillooly, V. Mezentsev, T. Earthgrowl-Gould, R. Neal,
D.J. Webb, I. Bennion “Bending and Orientational Characteristics of
Long Period Gratings Written in D-shaped Optical Fiber”, Special
Joint Issue - Journal of Lightwave Technology and IEEE Transactions
on Instrumentation and Measurement, February 2004
M.N. Ng, Z. Chen, Z and K.S. Chiang, “Temperature compensation
of long-period fiber grating for refractive-index sensing with bending
effect”, IEEE Photonics Technology Letters, 14(3), pp361 –362(2002)
J. P. Carvalho, L. Coelho, O. Frazão, J. L. Santos “Electrical
Dynamic Interrogation System for Long Period Gratings.”
Proceedings of the 3rd WSEAS International Conference on
Advances in Sensors, Signals and Materials. 2010. 158-161.
T. Allsop, T. Earthrowl, R. Reeves, D. J. Webb, and I. Bennion, “The
interrogation and multiplexing of long period grating curvature
sensors using a Bragg grating based, derivative spectroscopy
technique,” Meas. Sci. Technol., vol. 15, pp. 44–48, Jan. 2004.
Carneiro, A. C.; Barbero, A. P. L. ; silva, V. N. H. ; Ribero, R. M. ;
Bragantine, S. ; Leal, C. ; Esteves, F. . “Técnica Auto-Referenciável
de Interrogação de Grade de Bragg para Medição Simultânea de
Temperatura e Vibrações”. In: MOMAG 2014: 16º SBMO Simpósio Brasileiro de Micro-ondas e Optoeletrônica e 11º CBMag Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo, 2014, Curitiba. Momag, p
p. 348-353, Curitiba, 2014, 2014.
Xavier, P. S. ; Carneiro, A.C. ; Lopez-Barbero, A. P. ; Silva, V.N.H. ;
Ribeiro, B. A ; Sydney B. Germano . “Técnica Auto-referenciável de
Interrogação de LPG com Uso da Modulação e Análise dos
Harmônicos.” In: Encontro Anual do IECOM em Comunicações,
Redes e Criptografia, 2015, Campina Grande. Anais do Encontro
Anual do IECOM em Comunicações, Redes e Criptografia. Campina
Grande: IECOM, 2015. v. 1. pp. 1-2.
Xavier, P. S. . “Técnica Auto-referenciável de Interrogação de
Sensores Ópticos Baseados em LPG Atravéz e Análise dos
Harmônicos.” Dissertação de Mestrado, Universidade Federal
Fluminense, pp. 75–179, Niteroi, 2015.
V. A. Oliveira, A. C. Cascardo, A. P. L. Barbero, V. H. N. Silva, R.
M. Ribeiro. “ Técnica de Interrogação Auto-Referenciável por
Análise Espectral”, Anais do SBRT 2017.

XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBRT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

Aplicativo para Análise de Cobertura e
Taxa de Dados de Redes Celulares
Eduardo A. Cunha, Eduardo C. R. Costa, Jorge G. S. Santos, Vitor A. Carazza, Ugo S. Dias
Resumo—Este artigo de iniciação científica descreve um sistema colaborativo de medição, armazenamento e análise de dados
relacionados a redes de celulares. É composto por um aplicativo
para o Sistema Operacional Android e uma plataforma computacional que constitui o back-end, utilizado para processamento e
cálculos a partir dos dados medidos pelos usuários. O sistema foi
concebido com a intenção de utilizar crowdsourcing para gerar
um panorama que permita uma visualização geral e neutra de
cobertura e qualidade das redes móveis.
Palavras-Chave—Aplicativo celular, cobertura, medição, sistemas, taxa de dados.

I. I NTRODUÇÃO

Nos últimos anos a demanda por serviços em redes celulares
vem crescendo. Para atender a essa demanda, faz-se necessário
que as operadoras de redes móveis tenham a capacidade de
gerenciar o crescimento contínuo de suas redes, através de
um monitoramento eficiente.
Este artigo de Iniciação Científica descreve uma proposta
de aplicação móvel em Android com o objetivo de medir e
analisar a intensidade do sinal de redes celulares, assim como a
taxa de dados trafegados pelos usuários de forma colaborativa.
II. A RQUITETURA DO S ISTEMA
O sistema de medição desenvolvido apresenta arquitetura
cliente-servidor e, portanto, é composto por dois módulos
principais: um aplicativo para celulares baseado no sistema
operacional Android e uma aplicação Web sendo executada
em servidores remotos responsável pela API (Application Programming Interface) REST (Representational State Transfer)
para comunicação com os dispositivos e pelas imagens de
mapa mostradas aos usuários.
A. Aplicativo Android
O aplicativo em execução nos dispositivos é o meio dos
usuários visualizarem os dados processados pelo servidor,
permitindo que os parâmetros medidos sejam coletados durante essa visualização das informações. Assim, o aplicativo
é responsável por realizar as medições, enviar essas medições
para os servidores para processamento e apresentar os dados
colaborativos processados para os usuários.
Utilizando-se da API fornecida pelo Google, diversos parâmetros da rede e do dispositivo são obtidos e armazenados
em banco de dados local em intervalos de tempo configurável,
tais como a potência do sinal recebido, identificação da célula,
IMEI (International Mobile Equipment Identity), nome da
operadora, tecnologia e localização.

Com o intuito de otimizar o consumo da bateria e proporcionar melhor experiência para os usuários, os dados obtidos
não são processados no aplicativo. Em intervalos de tempo
configuráveis dinamicamente, as medições salvas localmente
são enviadas ao servidor.
Adicionalmente, foi implementado um mecanismo para
armazenamento contínuo das medições em caso de falta de
conexão com a internet. A comunicação do servidor é feita
utilizando-se objetos do tipo JSON e o envio dos dados
acontece por meio de execução em background e de forma
assíncrona.
B. Servidores
Os servidores são responsáveis por armazenar, processar
e retornar os dados calculados de forma estruturada para a
apresentação no aplicativo. A comunicação entre o servidor e
o aplicativo é realizada por meio de uma autenticação JSON
Web Token, responsável por atribuir as medições feitas pelo
dispositivo a algum usuário. Para tratar inserções indevidas
das medições no banco, há validações como a verificação
da presença dos dados de localização, modelo do dispositivo
celular, identificador do usuário e número de versionamento
do sistema. As medições dadas como inválidas são descartadas
para evitar o comprometimento dos cálculos e o processamento
desnecessário do servidor.
Com os dados obtidos, foi possível gerar o mapa de
cobertura e, também, o ranking entre as operadores locais
vistos nas Figuras 1 e 2, respectivamente. O posicionamento
da operadora no ranking é calculado pelo servidor a partir da
equação



ci
pi
1
vi =
wc
+ wp
(1)
wc + wp
max ci
max pi
em que vi representa o valor usado para classificação referente
à operadora i, wc e wp são os pesos atribuídos à contagem de
hexágonos e à média de intensidade de sinal, respectivamente,
ci é a contagem de hexágonos para a operadora i e pi é o
valor da média de intensidade de sinal para a operadora i. Os
valores dos pesos wc e wp são ajustados arbitrariamente.
III. D ESENVOLVIMENTO DO A PLICATIVO

Inicialmente, o aplicativo foi desenvolvido utilizando o
padrão de projeto singleton [1]. Com o amadurecimento do
desenvolvimento, percebeu-se que esse padrão escolhido não
Os autores pertencem ao Departamento de Engenharia Elétrica da Uniera apropriado, tornando necessária a troca para o padrão
versidade de Brasília. E-mails: eduardoaraujocunhaa@gmail.com, {edusingle activity [2]. Esse padrão consiste em criar apenas uma
ardo.calandrini,jorge,vitor.carazza}@redes.unb.br e ugodias@ieee.org.
activity e se utilizar de fragments para alterar o conteúdo
A pesquisa de Eduardo A. Cunha foi parcialmente apoiada pela CNPq. As
pesquisas de E. C. R. da Costa e U. S. Dias foram parcialmente apoiadas pela
visualizado pelo usuário. Com essa alteração, tornou-se mais
SENACON-MJ (TED 01/2015 MJ-FUB). A pesquisa de J. G. S. dos Santos
foi parcialmente apoiada pela CAPES e pela SEST-MP (TED 011/2016 MP-988fácil controlar a execução do aplicativo devido a melhor
FUB). A pesquisa de Vitor A. Carazza foi parcialmente apoiada pela CAPES.
organização e reuso de código.
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Figura 1. Principais telas do aplicativo. No menu Mapa, as cores apresentam as intensidades médias de sinal recebido. Verde: maior que -80 dBm. Amarelo:
entre -100 e -80 dBm. Vermelho: menor que -100 dBm. Local em destaque: Asa Norte, Brasília-DF. No menu Internet, o teste de taxa pode ser executado.

Figura 2. Ranking georreferenciado para redes 2G, 3G e 4G. Local: UnB.

O aplicativo utilizava o Banco de Dados Realm [3] devido
o suporte ao assincronismo. No entanto, o Realm aumentou
consideravelmente o tamanho do espaço ocupado pela aplicação. Visando a economia de recursos, uma nova técnica foi
empregada para lidar com a persistência dos dados localmente:
a biblioteca Room [2]. Essa biblioteca é responsável por criar
uma camada de abstração sobre o SQLite, um banco de dados
relacional leve. Essa mudança resultou em uma aplicação com
menor tamanho, mais estável e personalizável.

não só o comportamento aferido a partir dos dados obtidos
pelos usuários, mas, também, apresentam o padrão esperado
considerando o posicionamento das ERBs (Estação RádioBase) presentes na base disponibilizada pela ANATEL [4].
Além da intensidade de sinal, o aplicativo também é capaz
de realizar medições de taxa de dados de download e upload,
feitas em background, de modo a possibilitar uma investigação
da experiência do usuário na rede de dados da operadora em
que está autenticado.
A estabilidade no comportamento da aplicação é percebida
após diversas campanhas de medição realizadas em locais
variados, dentre eles, cidades como Brasília, Campinas, Recife, Fortaleza, Belém, algumas rodovias brasileiras e até
mesmo em diferentes países como Estados Unidos, Canadá,
Cingapura, Islândia, França e Dubai.
V. C ONCLUSÃO
Este artigo apresentou um aplicativo desenvolvido para
realizar medições e análises de cobertura de sinais recebidos
pelos aparelhos dos usuários de redes celulares, assim como
investigar as taxas de dados trafegadas. O aplicativo tem como
premissa que todas as informações sejam coletadas a partir
dos aparelhos dos usuários. O uso de hexágonos dinâmicos
no mapa de cobertura e a capacidade de gerar imagens de
mapas com qualquer informação coletada como intensidade de
sinal e taxa de dados trafegada, são diferenciais importantes
apresentados aqui. Os resultados apresentados são promissores
e, possivelmente, úteis para as operadoras que atuam em uma
dada região possam analisar potenciais falhas de cobertura,
mapear o perfil de uso de tráfego de seus clientes na região,
dentre outros benefícios. Em breve essa ferramenta será disponibilizada para download gratuito na loja de aplicativos da
Google.
R EFERÊNCIAS

IV. R ESULTADOS
As Figuras 1 e 2 mostram exemplos da apresentação dos
dados calculados pelo servidor. Na Figura 1 pode-se observar
mapas de cobertura de três operadoras distintas, além de um
teste de internet móvel para uma das MNOs (Mobile Network
Operator). Esse teste também é resultado do desenvolvimento
deste trabalho, possibilitando ao usuário ter uma compreensão
individual da velocidade de sua conexão. O teste é feito em
duas etapas, a primeira consiste no download de 10 MB de
um arquivo hospedado no servidor da aplicação e a segunda
consiste no upload de um arquivo de 2 MB para o mesmo
servidor.
A Figura 2 apresenta o ranking georreferenciado calculado [1]
por meio da Equação (1), a partir de informações relacionadas
à cobertura de cada MNO. Esta é uma informação útil de [2]
comparação e de conhecimento da situação atual das redes
[3]
celulares onde o usuário está localizado.
A partir dos mapas de intensidade de sinal e da taxa de989[4]
dados é possível ver que o padrão dos hexágonos reflete

Ralph Johnson Erich Gamma, Richard Helm and John Vlissides. Design
Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison
Wesley, 2010.
Android developer. https://developer.android.com/. Acessado: 2018-0419.
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Sistemas da agência nacional de telecomunicações. https://sistemas.
anatel.gov.br/sis/SistemasInterativos.asp. Acessado: 2018-04-19.
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Machine learning application for sensor failure
detection in polymerization process
Amaro A. de Lima, Gabriel M. Araujo, Igor S. Oliveira e Bettina D. Barros

Abstract— This work analysed the time signals from 5 instruments distributed in an industrial polymerization facility:
two temperature instruments, a water level instrument, a weight
instrument and a flow instrument. The dataset is composed by
a five years history with a sample rate of 1 minute. A specialist
using the event related industry report labelled the signals. The
results using random forest as the machine learning classifier
reached significant performance in detecting failures independent
of the instrument, preliminary indicating the suitability of the
framework.
Keywords— Machine learning, failure, instrument, polymerization.

I. I NTRODUCTION
Nowadays almost all of the industrial systems make use
of some measurement instrumentation in their production
process. A long with this technical evolution appears the need
to ensure that these indications are reliable, avoiding loss in
production or even an accident at work. An unreliable instrument can provoke a mistaken decision leading to unexpected
production outages. Unplanned process halt is directly related
to losses in time, raw material and production. Many industrial
facilities are huge and complex making the characterization
of several kinds of failures by the machine operators a very
expensive and sensible to errors task.
Fault diagnosis and detection is an important tool of Process
Engineering and is the main topic of abnormal events management. The early detection and diagnosis of faults, while
the industrial process is still in operational conditions could
avoid the escalation of anomalous events and the reduction
of production loss. The estimated annual loss due to faults in
industrial instrumentation is about 20 billion dollars a year.
Therefore, a great interest, from the academic researchers to
industry workers, came up in this area, which was not observed
in the past decades.
The polymerization industry had a remarkable growth all
over the world in the past decade, for instance; only in Brazil
the consumption of Polyethylene terephthalate (PET) resin,
the main manufacture of a polymerization industry, had an
increase of 2200%. In 2005, it was estimated that 32% of this
polymer world production was designed to the manufacture of
food packing and bottle, and the remaining 68% was destined
to the production of polyester staple fibre, which is a component widely used in making fabric, clothes, shoes, upholstery
furniture as many other products [1]. Only in the state of São
Paulo (Brazil) the polymerization industry raised about 2.2

billion dollars in 2005 [1]. Considering the importance of the
polymerization industry in modern life products and economy
the mitigation of instrumentation failures in this industry,
which could also be related to the machinery associated to
the process as pumps, fans, motors and many others, is of
fundamental relevance and will be addressed in this work as
a case study.
This work analysed the time signals from 5 instruments distributed in an industrial polymerization facility; 2 temperature
instruments to monitor the water temperature in the cooling
process going through the pumps; a water level instrument to
check if the water reaches an electronic component; a weight
instrument to evaluate the amount of manufactured products;
and a flow instrument to measure the fluid flow through the
pipes. The data was collected in a 5 years history of all
instruments with a 1 minute sample rate simultaneously. A
specialist using the event related industry report labelled the
signals.
The failure detection system has four steps and the classification, performed by using random forest as the machine
learning classifier, reached over than 98% of global accuracy
in detecting failures independent of the instrument.
The remaining of this paper is organized as follow. Next section some related works are presented. A detailed description
of the proposed system, as well as the dataset and the failure
characterization is in Section III. Results and discussions about
them are in Section IV. In Section V we have the conclusion.
II. R ELATED WORKS

The work [2] describes a method that uses Principal Component Analysis (PCA) and Artificial Neural Networks (ANN)
to evaluate the conditions of mineral filter dispersion in a
polymer matrix. Ultrasound instruments, pressure instrument,
thermocouple and the electrical current of the extruder motor
drive were the variables monitored by the system. The PCA
algorithm were used to reduce the dataset dimensionality
before applying to the ANN classifier aiming to determine
the dispersion state of the filter. The system reached 10%
chance of estimating dispersion index with error larger than
0.05 obtaining an efficient performance.
The approach proposed in [3] describes a technique to
deal with multivariate high dimensional data in industrial
applications. The idea is to use a Genetic Programming (GP)
based algorithm that has built-in a mechanism to select the
variables related to the problem during the simulated evolution
Amaro A. de Lima, Gabriel M. Araujo e Igor S. Oliveira, Centro de and gradually ignore the variables that are not, which could
Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Nova Iguaçu - RJ, Epossibly facilitate the industrial data analysis and applicability.
mails:{amaro.lima, gabriel.araujo}@cefet-rj.br, igorbraskem@gmail.com.
An extensive dataset for process monitoring focused in
Bettina D. Barros¸ Programa de Engenharia Elétrica Universidade Federal
fault detection and identification is proposed in [4]. Although
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, E-mails:barrosbettina@gmail.com.
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III. P ROPOSED S YSTEM
A. Dataset
The dataset used in this work was acquired from a polymerization plant through PI system from OSI® . The dataset
was composed by the signal from the five instruments: FT80001, LZT44032, TT-25867, TT23002C, WT-25005. Each
signal is composed by 3, 153, 285 samples from 02-Jan-2010,
02:00:00h to 31-Dec-2015, 20:44:00h. The sample rate is
1 sample/min. So, the whole dataset is composed by two
matrices with size 3153285 × 5. One is the data from the
instruments organized in a matrix, whose each column is a
signal from a instrument. The second matrix is the respective
failure label, that was manually annotated by a specialist. This
dataset is highly unbalanced, since a failure of any type (as
described in Section III-B) is a rare event.
B. Failure characterization
In this paper, a Fault is defined as an undesirable event in an
instrument or process which can lead the plant to instability or
loss condition. It worth mention that the faults characterized
here in this section are only part of the types of fault that can
occur. However, the objective is to illustrate the main types of
faults found in this case of study.
1) Inadvertent change in a model’s parameter: When a
control parameter is modified several disorders can occur,
which lead to instability in the process. In Figure 1 (a), one
can observe a normal behaviour in temperature indication of
the water used to transport the grains formed in the process of
polymer extrusion. In Figure 1 (b), there is another example
of the same variable, now with an abnormal behaviour, after a
change in the parameters of the PID controller by an operator.
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its study case is penicillin production, different from ours
that is polymer production. The material draws interesting
aspect on the dataset to consistently evaluate the detection and
identification aspects in a system production.
A study on anomaly detection from instrument data applied
to petroleum industry applications is addressed in [5]. It
proposes the usage of One-Class Classifier (OCC) combined
to Yet Another Segmentation Algorithm (YASA) to efficiently
detect anomalies in turbomachines, which are machines, usually found in oil platforms, that are responsible for electrical
power generation. The work compared the efficiency of the
proposed approach with several techniques in a qualitative
way, without evaluating numerically the performances differences.
A very interesting work that has some common aspects to
ours is presented in [6]. It is focused in big data problem that
is related to heterogeneous multi-instruments acquisition, high
dimensional and large amount of data to monitor a polymer
production plant. The work investigates the applicability of
novelty filtering, anomaly detection and One-Class Classifier
(OCC) to detect abnormal behavior in production lines that
could be due to instrument fault, environmental influences, and
unexpected raw material properties’ deviations. The system
obtained 99% accuracy using OCC for 160 instruments data
collected during 3 months with 1 sample per minute.
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Fig. 1. Examples of fault due to an inadvertent change in the parameters of
a PID controller by an operator: (a) normal behaviour in the signal from the
temperature instrument TT25867; (b) abnormal behaviour in the signal from
the same instrument after the change.

2) Structural faults: Structural faults are related to hardware elements from a process, such as: failure in the controllers hardware, broken ducts, stuck valves, leaks, water in
the electronics of a field instrument etc. Figure 2 shows the
moment that a level instrument fail. It was verified later the
presence of rain water in the electronics compartment. One
can note that the indication, as a percentage of the maximum
level, rapidly goes to the end of scale.
3) Malfunctioning in instruments or actuators: Some instruments provide essential signals to plant control. A fault
in one of those can potentially lead the plant to a condition
beyond a acceptable, unless detected in time. The speed in
detecting such a failure can severely affect the plant performance. In Figure 3 (a), there is an example of a temporary
failure in the instrument measuring the temperature in the
polymerization reactor. In Figure 3 (b), one can note the
moment that an actuator, which controls the opening of a valve
that feeds an weighing scale, stuck in open mode. At this very
moment, a excessive load of product is added to the weighing
scale, increasing mass indication.
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Fig. 2. Level indication from a LT-44032 (level instrument) goes to the end
of scale due to rain water in the compartment containing the electronics of
the instrument.

signal from a flow meter in normal condition. After stopping
the product flow, it indicates a zero mass flow. In Figure 4
(b), a bad contact in inner connections of a flow meter lead
to an elevation in instantaneous mass flow indication. As a
consequence, it caused an inventory error in a liquid gas
sphere. It could illustrated by the discharge from a ship, in
which is necessary to assess the inventory coming from it
through the total of mass flow measurements. After the end
of the operation the flow should stabilize in zero. This is
the expected behaviour whenever there is an interruption of
product flow from the ship to the plant. However, when the
flow is interrupted and the instrument holds an instantaneous
measurement different from zero. It causes a difference in
the total of the inventory of the ship in the next discharge,
since the difference to zero of the flow indicated in the last
one is summed to the instantaneous measurements in the next
discharges.
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Fig. 3. Instrument failure examples: (a) temporary failure in temperature
instrument TT-23002C; (b) product overweight due an actuator failure in
instrument WT25005.
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Fig. 4. Failure example in mass flow instrument FT80001A: (a) mass flow
meter in normal condition; (b) mass flow meter with zero shift error.

5) External failure: There are some cases in which the
failure is related to external factors, since those ones are not in
the plant domain. In Figure 5, one can see that a transient in
4) Zero shift error: There are faults related to a mal- the supplied energy caused a failure in the frequency inverter
functioning in some instrument. In Figure 4 (a) there is a that feeds a recycle pump in a polymerization reactor. This
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failure could be detected through the variation in the current
indication from a pump motor.
10

9.5

Current (A)

9

8.5

8

7.5

7

IV. R ESULTS AND DISCUSSION
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Fig. 5. Variation in instantaneous current in electrical feed of a pump motor
using instrument IT23004.

C. Proposed system
The proposed system is depicted in Figure 6. Each part of
the system is detailed in the next subsections.
Raw
Data

Fig. 6.

by using an ensemble-meta algorithm known as bootstrap
aggregating (also known as Bagging [9]). In Bagging, random
subsets of the training set are used to train several instances
of a classifier which are combined to provide an improved
classification with reduced variance and overfitting. In random
forest, each split in each Decision Tree growing algorithm
uses only a random subset of the features. In other words, a
Bagging of features is performed in learning process of each
tree of the classifier. In doing so, the most important features
for the desired class are going to be selected in many of the B
trees. In this work, we used the default parameters of Matlab
implementation of random forest with 100 trees. The number
of trees was empirically obtained.

Interpolation

Manual
Annotation

Feature
Space
Mapping

Global
Failure
Detection

Output

Block diagram of the proposed system.

1) Interpolation: One of the characteristics of the raw data
extracted from PI System® is that each instrument has its own
sample rate. As a matter of fact, in order to save storage, this
sample rate is not constant. Since each sample has a timestamp related to it, we employed a linear interpolation to have
all instrument with the same constant sample rate.
2) Manual annotation: Once all interpolated signals from
each instrument has the same constant sample rate with aligned
time-stamp, an specialist in the plant analysed in this work
manually annotated each failure according to the types of
failures characterized in Section III-B. Each instrument has a
binary vector with the same size of the signal. All the elements
of these vectors are 0 but in the places in which the indexes
are related failures in its respective instrument. In these places
of the vector label there is a 1.
3) Feature space mapping: The interpolated data is windowed by a N-hour rectangular window with 50% of overlap.
In this scheme, each sample is N × 5 matrix, since our dataset
has 5 instruments. If a window has more than 50% of its
samples labelled as failures, then it is considered as belonging
to fault classes. Otherwise it is considered as belonging to nofault class. The number of samples depends on the size of the
window N. The greater the window, the smaller the number
of samples.
4) Failure detection: The classification step is performed
by an ensemble learning method known as random forest [7] [8]. In this method, a set of decision trees are learned

In order to assess the performance of the proposed method
we employed a k-fold cross-validation with 10 folds. In other
words, the data was partitioned in 10 parts, in which 9 were
used in training and 1 in test. This process was repeated up
to all 10 parts were used as test set.
A. Experiment 1
In this experiment, the time label vector, which is a vector
comprising the labels of fault (F) and no-fault (NF) for the
whole time period of 3,153,285 minutes, is windowed by a
24-hour rectangular window with 50% of overlap. If a specific
window sum more than 50% of the samples labelled as fault,
the window is also labelled as fault. The same is applied
to no-fault labelling. This settings generated 590 fault and
3787 no-fault windows. Each feature vector consists of the
concatenation of the 5 instruments data related to the time of
the corresponding window making a 7200 dimension vector,
which is a 24 hour (1440 minutes) multiplied by 5 instruments.
Table I shows the confusion matrix of the experiment 1
using window of 24 hours achieving the mean accuracy over
the folds of 98.9% and 91% in detecting the no-fault and fault
elements, respectively. It represents an overall system accuracy
of 97.8%.
TABLE I
E XPERIMENT 1 - C ONFUSION MATRIX OF THE NO FAULT × FAULT
DETECTION PRESENTING THE CLASS ACCURACY AND ITS RESPECTIVE
STANDARD DEVIATION USING A

Target
No Fault
Fault

24- HOUR WINDOW.

Output classes (%)
No Fault
Fault
98.9 ± 0.56
1.1 ± 4.66
9 ± 0.56
91 ± 4.66

B. Experiment 2
In this experiment, the time label vector is windowed by a
12-hour rectangular window with 50% of overlap following
the same rationale as applied to experiment 1. These settings
generated 1187 fault and 7570 no-fault windows and vector
size of 3600 dimensions.
Table II presents the mean accuracy and standard deviation
over the folds in the format of confusion matrix for the
experiment 2, which uses a 12-hour window. The accuracy
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of no-fault, fault classes and overall system are 99%, 91.7%
and 98%, respectively. Compared to the previous experiment
the individual classes and the overall accuracies had some
improvement. Furthermore, it presented a reduction in the
standard deviation indicating a more precise experiment, i.e.,
the fold accuracies vary not so largely from the overall mean.

TABLE IV
E XPERIMENT 4 - C ONFUSION MATRIX OF THE NO FAULT × FAULT
DETECTION PRESENTING THE CLASS ACCURACY AND ITS RESPECTIVE
STANDARD DEVIATION USING A

Target
No Fault
Fault

TABLE II

1- HOUR WINDOW.

Output classes (%)
No Fault
Fault
100 ± 0
0 ± 0.66
13 ± 0
87 ± 0.66

E XPERIMENT 2 - C ONFUSION MATRIX OF THE NO FAULT × FAULT
DETECTION PRESENTING THE CLASS ACCURACY AND ITS RESPECTIVE
STANDARD DEVIATION USING A

Target
No Fault
Fault

12- HOUR WINDOW.

Output classes (%)
No Fault
Fault
99 ± 0.47
1 ± 2.49
8.3 ± 0.47
91.7 ± 2.49

C. Experiment 3
The experiment 3 applies a 6-hour rectangular window with
50% of overlap to the time label vector generating 2400 fault
and 15166 no-fault vectors with dimensionality 1800.
The mean accuracy and standard deviation over the folds in
the format of confusion matrix for the experiment 3, which
uses a 6-hour window, are detailed in Table III achieving
99.3%, 92.8% and 98.4% of accuracy for no-fault, fault
and overall classes, respectively. Once again, comparing to
experiments 1 and 2, the individual classes and the overall
accuracies got some improvement, while the fault class had a
slightly reduction in standard deviation. However no precision
change was observed in no-fault class.
TABLE III
E XPERIMENT 3 - C ONFUSION MATRIX OF THE NO FAULT × FAULT
DETECTION PRESENTING THE CLASS ACCURACY AND ITS RESPECTIVE
STANDARD DEVIATION USING A

Target
No Fault
Fault

6- HOUR WINDOW.

Output classes (%)
No Fault
Fault
99.3 ± 0.48
0.7 ± 2.20
7.2 ± 0.48
92.8 ± 2.20

D. Experiment 4
A 1-hour rectangular window with 50% of overlap is used
in the experiment 4 and is applied to the time label vector
generating 16066 fault and 89041 no-fault feature vectors with
dimensionality 300.
The confusion matrix for the experiment 4 representing the
mean accuracy and standard deviation over the folds using a
window of 1 hour are shown in Table IV achieving 100%,
87% and 98% of accuracy for no-fault, fault and overall
classes, respectively. Comparing this performance to the ones
in experiments 1, 2 and 3, only the no-fault class presented an
improvement in accuracy. The fault and overall classes had a
significant accuracy reduction. The system precision was ever
better than the ones presented in previous experiments, with
lower variation around the mean accuracy.
The experiments 1, 2, 3 and 4 show the performances in
detecting the fault and no-fault classification cases with different time length windows. Comparing the results, performance

and precision improvement are observed while the window
size is reduced, a partial exception is the experiment 4, where
only the fault and overall accuracy do not demonstrate it.
This search for the appropriate window size is intimately
related to the physical statistics associated to the industrial
process indicating that no-fault and fault are better statistically
represented with smaller windows. However, the interval of
windows from 6 to 1 hour should be better investigated,
because windows smaller than 1 hour seem to affect negatively
the fault class accuracy.
V. C ONCLUSION
In this paper we propose describe a failure detection system.
A polymerization plant was used a case of study. The failures
was detected by analysing signals from 5 instruments in this
industrial plant. Each signal is composed by 3,153,285 samples from five years, which gives a 1 sample/min sample rate.
A specialist characterized the types of failures and manually
annotated them. In the classifications step of the proposed
system, we employed random forest and obtained a global
accuracy of 98.4% in detecting failures independent of the
instrument. As future work, other types of classifiers are going
to be employed and the problem of failure classifications (in
order to determine which failure just occurred) is going to be
addressed as well.
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Sistema Distribuı́do para Detecção de Ameaças
em Redes Utilizando Deep Learning
Fábio César Schuartz, Mauro Sérgio Pereira Fonseca e Anelise Munaretto Fonseca

Resumo— A detecção de ameaças na Internet é um fator
essencial para manter a segurança de dados e informações. Um
sistema de detecção de ameaças tenta prevenir que esses ataques
ocorram através da análise de padrões e do comportamento do
fluxo de dados na rede. Este artigo apresenta uma extensão para a
plataforma distribuı́da de detecção e análise de dados em grande
fluxo, apresentada no trabalho de Schuartz et al., através do uso
de deep learning para redução do espaço de caracterı́sticas. A
avaliação do sistema se baseia através da acurácia, do número
de falsos positivos e de falsos negativos, onde cada classificador
apresentou melhor acurácia ao utilizar 5 e 13 atributos. Ainda, o
sistema apresentou menor número de falsos positivos e negativos,
permitindo a detecção de ameaças em tempo real sobre um
grande volume de dados, com maior precisão.
Palavras-Chave— Aprendizado de máquinas, aprendizagem
profunda, grande volume de dados, mineração de dados, sistema
de detecção de ameaças, tempo real.
Abstract— Detecting threats on the Internet is a key factor in
maintaining data and information security. An intrusion detection
system tries to prevent such attacks from occurring through the
analysis of patterns and behavior of the data flow in the network.
This paper presents an extension to the distributed large data flow
detection and analysis platform presented in the work of Schuartz
et al., through the use of deep learning to reduce the feature space.
The evaluation of the system is based on accuracy, number of
false positives and false negatives, where each classifier presented
better accuracy using 5 and 13 attributes, besides having fewer
false positives and negatives, allowing the detection of real-time
threats over a large volume of data with greater accuracy.
Keywords— Big data, data mining, deep learning, intrusion
detection system, machine learning, real-time.

I. I NTRODUÇ ÃO
O crescimento no uso da Internet criou uma necessidade
maior em proteger os dados e informações guardadas em
servidores centralizados e distribuı́dos, principalmente em
sistemas acessados através de uma rede pública. Pessoas
ganham benefı́cios e companhias geram lucro gerenciando
seus recursos e transações através da rede, criando maiores
oportunidades para usuários maliciosos roubarem informações
pessoais e secretas. Segundo Leu [1], nos últimos anos diversas
estatı́sticas mostram um número crescente de invasões reportadas no Symantec Global Internet Security Threat Report.
Um sistema de detecção de intrusão (IDS - Intrusion Detection System) é um sistema utilizado para monitorar as
atividades de outro sistema ou de uma rede, procurando por
atividades maliciosas e produzindo mensagens de alerta para
Fábio César Schuartz, Mauro Sérgio Pereira Fonseca e Anelise Munaretto
Fonseca, CPGEI, Universidade Tecnólogica Federal do Paraná, Curitiba, Paraná (41) 30332–0250, E-mails: phabyo@gmail.com, maurofonseca@utfpr.edu.br, anelise@utfpr.edu.br.

a estação de controle, conforme Tan [2]. Um IDS consiste
de dois componentes: detecção por assinaturas e detecção
por anomalias. A detecção por assinaturas é utilizada para
procurar por ataques baseado em padrões extraı́dos de invasões
conhecidas, enquanto a detecção por anomalias tenta descobrir
ataques baseado no comportamento do tráfego que difere do
padrão normal de comportamento.
Uma maneira de estudar os ataques ocorridos na rede é
utilizar técnicas de aprendizagem de máquina, procurando por
padrões no tráfego da rede. Um classificador pode estudar
diversos exemplos de entradas que produzem resultados conhecidos, através de um aprendizado supervisionado, conforme
Harbi [3]. Porém, os ataques evoluem e podem não seguir os
padrões de ataques anteriores. Assim, as técnicas de aprendizado não supervisionado podem apresentar melhores resultados, pois procuram por variações em padrões conhecidos, ao
invés de classificar o tráfego em apenas uma categoria.
O aumento no volume, velocidade e variedade dos dados nas
redes atuais demanda uma infraestrutura robusta de segurança.
Monitorar e processar dados em altas taxas sem desperdiçar
recursos é um enorme desafio atual, segundo Lopez et al. [4].
Uma área de pesquisa atual recebendo grande atenção é o de
deep learning. Esta é uma sub-área avançada da aprendizagem
de máquina, que permite sobrepujar as limitações do aprendizado superficial. Sua caracterı́stica superior de camadas de
aprendizagem pode resultar em desempenho superior ou equivalente, comparado às técnicas de aprendizado superficiais.
Este artigo propõe uma expansão do sistema distribuı́do
para detecção de ameaças em tempo real através da análise
de grandes volumes de dados, pelo processamento por fluxo,
apresentado no trabalho de Schuartz et al. [5]. O objetivo
é utilizar o método de deep learning na camada de préprocessamento de dados para obter uma redução no espaço
de caracterı́sticas dos dados, resultando assim, em maior
acurácia na detecção de ameaças, com menor ı́ndice de falsospositivos e falsos-negativos. Foram realizadas simulações para
três casos: utilização dos 41 atributos existentes na base de
dados (sem uso de deep learning), utilização da redução do
espaço das caracterı́sticas para 5 atributos e para 13 atributos.
Resultados avaliados mostram que utilizando o método de
deep learning é possı́vel obter resultados com maior acurácia
e menor incidência de falsos-positivos e falsos-negativos. Para
avaliação do sistema, utilizou-se um conjunto de dados com as
classes marcadas, contendo dados normais e ataques, proveniente de uma base de dados de teste KDD9́9, transformado
em fluxos.
Este artigo é dividido em cinco seções, onde a seção 2
apresenta os trabalhos relacionados. A seção 3 apresenta o
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sistema proposto. Os resultados obtidos são apresentados na
seção 4. Por fim, a seção 5 finaliza o artigo.
II. T RABALHOS R ELACIONADOS
Em 2017, um sistema de detecção de intrusão em redes
(NIDS - Network Intrusion Detection System) baseado em
anomalias foi construı́do por Van [6] utilizando técnicas
de aprendizagem profunda (deep learning). Essa técnicas
mostraram o grande poder dos modelos generativos com boa
classificação, capazes de deduzir parte do seu conhecimento
de dados incompletos e adaptar-se. O trabalho foi capaz de
detectar intrusões baseadas em anomalias e classificá-las em
cinco grupos, com acurácia baseada nas fontes de dados de
rede.
Ainda em 2017, no trabalho de Kim [7] são mostradas
algumas limitações em IDSs anteriores que utilizam apredizagem de máquina clássicas e introduzem o aprendizado de
caracterı́sticas, incluindo a construção, extração e seleção de
caracterı́sticas para superar os desafios. Também discutem
algumas técnicas de deep learning e suas aplicações para
utilização em IDS.
Em 2017, Alom [8] apresentou um trabalho sobre IDS
utilizando técnicas de deep learning não-supervisionadas.
As amostras de entrada são codificadas numericamente para
a aplicação de técnicas não-supervisionadas, como AutoEncoder (AE) e Restricted Boltzmann Machine (RBM),
para extração de caracterı́sticas e redução de dimensionalidade. Então é aplicado agrupamento iterativo k-means para
aglomeração em um espaço dimensional menor com apenas 3
atributos.
Em 2017, Schuartz [5] apresentou uma proposta de uma
plataforma distribuı́da para detecção de ameaças em tempo
real, utilizando big data. A plataforma proposta é capaz de
detectar diversos tipos de ataques com precisão acima de
90% e baixo número de falsos-positivos e falsos-negativos.
O sistema utiliza 41 atributos da base de dados para o
treinamento e detecção de ameaças, resultando em falha na
detecção de alguns ataques em especı́ficos, devido ao treinamento imparcial dos diversos tipos de ataques e pela baixa
representatividade de tais ataques dentro da base de dados.
Em 2018, Shone [9] propôs uma técnica de deep learning
para detecção de intrusões utilizando um auto-codificador
não-simétrico de profundidade (NDAE - Nonsymmetric
Deep Autoencoder) para aprendizado de caracterı́sticas nãosupervisionadas. O modelo de classificação proposto foi desenvolvido utilizando o TensorFlow e uma unidade de processamento gráfica (GPU - Graphics Processing Unit) e foi
avaliada através das bases de dados KDD Cup ’99 e NSLKDD.
Embora existam diversas técnicas e propostas na literatura
para a detecção de intrusão, a maioria delas ainda não são
eficientes o suficiente para trabalhar com um grande fluxo de
dados (Big Data) em tempo real, enquanto outras propostas
não apresentam acurácia suficiente. Este artigo propõe a
utilização do método deep learning para a redução do espaço
de caracterı́sticas dos fluxos de dados, permitindo assim o
treinamento e a detecção de ameaças de maneira mais eficiente
e precisos.

III. E SQUEMA P ROPOSTO
O sistema proposto visa expandir a plataforma aberta para
coleta, distribuição, análise e processamento de dados proveniente de um fluxo de dados, apresentada em [5]. O processo
consiste em, durante a fase de normalização das informações
coletadas, utilizar o método de deep learning para reduzir o
espaço de caracterı́sticas dos dados, fornecendo maior acurácia
na detecção de ameaças, maior rapidez no treinamento e
detecção de anomalias, com redução no número de falsospositivos e falsos-negativos.
O objetivo do método deep learning é aprender atributos
hierárquicos de menor nı́vel em atributos de maior nı́vel. O
método pode aprender caracterı́sticas independentemente em
múltiplos nı́veis de abstração e então descobrir funções de
mapeamento complexas entre a entrada e a saı́da diretamente
dos dados puros sem depender de atributos customizados por
especialistas. Em abstrações de alto nı́vel, os humanos normalmente não identificam as relações e conexões de uma entrada
sensorial pura. Assim, a habilidade em aprender caracterı́sticas
complexas, também chamadas de extração de caracterı́sticas,
se torna necessária em vista do aumento na quantidade de
dados [10].
A extração de caracterı́sticas através do codificador automático empilhado (SAE - Stacked Auto Encoder) é capaz
de reduzir a complexidade das caracterı́sticas originais do
conjunto de dados. Entretanto, além de ser um extrator de
caracterı́sticas, o SAE também pode ser utilizado para tarefas
de classificação e aglomeração. É possı́vel melhorar o processo
de aprendizagem de caracterı́sticas através da combinação
da extração de caracterı́sticas empilhadas com seleção de
caracterı́sticas com pesos. A extração de caracterı́sticas do
SAE é capaz de transformar as caracterı́sticas originais em
uma representação mais significativa ao reconstruir seus dados
de entrada e fornecendo um meio de verificar a informação relevante nos dados capturados. O SAE pode ser eficientemente
utilizado no aprendizado não-supervisionado em um conjunto
de dados complexos.
A estrutura do SAE é apresentada na Figura 1. O primeiro
auto-encoder recebe uma entrada e realiza uma redução nas
caracterı́sticas, procurando obter como saı́da, através de um
decoder, a entrada original, pelo método de retropropagação
(back-propagation). H1 representa a camada escondida (hidden layer) do auto-encoder 1. Na sequência, H1 será a entrada
do auto-encoder 2, que irá gerar H2 através de processo
semelhante e que será a entrada do auto-encoder 3, resultando
em H3 . Observando de uma percepção multi-camadas (multilayer), será o equivalente da entrada passar por 3 camadas
escondidas, gerando a saı́da reduzida.
A. Auto-Encoder (AE)
Um auto-encoder é uma estratégia de rede neural profunda utilizada no aprendizado de caracterı́sticas nãosupervisionadas com codificação eficiente. O objetivo principal
do AE é o aprendizado e representação (codificação) do dado,
tipicamente com a finalidade da redução da dimensionalidade
do dado. Esta técnica de AE consiste em duas partes: o
codificador e o decodificador. Na fase de codificação, os mapas
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ϕ:F →χ

(2)

φ, ϕ = argminφ,ϕ kX − (φ, ϕ)k2

(3)

Se considerarmos o AE mais simples com apenas uma
camada escondida, onde a entrada é xRd = X, o qual é
mapeada em XRp = F , então a expressão pode ser escrita na
seguinte operação:
z = σ1 (W ∗ x + b)

(4)

onde W é a matriz de peso e b é o bias. σ1 representa a
função de ativação, tal como uma sigmóide ou uma unidade
linear retificada (RLU). Considerando z novamente mapeado
ou reconstruı́do em x0 , com a mesma dimensão de x, a
reconstrução pode ser expressa como:
x0 = σ2 (W 0 ∗ z + b0 )
Fig. 1. Exemplo de uma estrutura Stacked Auto-Encoder, para três camadas.

de amostras de entradas são reduzidas para um espaço de
caracterı́sticas de dimensão menor, contendo as caracterı́sticas
construtivas mais importantes. Este processo pode ser repetido
até alcançar o espaço dimensional de caracterı́stica desejada.
Na fase de decodificação, são reconstruı́das as caracterı́sticas
ogirinais a partir de uma dimensão menor de caracterı́sticas,
através do processo de reversão. O diagrama conceitual do
AE é mostrado na Figura 2. As transições de codificação e
decodificação podem ser representadas por φ e ϕ:

(5)

Estas técnicas podem ser treinadas com o mı́nimo de erros
de reconstrução:
L = kx − x0 k2 == kx − σ2 (W 0 ∗ σ1 (W ∗ x + b) + b0 )k2 (6)
Normalmente o espaço de caracterı́sticas de F possui a
menor dimensão do espaço de caracterı́sticas de entrada X,
que pode ser associada como a representação comprimida da
amostra de entrada. No caso de um AE de multicamadas, a
mesma operação será incorporada a medida que for necessária
nas fases de codificação e decodificação.
B. Conjunto de Dados
A base de dados KDD’99 [11] é um conjunto de dados
de referência que foi simulado em ambiente de rede militar
em 1998 e derivado em conjunto de atributos em 1999. O
pacote da base de dados foi reunido e pré-processado em 41
atributos. A base de dados contém quatro categorias de ataques
diferentes (DoS, R2L, U2R e probing), sendo um total de 22
tipos de ataques na base de treinamento e 14 tipos de ataques
extras na base de teste que não existem na base de treinamento.
C. Protótipo do Sistema Proposto

Inicialmente, a coleta de dados é feita em um único ponto
da rede. Esses dados foram extraı́dos de uma base de dados
KDD’99, amplamente utilizada e testada na comunidade. Os
dados são pré-processados e caracterizados em fluxos compostos de 41 atributos, utilizados para detectar 22 tipos de ataques.
Estes fluxos de dados são encaminhados para o SAE (Stacked
Auto-Encoder), composto por três camadas escondidas que
irão realizar a redução no espaço de caracterı́sticas de entrada
de 41 atributos para 5 e 13 atributos principais. Esses mapas
reduzidos serão então publicados na rede.
Fig. 2. Diagrama para um auto-encoder com as fases de codificação e
Em outro ponto da rede, três unidades distintas de prodecodificação.
cessamento de fluxos irão receber as informações publicadas
na rede, agindo, cada um, como um assinante para o mesmo
φ:χ→F
(1) fluxo de dados. Cada unidade irá, então, alimentar esse fluxo
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para a topologia criada no Apache Storm. Dentro do Storm,
é criado um classificador utilizando a ferramenta Weka. Os
classificadores foram treinados utilizando um conjunto de
dados de treinamento do KDD’99. Cada unidade possuirá
um algoritmo de aprendizagem de máquina diferente e irá
processar o fluxo de dados recebido, caracterizando o mesmo
em um tipo especı́fico de ataque ou em um fluxo normal de
dados. Por último, os resultados obtidos por cada unidade
de processamento são enviados para uma única interface de
visualização, onde serão exibidos. Cada unidade realizará
três modelos de treinamento e classificação. Inicialmente será
alimentado um fluxo contendo os 41 atributos, sem o uso de
deep learning. Em seguida, o processo será repetido, porém
com um fluxo contendo 5 atributos. E por último, o processo
será feito com um fluxo de dados contendo 13 atributos, sendo
esses dois últimos processos utilizando o método de deep
learning para redução do espaço de caracterı́sticas na base
de dados.
Neste protótipo, foram escolhidos três classificadores presentes na ferramenta Weka:
1) Árvores de Decisão: Uma árvore de decisão, ou árvore
de classificação, é um sistema de suporte à decisão que utiliza
um gráfico na forma de árvore para a tomada de decisões
e seus possı́veis efeitos posteriores. O algoritmo é usado para
aprender uma função de classificação que decide o valor de um
atributo dependente (uma variável), considerando os valores
dos atributos independentes de entrada, conforme Bhargava
[12].
A árvore de decisão J48 é a implementação do algoritmo
ID3 (Iterative Dichotomiser 3) pelo WEKA. Maiores detalhes
do algoritmo pode ser encontrado no trabalho de Quinlan [13].
2) Naive Bayes: Naive Bayes é uma técnica probabilı́stica
para construção de classificadores baseado no teorema de
Bayes, onde assume-se uma forte independência entre os
atributos.
Classificadores Naive Bayes são escalonáveis e podem processar um grande número de variáveis lineares (parâmetros)
em uma tarefa de aprendizagem. Em uma única iteração dos
dados de treinamento, o algoritmo calcula a probabilidade de
distribuição condicional de cada atributo de um determinado
rótulo, seguido pela aplicação do teorema de Bayes para
determinar a distribuição da probabilidade condicional do
rótulo, usado para a previsão do resultado, de acordo com
Aggarwal [14].
Maiores informações da implementação do Naive Bayes
pelo WEKA pode ser encontrado no trabalho de Langley [15].
3) Tabelas de Decisão: Uma tabela de decisões é uma
tabela que associa condições com ações a serem tomadas,
apresentando um resultado após seguir uma série de decisões
relacionadas. Ela permite modelar um conjunto complexo de
regras com suas ações correspondentes.
No trabalho de Kohavi [16], podem ser encontradas maiores
informações da Tabela de Decisão implementada pelo WEKA.
Neste protótipo, o objetivo é a prova de conceito da
caracterização dos fluxos de dados em tempo real. Assim, não
será utilizado o processamento em lotes e o armazenamento
das informações em um banco de dados, que permitem a
realimentação de parâmetros para os algoritmos se adaptarem

em tempo real. Os parâmetros calculados no processamento
off-line com os dados históricos servem para ajustar o modelo
de processamento em tempo real, dando ao sistema uma caracterı́stica adaptativa, pois os parâmetros podem ser atualizados,
se ajustando a novos padrões de uso.
IV. R ESULTADOS N UM ÉRICOS
O desempenho do sistema será avaliado através de duas
métricas: a acurácia (percentual de acerto da classificação
sobre a base de teste), e o número de falsos positivos e falsos
negativos de cada classe.
A acurácia é a relação entre o número de amostras classificadas corretamente pelo número total de amostras. O número
de falsos positivos indica quantas amostras normais foram
classificadas como ataque e o número de falsos negativos
indica quantas amostras de ataque foram classificadas como
uma amostra normal.
Cada classificador será treinado e testado utilizando inicialmente os 41 atributos da base de dados KDD’99, sem o uso
do deep learning para redução do espaço das caracterı́sticas,
servindo assim como a base de comparação. Depois, será
repetido o treino e classificação utilizando 5 atributos e depois
com 13 atributos. Os resultados serão, então, comparados pelas
métricas estabelecidas.
Os resultados apresentam uma maior acurácia para a
classificação de ataques em cada uma das unidades de processamento de fluxos criada quando se utilizam 13 atributos.
O uso de apenas 5 atributos teve sua acurácia reduzida devido
aos ataques do tipo R2L e U2L, pois o modelo SAE requer
quantidades maiores de dados para realizar o aprendizado corretamente. Infelizmente, devido ao pequeno número de dados
de treinamento disponı́veis para esses ataques, os resultados
obtidos não foram satisfatórios. Entretanto, no geral, mesmo
utilizando 5 atributos, obteve-se melhores resultados comparados a não utilização de deep learning. A Tabela I apresenta
a comparação entre os distintos algoritmos de classificação
em termos de acurácia para os casos de 41, 5 e 13 atributos.
Pode-se observar que com a redução dos atributos obtêm-se
uma maior acurácia, em geral, na classificação de ataques.
TABELA I
C OMPARAÇ ÃO DE ACUR ÁCIA (%) ENTRE OS ALGORITMOS DE
CLASSIFICAÇ ÃO , UTILIZADO 41, 5 E 13 ATRIBUTOS .
Algoritmo Classificador
Árvores de Decisão
Naive Bayes
Tabelas de Decisão

41 Atrib.
96,4980
90,2766
95,8408

5 Atrib.
96,7387
90,9497
96,1994

13 Atrib.
98,2162
96,6401
98,0171

Os falsos positivos e falsos negativos são mostrados na
Tabela II, a qual compara os diversos algoritmos utilizados
pelas unidades de processamento de fluxo considerando 41,
5 e 13 atributos. As colunas da tabela mostram o número
de ataques classificados corretamente (amostras classificadas
como ataque, porém de tipo diferente não são consideradas),
o número de falsos positivos (conexão normal classificada
como um ataque) e o número de falsos negativos (ataque
classificado como conexão normal). Observa-se que, para um
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mesmo fluxo de dados, o algoritmo Naive Bayes apresenta um
número muito maior de falsos-positivos, embora sua acurácia
seja próxima dos outros algoritmos de classificação. Ainda, a
classificação utilizando-se 5 atributos sofre novamente com a
falta de dados para o treinamento correto dos ataques R2L e
U2L, aumentando assim o número de falsos-positivos e falsonegativos comparado ao uso de 13 atributos.
TABELA II
R ESULTADOS OBTIDOS PELOS ALGORITMOS DE CLASSIFICAÇ ÃO , EM UM
TOTAL DE 4.898.431 ENTRADAS , PARA 41, 5 E 13 ATRIBUTOS
SELECIONADOS .
Classificador
Árvores: 41 atrib.
Árvores: 5 atrib.
Árvores: 13 atrib.
Bayes: 41 atrib.
Bayes: 5 atrib.
Bayes: 13 atrib.
Tabelas: 41 atrib.
Tabelas: 5 atrib.
Tabelas: 13 atrib.

Ataques Certos
3.768.413
3.901.872
4.429.091
3.710.219
3.881.231
4.399.182
3.763.595
3.891.125
4.511.297

FP
684
598
323
460.861
442.893
329.122
782
633
391

FN
1.489
1.249
881
1.676
1.393
901
2.439
2.219
1.128

Para testar o desempenho do sistema proposto em tempo
real, criou-se um ambiente virtual em uma máquina com
processador Intel Core i7-4770S e 8 GB de memória RAM,
executando o sistema operacional Linux Ubuntu 16. A medida
de desempenho foi realizada pela média de fluxos processados
por minuto pelas três unidades de processamento. O sistema
foi capaz de processar aproximadamente 630 mil fluxos por
minuto, com incerteza de 25 mil, dentro de um intervalo de
confiança de 95%. Assim, cada ataque teve um tempo de
detecção aproximado de 95 microssegundos.
V. C ONCLUS ÕES
Este artigo propõe um sistema de detecção de intrusão
distribuı́do em tempo real, através do processamento de fluxos,
utilizando deep learning para redução do espaço de caracterı́sticas. O sistema apresentado utiliza ferramentas de código
aberto que permite o processamento paralelo de diversos
algoritmos de aprendizado de máquina, permitindo analisar
um grande volume de dados em tempo real. A avaliação do
sistema proposto é sobre a base de dados KDD’99, vastamente
utilizada na comunidade, que foi transformada em um fluxo
rotulado. Para a classificação dos dados, foram utilizados três
unidades de processamento de fluxos, cada um com um algoritmo distinto de aprendizado de máquina - árvore de decisão,
Naive Bayes e tabelas de decisão. Os resultados obtidos por
cada algoritmo são, então, encaminhados para um visualizador.
Cada unidade de processamento de fluxos classificou 3 fluxos
de dados diferentes. Inicialmente com 41 atributos (sem a
utilização de deep learning, seguido por um fluxo de dados
com 5 atributos e, por último, um fluxo de dados com 13
atributos. Utilizando-se deep learning para reduzir o espaço
das caracterı́sticas apresentou um melhor resultado em termos
de acurácia e redução no número de falsos-positivos e falsosnegativos, embora ao utilizar-se apenas 5 atributos, notou-se
uma falha na detecção de ameaças do tipo R2L e U2L devido
a baixa representatividade desses ataques na base de dados,

prejudicando o aprendizado. O sistema incorporando o método
deep learning apresenta melhor acurácia em relação ao sistema
sem redução de caracterı́sticas, fornecendo uma solução para
a detecção de ameaças em tempo real com maior desempenho.
Em trabalhos futuros, será proposta a comunicação entre as unidades de processamento de fluxos para troca de
informações e a inclusão de diferentes fontes de fluxo de
dados, sendo assim possı́vel avisar os diferentes pontos da
rede sobre um possı́vel ataque à rede caso uma ameaça seja
detectada por uma unidade. Será utilizado o deep learning não
apenas para redução do espaço de caracterı́sticas, mas também
para a detecção de anomalias através da distribuição Gaussiana
dos dados trafegados pela rede, permitindo a detecção de
ataques desconhecidos.
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Medição e caracterização de ruı́do para simulador
de enlace de comunicação TTE
Josua D. P. Carreno, Henrique B. S. Mendes, Thiago C. Pita, Geordana S. Maeda, Leonardo Aguayo, André N.
Barreto e A. Judson Braga.

Resumo— Este artigo apresenta medidas de campo magnético
para fins de caracterização do ruı́do nas bandas ULF e VLF,
importantes em comunicações através da terra. Para diferentes
medidas, foi possı́vel identificar os componentes dominantes na
potência do ruı́do, seja ele o atmosférico ou o antrópico, que
pode ser causado por harmônicos da rede elétrica ou oriundo de
maquinário de moderada potência. Pôde-se fazer uma correlação
entre as funções densidade de probabilidade de cada ruı́do com
o desempenho de transmissão através da taxa de erro binária.
Palavras-Chave— Comunicação através da terra, ruı́do atmosférico, ruı́do harmônico de linha, indução magnética,
simulação de enlace de comunicação, taxa de erro de bit.
Abstract— This article presents magnetic field measurements for
noise characterization purposes in the ULF and VLF bands, which
are important in through-the-earth communications. For different
measurements, it was possible to identify the dominant components
in the noise power, be it atmospheric or anthropic, caused either
by power-grid harmonics or from moderate-power equipment. We
were able to make a correlation between the probability density
functions of each type of noise and the transmission performance
through the bit error rate (BER).
Keywords— Through-the-earth (TTE) communications, atmospheric noise, power-line harmonic noise, magnetic induction,
communication link simulation, bit error rate (BER).

negativo na qualidade da comunicação TTE. Os altos nı́veis de
ruı́do atmosférico e harmônico na superfı́cie da terra podem
impedir a comunicação em enlace crı́tico, especialmente no de
subida, em que o transmissor geralmente se encontra soterrado
e possui potência limitada de transmissão.
Neste artigo apresentamos resultados de medidas de ruı́do
com um receptor magnético, similar ao que se usaria em uma
comunicação TTE em enlace de subida, em parte das bandas
ULF e VLF. O objetivo do trabalho é observar o efeito da
degradação do desempenho de comunicação na presença de
um canal TTE e do ruı́do medido, em relação a um canal
AWGN. Locais e momentos distintos foram escolhidos na
cidade de Brası́lia para análise estatı́stica e utilização em
simulador de desempenho de enlace. O restante deste artigo
é organizado da seguinte forma: A Seção II apresenta a
modelagem do canal TTE e da tensão percebida no receptor. A
Seção III apresenta uma breve exposição do ruı́do atmosférico
e antrópico, seguida pela descrição do setup de medidas na
Seção IV. A Seção V apresenta detalhes das simulações de
enlace de canal TTE utilizando parte dos dados de ruı́do medidos. As Seções VI e VII apresentam resultados e conclusões
do trabalho.

I. I NTRODUÇ ÃO
A comunicação através da terra (TTE, do inglês throughthe-earth) é necessária para uma série de aplicações, como
localização de trabalhadores presos em minas subterrâneas,
comunicação para e de postos de comando soterrados, e
telemetria de sensores usados em perfurações exploratórias ou
identificação de minerais. A transmissão é normalmente realizada em baixas frequências (ULF ultra low frequency/VLF
very low frequency em inglês) com o auxı́lio de antenas magnéticas [1], [2], [3] para uma menor percepção da
atenuação, e é dependente também da profundidade e de
caracterı́sticas do solo, como condutividade elétrica e permeabilidade magnética.
Quanto ao ruı́do percebido por antenas magnéticas nessas
frequências, normalmente destacam-se o ruı́do atmosférico e
o ruı́do harmônico da rede elétrica [4]. Além desses, o ruı́do
proveniente de toda espécie de equipamentos em torno da
antena, assim como transmissões de rádio, podem ter impacto
Josua D. P. Carreno, Henrique B. S. Mendes, Thiago C. Pita, Geordana S. Maeda, Leonardo Aguayo, André N. Barreto e A. Judson
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DF, E-mails: josua.d.pena@ieee.org, henrique.b.mendes@ieee.org, thiagocpita@gmail.com, geordanam1@gmail.com, aguayo@unb.br, andrebarreto@ene.unb.br, jbraga@ene.unb.br. Este trabalho foi parcialmente financiado
pelo Instituto Técnico Vale (ITV)

II. M ODELO DE CAMPO MAGN ÉTICO E DA TENS ÃO
INDUZIDA .
O uso tı́pico de um Sistema de comunicação TTE envolve
um par de bobinas, em que uma antena loop primária gera
um campo magnético, que é acoplado a uma antena loop secundária, como ilustrado na Fig. 1 para o enlace de subida [5].
Loop secundário
Tensão induzida
Solo estratificado

Campo magnético
Corrente elétrica

Loop primário

Fig. 1. Ilustração de transmissão de campo magnético através de meio sólido
condutivo. Adaptado de [5].

A penetração de campos magnéticos em materiais condutores é regida pelas equações de Maxwell, que relacionam o
campo magnético H com o campo elétrico E, por
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em que ǫ é a permissividade elétrica e σ a condutividade
elétrica. Se a frequência angular ω << σ/ǫ, a equação de
propagação do campo H se transforma na equação de difusão
∇2 H = jωµ0 ǫH,

(2)

em que µ0 é a permeabilidade magnética no vácuo,
Resolvendo-se esta equação para um ponto a uma distância
coaxial r do loop transmissor, obtém-se a intensidade (escalar)
de campo magnético ao longo do eixo
md
, para T << 1 (campo quase estático), (3)
H=
4πr3
md
H = 2e−jT e−T (1 + (1 + j)T )
, para T 2 << 1, (4)
4πr3
em que T = r/δ é a relação entre a distância e a profundidade
pelicular δ da onda eletromagnética, no material em questão.
A profundidade pelicular em si é dependente das propriedades
elétricas e magnéticas do material e é dada por
p
(5)
δ = 2/ωµ0 σ.
md é o momento magnético que o transmissor é capaz de
produzir, e pode ser calculado por
md = NT ST I,

(6)

em que NT é o número de enrolamentos da antena transmissora, ST sua área e I o valor da raiz da média quadrática
(RMS, do inglês root mean square) da corrente que passa pelo
filamento.
Um receptor para comunicações por indução magnética
consiste basicamente de uma segunda antena que é acoplada
magneticamente à primeira. Pela lei de indução de Faraday,
a tensão induzida em torno de um loop indutivo com NR
enrolamentos e área SR é
U = NR SR f µ0 H,

(7)

em que H é a intensidade do vetor campo magnético perpendicular ao plano da antena e f é a frequência em Hz. Inserindo
(4) em (7), temos que o canal TTE possui um comportamento
banda passante não simétrico, em que, para a configuração
coaxial, a frequência ótima, ou seja, aquela de maior ganho,
é dada por
fopt = 8/(πr2 µ0 σ),
(8)
com largura de banda B = 2, 2fopt [6]. Para o caso estudado
neste artigo, em que a antena receptora na superfı́cie é colocada paralela ao solo, o campo H será a soma da componente
vertical do campo magnético que transporta a informação útil
e atravessa a terra, e do campo ruidoso.
III. RU ÍDO EM CANAL TTE
A. Ruı́do atmosférico
O ruı́do atmosférico se propaga sobre a superfı́cie da Terra
tendo como fonte principal as descargas elétricas a longas
distâncias, enquanto que o sinal TTE se propaga através da
terra. Por esta razão, é fácil concluir que comunicações no
enlace de descida são menos sensı́veis ao ruı́do do que no enlace de subida, devido à grande atenuação do ruı́do através da
terra. Esta caracterı́stica de propagação do ruı́do atmosférico

causa polarizações favoráveis de campo. A propagação ao
longo da superfı́cie atenua mais rapidamente a componente
horizontal do campo elétrico, devido às correntes parasitas
induzidas no solo condutivo, e, por consequência, ocorre uma
maior atenuação da componente vertical do campo magnético
[1]. A maior atenuação do campo magnético vertical contribui
na escolha de posicionamento da antena {loop} receptora
paralelamente sob o solo, lembrando que apenas o campo
ortogonal ao plano da antena é percebido no receptor.
Raab e Joughin [7] modelam o ruı́do atmosférico como
uma combinação de impulsos, dependentes da direção de
chegada do ruı́do, e de caracterı́sticas locais do solo, como
sua inclinação. Field e Lewinstein [8] desenvolvem um modelo da distribuição de probabilidade de amplitude do ruı́do,
composta pela soma de uma componente impulsiva e de
outra gaussiana. A componente gaussiana modela descargas
atmosféricas distantes ao receptor, provenientes de todo o
globo, e outras fontes de emissão eletromagnética, como
equipamentos elétricos, enquanto que a componente impulsiva
é composta por descargas atmosféricas mais próximas (ou
menos distantes), a até milhares de quilômetros de distância.
Considerando o ruı́do atmosférico, em tese, como sendo a
principal contribuição no piso do ruı́do percebido no receptor,
o mesmo pode-se avaliar em função da chamada temperatura
de ruı́do. Gibson [6] traz um modelo da razão de entre as
temperaturas de ruı́do atmosférico Ta e térmico T0 ,
Fa = 10 log (Ta /T0 )
(9)
= P SDa − 20 log (NR SR ) − 40 log (f ) + 492 [dB],
em que P SDa corresponde à densidade
espectral de potência
√
do ruı́do atmosférico, em dBV/ Hz, estimada a partir de
medidas de tensão.
B. Ruı́do antrópico
O ruı́do antrópico, ou seja, resultante da ação humana, é
geralmente dominado por harmônicos de linhas de transmissão
de potência elétrica. Enquanto o ruı́do atmosférico é dominante
entre 10 kHz e 30 kHz, o ruı́do harmônico é geralmente
dominante até 1 kHz. Este ruı́do pode ser observado até a
alguns quilômetros de distância de uma linha de transmissão,
dependendo de sua tensão (dezenas a centenas de kV). O
ruı́do também pode estar presente dentro das instalações
fı́sicas, devido, sobretudo, aos aparelhos eletrônicos ligados.
Componentes impulsiva, gaussiana e harmônica de 60 Hz
podem ser medidas por antenas magnéticas e elétricas nas
frequências até VLF em ambientes internos [9].
Algumas técnicas para a estimação e mitigação do ruı́do
harmônico foram propostas na literatura. Destaca-se [10], que
estima os valores de amplitude e fase de cada harmônico continuamente com a ajuda de algoritmo LMS (do inglês least mean
squares). [11] apresenta um simulador de comunicação utilizando modelos de canal TTE, ruı́do atmosférico, e estimação
e mitigação de harmônicos da rede elétrica. Diferentemente
de [11], o trabalho aqui proposto baseia-se em medidas reais
de ruı́do, considerando diferentes condições de interferência¸
trazendo, com isso, maior realismo de desempenho.
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IV. C ONFIGURAÇ ÕES DE ANTENAS , EQUIPAMENTOS E
CAMPANHA DE MEDIDAS

A antena magnética utilizada para a recepção e para a
medição de nı́vel de ruı́do possui forma quadrada com 131 cm
de lado, ocupando uma área de 1,17 m2 . Ela foi montada em
torno de suportes de madeira, mantendo o formato quadrado
antes e depois do processo de enrolamento. A antena possui
63 voltas, resistência de 1,32 Ω e indutância de 17 mH. Esses
valores foram medidos em laboratório e estão em acordo
com os modelos teóricos. As informações de resistência e
indutância de uma antena loop definem a quantidade de
potência dissipada e a impedância de entrada no receptor. A
Fig. 2 ilustra o esquema de recepção utilizado.
Ruído

Observa-se um terreno mais plano em CO por estar próximo
ao lago e sem presença de máquinas por perto. No entanto,
uma linha de transmissão de 138 kV passa a algumas centenas
de metros do local, certamente aumentando a incidência de
interferência harmônica da rede elétrica. Em NR, as medidas
foram feitas com certo isolamento de atividade humana, porém
outra linha de transmissão de 138 kV se encontrava a menos
de 1 km do local de medição. Também neste local é observado
um grande declive do terreno. Em NR foram medidas de outras
polarizações, além da vertical, posicionando-se a antena perpendicularmente nas direções Norte-Sul e Leste-Oeste. Como
referência, o ponto da linha de transmissão de 138 kV mais
próximo da posição de medida se localizava a um ângulo de
−31◦ em relação ao Norte, fazendo com que, em teoria, haja
uma contribuição maior ao campo magnético horizontal na
antena na direção Norte-Sul do que na direção Leste-Oeste.
V. S IMULADOR BASEADO EM MEDIDAS

Antena Rx

DSP
Rx

ADC

LPF/LNA

Fig. 2.
Diagrama de blocos do sistema de recepção utilizado para as
medições.

A antena é conectada diretamente a uma placa de aquisições
da National Instruments, NI USB-6341, que possui amplificadores e filtro passa-baixa que precedem o conversor analógicodigital, configurado para amostrar o ruı́do a uma taxa de
500.000 amostras por segundo. Na prática, apenas a banda
de 0 a 10 kHz é de interesse neste trabalho, levando-nos a
reprocessar o sinal com filtros e subamostragem. Quando o
ruı́do medido é somado ao sinal simulado para análise de
desempenho, a demodulação é feita apenas em fase, visto que
o sinal transmitido (simulado) é BPSK. Desta forma, a análise
de distribuição da envoltória do ruı́do considera simplesmente
seu módulo, normalizado por seu desvio padrão, para fins de
comparação entre as diferentes medidas e o canal AWGN (do
inglês, additive white gaussian noise).
Várias medidas de campo foram realizadas na cidade de
Brası́lia, entre os meses de outubro de 2017 e março de 2018,
perı́odo de grande incidência de chuvas na região central do
Brasil. As medidas foram realizadas no centro da Universidade
de Brası́lia (UnB) ao lado do Restaurante Universitário (RU);
no Centro Olı́mpico da UnB (CO), que fica à margem do
campus universitário e próximo ao lago Paranoá; e em uma
região semi-rural de Brası́lia chamada de Núcleo Rural Olhos
D’água (NR). Mediu-se a componente vertical do campo
magnético ao se colocar a antena deitada sobre o chão.
É importante ressaltar as condições locais de terreno e
interferência eletromagnética. A curvatura do terreno pode
influenciar na percepção da componente horizontal do campo
magnético, o que não é desejado, mas comumente observado
[4].
Sobre o ambiente de medidas em RU, ressalta-se a moderada inclinação de terreno de toda a universidade, e a grande
concentração de máquinas como caldeiras e geradores em
torno da antena (até 10 metros), além de maquinários do
restaurante industrial. A emissão eletromagnética desses grandes equipamentos pode aumentar o ruı́do de fundo detectado.

O sistema simulado utiliza modulação BPSK (Binary Phase
Shift Keying) e um pulso de raiz de cosseno levantado (RCOS)
com fator de roll-off de 0,5. Dois cenários diferentes foram
testados. O primeiro considera a transmissão de um sinal
modulado com frequência da portadora fc = 5 kHz, largura
de banda de 3 kHz e taxa de bits de 2 kbps. No segundo, o
sinal transmitido possui a mesma frequência de portadora, mas
largura de banda de 9,6 kHz e 6,4 kbps de taxa. A frequência
de portadora fc foi escolhida para ser igual à frequência
ótima do canal TTE, considerando uma condutividade elétrica
de 0,01 S/m, permeabilidade magnética de 4π × 10−7 H/m,
e o loop transmissor a 200 metros de profundidade, coaxialmente alinhado com a antena receptora na superfı́cie. Na
prática, a frequência ótima deve ser estimada primeiro, para
depois se definir a frequência da portadora a ser utilizada.
Nenhuma técnica de equalização ou de codificação de canal
para redução de erro de bits é utilizada. Este trabalho tem
como objetivo verificar o efeito da degradação do desempenho
de comunicação na presença de um canal banda passante
TTE e do ruı́do medido, em relação a um canal AWGN. Os
códigos desenvolvidos também são utilizados para o sistema
de transmissão e recepção usado em ambiente TTE real, sendo
que resultados de medição foram publicados em [3].
Para a medição da taxa de erro binária, o ruı́do para cada
experimento foi normalizado de forma a cada uma possuir
a mesma mesma potência equivalente, integrada na banda
passante do filtro raiz de cosseno levantado. Desta forma, a
comparação de desempenhos para diferentes medidas de ruı́do
não dependeu do valor absoluto da potência de ruı́do, e sim de
sua distribuição. O mesmo ocorre para a medida da função de
densidade de probabilidade (PDF, do inglês probability density
function) do ruı́do para as diferentes fontes, sendo este também
filtrado pelo pelo filtro raiz de cosseno levantado em banda
passante, e tendo sua potência normalizada.
VI. R ESULTADOS
A Fig. 3 apresenta a densidade espectral de potência (DEP)
do ruı́do medido no Núcleo Rural Olhos D’água (NR), com
a antena posicionada em três direções ortogonais, a fim de
captar todas as componentes do campo magnético (vertical,
horizontal N-S e horizontal L-O), apenas entre as frequências
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3,5 a 6,5 kHz. Considera-se que o piso do ruı́do observado
em cada curva tenha o ruı́do atmosférico como dominante.
Verifica-se um inesperado valor maior de DEP do piso do ruı́do
da componente vertical do vetor campo magnético, quando
comparado com a componente horizontal. Isso pode ser devido
à inclinação do terreno nas redondezas do local de medida,
que pode levar a um caso de falta de referência confiável para
se afirmar se o vetor de campo é perpendicular ao solo ou
não. Quanto às harmônicas de potência elétrica, observamse maiores valores para a componente horizontal N-S. Como
mencionado anteriormente, uma linha de transmissão de 138
kV tangenciava o local de medidas em algumas centenas de
metros, a um ângulo de −31◦ da direção N-S, o que explica
uma maior potência do ruı́do antrópico nesta componente.
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Fig. 4. Densidade espectral de potência do ruı́do medida referente ao campo
magnético vertical em NR, CO e RU
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Fig. 3. Densidade espectral de potência do ruı́do medida referente a três
componentes ortogonais do vetor campo magnético.
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A Fig. 4 apresenta a comparação do ruı́do medido referente ao vetor vertical do campo magnético para os locais Restaurante Universitário (RU), Centro Olı́mpico (CO)
e Núcleo Rural (NR), numa banda de 3 kHz em torno de uma
frequência central de 5 kHz. Observam-se maiores nı́veis de
ruı́do harmônico em NR, apesar de menores nı́veis de piso
de ruı́do. Especialmente em RU, o piso de ruı́do é bastante
forte, e é provável que o ruı́do atmosférico não seja dominante,
mas sim o ruı́do gerado pelo maquinário a alguns metros da
antena. O ruı́do harmônico é praticamente sobreposto pelo
ruı́do de fundo, pelo menos na faixa destacada. Apesar de não
ser mostrado na figura, as componentes harmônicas voltam
a ser importantes abaixo de 1 kHz. Quanto aos valores de
ruı́do observados em CO para a mesma faixa de frequência,
aparenta-se inicialmente um comportamento parecido com o
do RU, com um piso de ruı́do forte dominante sobre os
harmônicos. Mesmo sem percebermos no espectro, veremos
nos resultados seguintes um comportamento mais impulsivo
do ruı́do em relação às medidas em RU, mesmo que ainda
moderado, oriundo dos harmônicos e/ou de ruı́do atmosférico
impulsivo. Lembremos da existência de linha de transmissão
de energia de 138 kV nas redondezas do CO.
As Figs. 5 e 6 apresentam as distribuições de probabilidade
do módulo do ruı́do nos locais NR, CO e RU para as larguras
de banda do sinal 3 kHz e 9,6 kHz filtrados pelo filtro
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Fig. 6. Função densidade de probabilidade do ruı́do medida para 9 kHz em
NR, CO e RU.

Pouca diferença se nota, em termos de distribuição, para
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3 kHz ou 9,6 kHz de banda para qualquer cenário. Essa
indiferença na largura de banda também é observada na Fig.
7, em que a qualidade de transmissão é aferida pela medida
da taxa de erro binária (BER) em função da energia por bit
por densidade espectral de potência do ruı́do (Eb /N0 ).
Podemos destacar o fato de que os fortes harmônicos de
frequência até 1 kHz são excluı́dos do sinal de largura de
banda de 3 kHz, enquanto que estes não são excluı́dos no sinal
de largura de banda de 9,6 kHz. Do mesmo modo, destacase o fato de que a largura de banda do canal é bastante larga
para médias e grandes profundidades, chegando a 11 kHz (não
simétrico) na configuração testada, trazendo pouca distorção
linear. Quanto aos fortes harmônicos até 1 kHz, o fato de
ocuparem uma faixa marginal e estreita do espectro do sinal
pode responder pela pouca influência da largura de banda na
qualidade de comunicação.
O ruı́do é normalizado de forma a todos terem a mesma
potência, com uma DEP média na frequência equivalente à do
ruı́do AWGN. Desta forma, podemos comparar o desempenho
entre todos os cenários em relação a um Eb /N0 equivalente,
como se todos se submetessem a um canal AWGN.
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10-3
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10-6

AWGN

0
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10
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Fig. 7. Comparação das BER em NR, CO e RU para as bandas de 3 kHz
e 9,6 kHz

Observa-se aqui uma forte conexão entre a distribuição
do ruı́do nas Figs. 5 e 6 e a degradação da qualidade da
transmissão na Fig. 7. Quanto menos concentrada a DEP
do ruı́do, como em RU, mais eficiente é a transmissão, se
aproximando do comportamento AWGN. O pior resultado para
NR aponta para uma grande concentração de valores de ruı́do.
Neste caso, provavelmente devido à grande concentração de
harmônicos da rede elétrica que geraram pulsos periódicos de
baixo valor de pico.
Em CO, é interessante observar que, apesar de apresentar
distribuição mais parecida com a do ruı́do AWGN, seu desempenho em BER foi inferior ao de RU, que possui distribuição
mais dispersa do ruı́do. Apesar de coberto pelo ruı́do de fundo,
as componentes harmônicas da rede elétrica estão presentes
em maior proporção do que em RU, contribuindo para a
degradação maior da BER, visto a proximidade de uma linha
de transmissão de 138 kV ao Centro Olı́mpico.

VII. C ONCLUS ÕES
Neste artigo, apresentamos medidas de ruı́do em campo
magnético realizadas em locais distintos da cidade de Brası́lia,
para fins de estudo da qualidade de transmissão TTE.
Observou-se que o nı́vel de ruı́do varia em função da
polarização do campo, tempo e local, podendo ter um dos
ruı́dos atmosférico, harmônico ou de campos provenientes de
maquinários próximos, como dominante para cada caso. De
acordo com a equação (9) e considerando apenas os pisos de
ruı́do para cada uma das curvas da Fig. 7, a temperatura de
ruı́do medida, normalizada pela temperatura do ruı́do térmico,
em 5 kHz foi de 193 dB, 207 dB e 215 dB, para NR, CO e RU,
respectivamente. O alto valor em RU em relação aos outros
mostra que o ruı́do atmosférico oriundo de fontes distantes
não foi dominante na composição do ruı́do total, muito menos
o harmônico, e que a quantidade e potência de maquinário
no local das medidas pode influenciar bastante o nı́vel de
ruı́do. Observando as Figs. 5 a 7, vemos que a qualidade
de transmissão de dados num canal TTE depende bastante
dos componentes impulsivo do ruı́do atmosférico e harmônico
da rede elétrica, mesmo que esses termos tenham pequenos
valores. Quanto à influência da função de transferência do
canal TTE, temos que, para grandes profundidades, sua banda
é relativamente larga em torno de sua frequência ótima. Na
prática, o maior desafio em comunicação TTE é o de alcançar
os nı́veis de Eb /N0 desejados, dada a grande atenuação do
meio condutivo, o que normalmente nos força a trabalhar
com larguras de banda ainda menores utilizando circuitos de
ressonância no transmissor.
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Comparação Preliminar dos Níveis de Ocupação de
Espectro Temporal e Espacial numa Região
Metropolitana
Daniel da C. Vidal, Pedro V. C. Gonzalez, Tadeu N. Ferreira, Leonardo Gonsioroski, Jussif A. Arnez

Resumo — Na atualidade vivemos uma revolução na maneira
de como o espectro radioelétrico é utilizado. Novas tecnologias e
novos conceitos de uso do espectro vem sendo implementadas para
contornar o problema de escassez de espectro. O conceito de Rádio
Cognitivo (RC) e suas implementações vêm sendo amplamente
estudado pelos pesquisadores para prover acesso compartilhado
numa determinada faixa de frequências. Para atingir o objetivo
final do paradigma de acesso do RC, vários parâmetros devem ser
analisados antes de prover uma determinada faixa ou faixas de
frequências. Neste trabalho medições em campo foram realizadas
na faixa de frequências destinadas ao sistema de televisão digital
UHF para determinar estatísticas de ocupação do espectro tanto
espacialmente como temporalmente.
Palavras-Chave—Radio Cognitivo, Ocupação de espectro,
medições em campo.
Abstract— Nowadays we live a revolution in the way the radio
spectrum is used. New technologies and new concepts of spectrum
use have been implemented to circumvent the problem of
spectrum scarcity. The concept of Cognitive Radio (CR) and its
implementations has been widely studied by researchers to
provide shared access in a given frequency range, but to contribute
to the final objective of the CR several parameters must be
analyzed before providing a certain band. In this work field
measurements were performed in the frequency band destined for
the UHF digital television system to determine spectrum
occupancy statistics both spatially and temporally.
Keywords—Cognitive
Measurement campaign.

I.

Radio,

Spectrum

Occupancy,

INTRODUÇÃO

Com a chegada do apagão da TV analógica e a alocação dos
canais digitais, vem ganhando força nos últimos anos, a
utilização por outros tipos de serviços de comunicação sem fio
do espectro não alocado nestas faixas de frequência. A política
de alocação de espectro radioelétrico adotado na atualidade é
definida estaticamente para cada tipo de serviço, i.e., uma porção
da banda do espectro é destinada única e exclusivamente a um
serviço. Com a evolução contínua das tecnologias de
comunicação e a demanda por novos serviços de comunicação,
existe uma alta demanda por bandas de frequência para
transmissão. Desta forma, o cenário atual de utilização do
espectro vem mudando, fazendo com que a política de alocação
de espectro seja ineficiente.
Como solução a este problema surge uma proposta diferente
de alocação de espectro mais oportunista em função da demanda
dos usuários. A tecnologia de rádio cognitivo pode reduzir o
Daniel da C. Vidal, Pedro V. C. Gonzalez, Tadeu N. Ferreira¸ Escola de
Engenharia, Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói - RJ, Brasil, Emails: danielvidal@id.uff.br, pcastellanos@id.uff.br, tadeu_ferreira@id.uff.br

problema da escassez do espectro radioelétrico, através do
acesso dinâmico do espectro, DSA-“Dynamic Spectrum Access”
[1], que permite que dispositivos não-licenciados (usuários
secundários) identifiquem porções subutilizadas do espectro
licenciado e utilizá-las de maneira oportunista sem causar
interferências nas comunicações dos usuários licenciados
(usuário primário). Em conjunto, o RC e o DSA criam sistemas
de comunicação inteligentes capazes de realizar o sensoriamento
local do espectro, possibilitando a definição de parâmetros de
transmissão dos usuários secundários, em função da banda de
frequência livre, otimizando o uso do espectro.
Para o correto funcionamento de sistemas cognitivos, uma
das técnicas utilizadas para realizar o acesso dinâmico ao
espectro se baseia na utilização de bases de dados de ocupação
[2]. Estas bases de dados possuem as estatísticas de uso de
determinada faixas de frequência que são consultadas pelos
usuários cognitivos para poder definir um canal para
transmissão. Dadas as características dinâmicas de ocupação do
espectro que variam em função da posição geográfica e do
horário do dia, sistemas de RC precisam caracterizar a dinâmica
ocupação para definir as frequências e o tempo de acesso. Vários
autores têm realizado medições na faixa de frequências da TV
Digital para determinar a taxa de ocupação do espectro e os
intervalos diários em que os canais estão ocupados, porém
devido às variações geográficas, é necessário a realização de
medições em diferentes áreas para definir as estatísticas de
ocupação.
Neste trabalho, são realizadas medições de espectro na faixa
de frequências destinadas ao sistema de televisão digital UHF
(Ultra High Frequency) para determinar estatísticas de
ocupação do espectro tanto espacial como temporal. Uma
análise sobre o comportamento do canal espacialmente e a
comparação com a medição temporal é realizada.
II. SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO DIGITAL
TERRESTRE (SBTVD-T) E O TV WHITE SPACE
O espectro eletromagnético para o sistema de televisão é
dividido em duas grandes faixas. Na faixa VHF (Very High
Frequency), são alocados trechos das frequências de 54 MHz a
216 MHz para os canais 2 ao 13, e na faixa UHF, é alocada a
faixa que vai desde 470 MHz a 700 MHz para os canais 14 ao
51.
No sistema de transmissão terrestre de TV Digital brasileiro,
o sinal é transmitido numa banda de aproximadamente 6 MHz,
utilizando a técnica de multiplexação por banda segmentada
BST-OFDM (Band-Segmented Transmission Orthogonal
Leonardo Gonsioroski, Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), São
Luís - MA, Brasil, E-mails: leonardohgfs@hotmail.com.
Jussif A. Arnez, Pontifícia Universidade Católica (PUC), Rio de Janeiro –
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Frequency Division Multiplexing). Esta banda é dividida em
segmentos de 429 kHz onde vários segmentos são agrupados e
modulados de forma independente. A digitalização do sistema
de televisão trouxe entre suas grandes vantagens a alocação dos
canais de televisão de forma mais eficiente e que teve entre seus
pontos positivos a criação de faixas de frequências livres.
Uma das principais características do sistema de TV digital
é a possibilidade de se ter diferentes configurações de
transmissão, o que permite ajustar o sinal de acordo com as
condições de propagação e taxa de dados. Através da modulação
BST-OFDM é possível a transmissão de até 4 canais num único
canal de aproximadamente 6 MHz, aumentando a diversidade de
programação. No planejamento de um sistema de comunicação
vários aspectos devem ser levados em consideração, entre eles a
área de cobertura, análise de interferência e alocação de canais.
A área de cobertura de um sistema de televisão terrestre é
subdividida em unidades de área geralmente de 100 m por 100
m conhecidas como pixels [2]. Dentro da área de cobertura, a
disponibilidade do serviço de TV para cada pixel variará de
acordo com as condições de propagação (potência recebida),
ruído na banda e condição de interferência
O chamado Television White Space (TVWS) é o nome dado
às frequências da faixa alocada ao serviço de televisão que não
é utilizada [3]. No contexto do rádio cognitivo, o usuário
primário é aquele usuário ou sistema que detém o uso de uma
faixa de frequências, alocada via agencia reguladora. Um
usuário secundário ou cognitivo é aquele que pode acessar e
utilizar um canal vago, sem causar nenhum tipo de interferência
no sistema primário. Na atualidade o compartilhamento dos
TVWS por sistemas secundários de forma oportunista e
dinâmica vem se tornando um tópico importante em direção ao
uso eficiente do espectro. As faixas de VHF e UHF destinadas
ao serviço de televisão digital apresentam características de
propagação vantajosas, como atingir maiores distancias e
penetração de obstáculos em relação a faixas mais elevadas. São
focos de pesquisa a utilização dessas faixas por sistemas
cognitivos de comunicação em banda larga.

cabo RG213 com aproximadamente 1 dB de atenuação. Para
obter a posição geográfica dos pontos de captura do sinal, foi
usado um dispositivo GPS GARMIN GSX60. A coleta dos
dados foi realizada em forma automática através do uso de um
software de captura conectado a um computador via cabo USB.
Em total foram coletados 50 pontos de medição localizados
no bairro de Icaraí na cidade de Niterói, uma região densa
urbana. A distribuição dos pontos pode ser observada na Figura
1.
IV.

METODOLOGIA DE MEDIÇÃO E PROCESSAMENTO DO
DADOS

Na captura dos dados a faixa de frequência UHF alocada
para o serviço de Televisão Digital, foi dividida em 4 subfaixas
de 57 MHz cada (470 MHz a 527 MHz, 527 MHz a 584 MHz,
584 MHz a 641 MHz e 641 MHz a 698 MHz), com o objetivo
de se obter uma melhor resolução nos resultados. O analisador
de espectro foi configurado com Span definido pela subfaixa e
uma valor de largura de filtro de resolução (Resolution
Bandwidth - RBW) de 3 kHz, que é uma medida qualitativa da
separação mínima necessária entre dois componentes de
frequência para poder separá-los visualmente. Com estas
configurações no analisador de espectro, cada medida coletada
contém 551 amostras por varredura para cada subfaixa. O que
representa que cada ponto da varredura ou trace contém o nível
de potência recebido a cada 103,45 kHz aproximadamente para
um Span de 57 MHz. Para cada ponto de medição foram
coletados dados nas 4 subfaixas de frequência. Em cada
subfaixa, foram feitas três varreduras (trace) com o intuito de
fazer uma média entre as potências recebidas e obter uma
medida mais realista levando em consideração a variação do
ambiente. Conforme falado na seção anterior, foram coletadas
medições em 50 pontos, totalizando duzentos arquivos de
medição. Os dados gerados pelo GPS foram coletados
manualmente e posteriormente adicionadas ás medições do
analisador de espectro.

III. SETUP DE MEDIÇÃO
Neste trabalho foram realizadas medições num ambiente de
propagação do tipo denso urbano com o objetivo de coletar o
nível de potência dos canais do Sistema Brasileiro de Televisão
Digital operando na faixa UHF para determinar a taxa de
ocupação destes canais.
A. Transmissor
O sinal transmitido utilizado no teste foi aquele transmitido
comercialmente pelas operadoras de televisão digital da cidade
de Rio de Janeiro. As estações transmissoras de TV Digital estão
localizadas no morro do Sumaré a uma altura 700 metros acima
do nível do mar, na cidade de Rio de Janeiro e a uma distância
de aproximadamente 13 quilômetros da área onde o sinal foi
coletado. As medições foram realizadas nos canais 14 ao 51,
localizados entre as frequências 470 MHz e 698 MHz. Como o
objetivo é unicamente calcular o nível de potência recebida em
cada ponto de medição, não houve maior preocupação com as
configurações dos sinais transmitidos.
B. Receptor
O setup de recepção é formado por um analisador de espectro
MS2034A da Marca ANRITSU e uma antena Discone
Omnidirecional AH-8000, da fabricante ICOM operando entre
as frequências de: 100 – 3300 MHz e ganho de 3 dBi. A antena
foi instalada no topo de um veículo de passeio a uma altura de 3
metros do nível do solo e ligada ao analisador de espectro via

Fig. 1.

V.

Mapa com pontos de medição.

CALCULO DA POTÊNCIA RECEBIDA

Conforme explicado no item anterior, o analisador de
espectro nos fornece 551 pontos de medida para cada varredura,
onde cada um destes pontos fornece o valor de potência
recebida a cada 103.45 kHz de banda. Para obter a potência
recebida num canal de TV Digital de aproximadamente 6 MHz,
foi utilizada a equação (1):
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P(i)

P=10 log [Bs

(1⁄n) ∑ni=1(10 10 )
NBW

]

(1)

Onde P é a potência total na largura do canal, 𝐵𝑆 é a largura do
canal, NBW é a largura de banda equivalente de ruído do
analisador de espectro, n é o número de pontos de amostra
dentro da largura do canal e P (i) é a leitura de energia no
analisador de espectro no elemento i do trace coletado [4].
Para o cálculo do valor da potência recebida por canal é
necessário fornecer o valor do RBW utilizadas no analisador de
espectro na medição e a largura do canal em frequência. Para
cada ponto foi calculada a potência recebida para cada canal na
faixa de 470 MHz até 698 MHz.

Fig. 2.

Áreas de medição Espacial.

VI. ANÁLISE DOS RESULTADOS
A taxa de ocupação é uma das métricas mais importantes
para determinar a utilização do espectro, definindo a
probabilidade de que uma determinada banda de frequências
esteja ocupada. Em outras palavras, determina a probabilidade
de que a potência recebida num canal ou faixa de frequência
está acima de um limiar preestabelecido. O valor do limiar de
classificação é definido em função do piso do ruído na faixa de
medição, mais uma margem de aproximadamente 5 dB [5-6].
Esta margem de 5 dB leva em consideração as variações do
valor do ruído de acordo com as condições de propagação [56]. A taxa de ocupação da faixa sondada foi calculada utilizando
o método de detecção de energia no qual o valor de energia
numa determinada banda é comparado com o valor do limiar,
caso o valor do canal seja maior que o limiar, o canal é definido
como ocupado; caso contrário é definido o canal como livre.
Neste trabalho foram realizados dois tipos de medições,
uma medição espacial conforme item III e uma medição
temporal, com período de 24 horas numa região próxima às
medições espaciais. O objetivo destas medições é verificar a
relação entre a taxa de ocupação temporal e espacial para definir
um comportamento comum e determinar a dinâmica de
ocupação do espectro por área de acordo com uma medição
temporal. A seguir serão apresentadas graficamente a taxa de
ocupação temporal onde os dados foram analisados e agrupados
de acordo com sua similaridade.
Conforme especificado no item II, a área de cobertura de um
sistema de televisão terrestre é subdividida em unidades de área
geralmente com tamanhos de 100 metros por 100 metros
(pixel), aproximadamente o tamanho de um quarteirão.
Aplicando este princípio, as medições foram agrupadas de
acordo com a métrica em pixel´s e médias de ocupação foram
geradas. Na análise da ocupação do espectro, perceberam-se
três grandes áreas (A, B e C), onde o comportamento do canal
foi quase uniforme, conforme fig. 2. Da fig. 3, pode ser
observado que a faixa de 600 MHz até 700 MHz apresentam
várias componentes de sinais interferentes. A partir destas
grandes áreas foram geradas as métricas de ocupação de
espectro, conforme observado na fig. 3.

Fig. 3.

Espectro médio por área.

Para verificar o nível de ocupação do canal por área, foi
realizada a comparação do nível de sinal recebido de acordo
com o limiar definido. A partir da definição do nível de
ocupação, a percentagem de frequência ou taxa de ocupação foi
calculada para cada área. Para a área A o valor é de 58,9% do
total da banda sondada, para a área B, o valor é de 60,2% e para
a área C é de 51%. A fig. 4, apresenta o nível de ocupação por
área. Os resultados obtidos foram próximos aos apresentados
por [7] na cidade do Rio de Janeiro onde os transmissores foram
os mesmos, porém os locais de medição e a metodologia
empregada foram diferentes.

Fig. 4.

Nível de ocupação espacial.

Da fig. 3, pode ser observado que o espectro se mantém
quase constante até a frequências de 620 MHz, possibilitando
especificar uma única taxa de ocupação nesta faixa de
frequências para todas as áreas. Como o objetivo do nosso
trabalho é a comparação das amostras espaciais com a temporal,
as fig. 5 e fig. 6, apresentam o espectro médio dos sinais na faixa
e a taxa de ocupação durante o período de sondagem. Da fig. 6,
pode ser observado que as frequências alocadas para os canais
de TV estão na sua maioria o 100% do tempo ocupado.
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quando comparadas a medição temporal com as medições
espaciais, a taxa de ocupação é quase a mesma. Desta análise
podemos concluir que numa área de aproximadamente 4 pixels
podemos realizar uma única medição temporal para ser
utilizada para toda a área, diminuindo assim a necessidade de
espalhar equipamentos de medição em regiões menores.
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Na fig. 7, é apresentado o nível de ocupação do espectro
temporal de acordo com o horário do dia, conforme esperado,
nas frequências alocadas para o sistema de televisão digital, o
espectro está ocupado (em preto) o tempo todo. Durante a
medição foram detectados alguns sinais interferentes não
contínuos como por exemplo na frequência de 630 MHz.

Fig. 7.

Ocupação do espectro temporal.

VII. CONCLUSÕES
Uma campanha de medições foi realizada na faixa de UHF
de operação do sistema brasileiro de televisão digital em 50
pontos localizados numa região densa urbana na cidade de
Niterói, Rio de Janeiro. Foram realizados dois tipos de
medições, um temporal durante um período de 24 horas (único
ponto) e outra espacial numa região densa urbana. A potência
recebida dos canais de TV Digital em cada ponto foi calculada
para os canais 14 até o 51. Foram calculadas as métricas do
canal como taxa de ocupação temporal e espacial e comparados
sua correlação com o objetivo de generalizar as medições
espaciais com a taxa de ocupação temporal. Foi observado da
análise que até a frequência de 620 MHz, a ocupação dos canais
se manteve quase constante indicando que pode ser utilizada
uma média total para a análise de ocupação. Da medição
temporal foi observado como esperado que a taxa de ocupação
das frequências alocadas aos canais de televisão digital é de
100% durante o período de um dia. Também foi observado
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de televisão digital em 50 pontos localizados numa região
densa urbana na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Foram
realizados dois tipos de medições, uma temporal durante um
período de 24 horas (único ponto) e outra espacial numa região
densa urbana. A potência recebida dos canais de TV Digital em
cada ponto foi calculada para os canais 14 até o 51. Foram
calculados as métricas do canal como taxa de ocupação
temporal e espacial e comparados sua correlação com o objetivo
de generalizar as medições espaciais com a taxa de ocupação
temporal. Foi observado da análise que até a frequência de 620
MHz, a ocupação dos canais se manteve quase constante
indicando que pode ser utilizada uma media total para a analise
de ocupação. Da medição temporal foi observado como
esperado que a taxa de ocupação das frequências alocadas aos
canais de televisão digital é de 100% durante o período de um
dia. Também é observado quando comparado com as medições
espaciais que a taxa de ocupação é quase a mesma. Desta
analise podemos concluir que numa área de aproximadamente
4 pixels podemos realizar uma única medição temporal que p
para toda a área, diminuindo assim a necessidade de espalhar
equipamentos de medição em regiões menores.
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Abstract—The Centralized Radio Access Network (C-RAN)
architectures in the future mobile networks will have to employ,
besides the optical links, the already available ethernet copper infrastructure in the connection between Base Band Units (BBU’s)
and Remote Radio Heads (RRH’s) in order to cut implementation
costs. This approach should include techniques to mitigate the
crosstalk between twisted wires, which employ measurements
that uses equipment at both loop ends. However, the service is
stopped whenever such measurements are performed. This paper
proposes a method based on linear regression to perform the most
part of those measurements just from the BBU.
Index Terms—C-RAN, linear regression, twisted wires,
crosstalk

Although all the cited patents present methods for crosstalk
estimation from only one side of a loop, those solutions still
need data acquired with dual ended measurements for the
whole frequency range. Our proposal, however, not only can
provide FEXT estimations from NEXT crosstalk, but also
Insertion Loss (IL) values calculated using Return Losses
(RL), both essential for implementation of vectoring [3] and
to enable high data rates over copper wires. The method needs
to perform dual loop measurements on some range of the
spectrum, in order to obtain data to adjust its linear regression.
II. P ROPOSED S OLUTION

I. I NTRODUCTION
The new mobile network architectures development points
to the centralization of the data processing in an equipment
called Base Band Unit (BBU), that coordinates remote antennas, the Remote Radio Heads (RRHs) [1]. It is an approach
mainly devised to use optical fiber channels to connect its
elements, but an implementation must consider the use of other
connectivity technologies to cut deployment costs [2]. Due to
great availability of copper infrastructures, ethernet cables will
play an important role in the future 5G networks.
In order to have a performance similar to fiber in 5G, the
copper infrastructure will face problems such as attenuation
and crosstalk. The first can be treated with shorter implementation lengths, while the former will demand crosstalk
mitigations techniques like vectoring [3]. However a system
with this approach needs to perform periodically Far End
Crosstalk (FEXT) measurements, which will hamper its the
performance during the procedure.
One solution is to estimate FEXT instead of directly measure it. There are patented methods developed for use with
DSL technologies that try to solve this problem [4] [5] [6]
. They are based on FEXT calculations in one of the loop
equipment using information such as Near End Crosstalk
(NEXT) measurements, line length and Quiet Line Noise.

The electromagnetic characteristics of a copper pair derive
from physical attributes as cable length, twist rate, distance
between wires and frequency of operation. Therefore it is
reasonable to assume that the FEXT and NEXT of a twisted
pair (or respectively, IL and RL) depend on the same variables
and a mathematical relation between both can be obtained.
In order to achieve such relation, we note that a point di in
the FEXT curve, localized at the i-th frequency position, might
have a higher correlation with the points in the NEXT curve
around this i-th position. It is also reasonable to suppose that
the frequency has an important influence on the correlation
between these curves. The simplest way to represent these
correlations is to express di as a linear function of a frequency
point fi and n consecutive points in the NEXT curve, centered
at fi (n is odd). The equation (1) presents an example of this
approach for n = 3:
di = θs1 si−1 + θs2 si + θs3 si+1 + θf fi + θ0 ,

(1)

where si is the point in the NEXT curve localized at the
i-th frequency position, the relation between FEXT, NEXT
and frequency points are represented by the weights θs1 , θs2 ,
θs3 and θf , respectively, and θ0 is an independent term for
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increasing the degree of freedom of (1). The Figure 1 shows
a graphical representation of this idea.

TABLE I
C ONSTITUTING CHARACTERISTICS OF THE SIMULATED CABLE .
Characteristic
Conductor Diameter (AWG)
Insulation Thickness (mm)
Jacket Thickness (mm)
Jacket Permittivity
Insulation Permittivity
Load Impedance (Ω)
Twist Lengths (mm)

FEXT
Linear Function

NEXT

1

Window width n=3

Value
24
0,2447
0,6
3,0
2,26
100
12,7, 18,19,
13,37 and 19,61

1

Respectively for each pair 1, 2, 3, and 4 (Figure
2)

III. VALIDATION

Frequency

A. Tests with simulated data
Fig. 1. A point i of FEXT vector is represented as a weighted sum between
and n = 3 elements of NEXT grouped on a window centralized at si position.
The same idea can be applied for a pair of IL and RL curves.

In order to determine the values of the θ weights, linear
regression is used. For this matter, the data must be arranged
into a linear system of equations. A general matrix representation of (1) can be expressed as (2), where k is the total length
of the vector used in the linear regression.
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An example of application of the proposed method is
presented on the following. Specifically, the aim is to estimate
the high frequency FEXT on a copper line from its NEXT. A
CAT5 cable was simulated using the OPTem Cable Designer
software [7] to generate the FEXT and NEXT. The design
of the twisted pairs employed the constituting parameters of
Table I.
The pairs were organized as shown in Figure 2.

 
θs1

1
θs2 
 

1 θs3 
  . 

1 × 
  .. 

..  

. 
 θn 
 θf 
1
θ0

(2)
Denoting the terms in (2) as for the FEXT vector, for the
vector and for the matrix containing NEXT and frequency
points, we can express the values which minimize the mean
squared error of the linear regression as:

Θ = (S T S)−1 S T D

(3)

Note that (3) provides the values that correlate NEXT and
FEXT measurements for the same frequency range, for a given
n value. Therefore, θ can be applied to (1) in order to estimate
the FEXT values at an arbitrary frequency range where just
NEXT measurements are available.
The optimal value of n (window width) must be determined experimentally and will depend on the sample rate,
the bandwidth used in linear adjustment and on the whole
frequency range that the equipment operates. Using a set of
NEXT and FEXT measurements, once determined a range for
linear adjustment, many values of n can be tested. Comparing
the determination coefficient (r2 ) between calculated and
measured FEXT’s of the set, a n value that leads to a r2
closer to 1 can be chosen.

Fig. 2. Structure of the Cat 5 cable used to simulate NEXT and FEXT.

The simulation was performed for a range from 0 to 100
MHz, containing 200 sample points. In general, the crosstalk
curves show some distortions at low frequencies; therefore
they do not represent the overall behavior of the NEXT/FEXT.
In our analysis, we excluded the first points up to 20 MHz.
For magnitude and phase estimations, we divided the bandwidth into two ranges, one for the linear regression, from 20.5
MHz to 40 MHz (40 points), and other for the high-frequency
FEXT estimation using the resulting linear function, from 40.5
MHz to 100 MHz (120 points). In the assumed scenario, the
ideal n value found was 17 for magnitude, which corresponds
to a bandwidth of 8.5 MHz, and 1 for phase.
The determination coefficient (r2 ) that shows how good the
data is estimated by the linear regression, assuming values
from 0 (worst estimation) to 1 (best estimation), was 0.9934
for magnitude, Figure 3, and 0.9999 for phase, Figure 4.
Using the same configuration of window sizes, adjustment
and test frequency ranges employed for FEXT estimation,
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Fig. 3. Magnitude of the FEXT and NEXT crosstalk for the pairs 2 and 4 of
the simulated cable and the estimated FEXT magnitude. For simplicity, the
frequency points employed in the analysis were omitted.
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Fig. 5. Magnitude of IL and RL for the pair 1 of the simulated cable and
the correspondent magnitude of the estimated IL with r2 = 0.9022. For
simplicity, the frequency points employed in the analysis were omitted.
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Fig. 4. Phase of the FEXT and NEXT crosstalk for the pairs 2 and 4 of the
simulated cable and the estimated FEXT phase. For simplicity, the frequency
points employed in the analysis were omitted.

curves of magnitude and phase of IL were generated from
RL data. The Figures 5 and 6 show the results, that presented
a very good approximation.
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Fig. 6. Phase of IL and RL for the pair 1 of the simulated cable and the
correspondent phase of the estimated IL with r2 = 0.9998. For simplicity,
the frequency points employed in the analysis were omitted.

B. Tests with measured data
On the following, we present the results obtained for
measured crosstalk of a 50m CAT6 cable with cross-section
as illustrated in Figure 7. The measured frequency band is
from 100 KHz to 212 MHz, with 1601 samples. Like we did
with the simulated data the first points with distortions were
discarded. We used the band from 13.3 MHz to 49.63 MHz
(375 samples) for the linear regression (see Figure 8). The n
value used for the magnitude was equivalent to a bandwidth
of 8.5 MHz, the same used on the tests of simulated curves.
Figure 9 shows FEXT estimations for the same measurements used in Figure 8. But this time, we use a given upper
frequency band as the input of the proposed method, aiming
at estimating an arbitrary lower frequency band. The objective
here is to demonstrate the potential application of the proposed

Fig. 7. Illustration of the cross-section of the CAT cables used for tests with
measurements
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Magnitude (dB)

Using (4) it is possible to obtain FEXT magnitude and
phase with no need of parameters adjustment. However, a
measurement procedure using the terminal equipment at both
sides of the loop are required to determine HB beforehand.
Another problem is that (4) is inaccurate due to the fact that it
assumes that the electromagnetic coupling occurs only at near
to the signal source instead of along the loop.
In [5], the magnitude and phase of FEXT can be determined
from (5) which assumes the coupling capacitance between
pairs A and B along the cable length.
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This patent does not specify a formal procedure to obtain
the value and depends on prior knowledge of the characteristic
impedance, Z0 , and the line length, L.
[6] presents a method of FEXT estimation using Quiet Line
Noise (QLN) measurements. A QLN measurement of a line
A, at the upstream frequencies (fu ), is basically composed of
two components: The Power Spectral Density (PSD) of the
sum of FEXT power from the other adjacent lines near to A
and the PSD of the background noise, denoted by N :

Measured
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14
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Fig. 9. Measured and estimated FEXT’s from pair blue to pair green of the
CAT6 cable used in the tests. (a) Magnitude with r2 = 0.8736 for n = 103
(approx. 13.5 MHz) (b) Phase with r2 = 1.0 for n = 1.

method for radio dot system (RDS) [8]. In this way, the
measurements presented above were divided into two bands,
one corresponding to the RDS downlink (110-150 MHz)
and another corresponding to the uplink (40-80MHz). The
downlink was used in the linear regression and the adjusted
linear function was used to estimate FEXT at the uplink band.
For this test case, the n corresponding to 8.5 MHz could not
be used, as done previously. Thus, we had to choose other
bandwidth (13.5 MHz) to obtain better results.
C. Comparison between the patents and the proposed method
In [4], one assumes that NEXT and FEXT between an
aggressor line and a victim line are related by (4), where HB
is the transfer function of the line (a priori knowledge).
F EXTAB = N EXTAB HB

(5)

k=0

Fig. 8. Measured and estimated FEXT’s from pair blue to pair green of the
CAT6 cable used in the tests. (a) Magnitude with r2 = 0.9147 for a n = 65
(b) Phase with r2 = 0.9989 for a n = 1.

Uplink

L/∆d
X
jω
Z0 |Hb |
CAB (k∆d)
2

(4)

QLNA (fu )
−3
10

= [k|HA (fu )|2 fu2 ]S(fu ) + N

(6)

The first member of (6) is the measured QLM in line A
converted from dBm to Watts. S(fu ) is the mean PSD of
the transmitted signals in the adjacent lines of A. The term
between brackets represents the power transfer function of
the aggregated FEXT in line A, |F EXTA (fd )|2 , of which
the frequency relation is defined by the worst case model
presented on [9] and k is a coupling coefficient.
Initially, k and N are estimated using least squares method
in (6), performed at the upstream frequencies. The k coefficient is then used in the expression between brackets of (6)
to estimate the aggregated FEXT power at the downstream
frequencies – |F EXTA (fd )|2 .
This method is not suitable for techniques of crosstalk
mitigation like vectoring [3] because it does not provide
the phase of FEXT and cannot calculate the pair-to-pair
FEXT, just its worst-case described in the idealized model
of [9]. Additionally, it is also necessary to perform dual loop
measurements along the whole frequency band to determine
the transfer function HA .
Using the FEXT magnitude data presented at subsection
III-B, we compared the crosstalk estimation made for the
patented methods [4] and [6] and our proposal. Again, the
uplink frequency range for radio dot was used for noise
estimation while downlink frequencies were employed in the
linear regression adjust, Figure 10. As explained, the patent [5]
does not specify a formal procedure to calculate the coupling
capacitance between the cables, which makes impossible to
estimate the FEXT with this method.
Figure 11 shows another comparison between the proposed
method and the patents [4] and [6], where measurements made
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for FEXT estimations.
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Fig. 10. Comparison between the FEXT estimation using the patents [4] and
[6] and the proposed method, using measurements of a 50 meters CAT6.
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results to the measurements. In both cases, we noticed that the
proposed method obtained a good approximation of the FEXT
magnitude.
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Fig. 11. Comparison between the FEXT estimation using the patents [4] and
[6] and the proposed method, using measurements of a 10 meters CAT5e.

IV. C ONCLUSION
The proposed method obtains good estimations of FEXT in
both simulated data and measurements of twisted pair cables.
It is also possible to estimate IL from RL, reaching high values
of r2 , which can not be done with the presented patents.
We note, however, that these patents also provide good
estimations of FEXT, as shown in Figure 11. Thus, the
advantages of the proposed method are mainly in the fact that
it does not require dual ended loop measurements throughout
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Análise do desempenho do método Dey-Mittra para
Geometrias Bidimensionais em FDTD
Lucas Lobo Latorre Fortes e Sandro Trindade Mordente Gonçalves

Resumo—Neste trabalho estuda-se a precisão do método DeyMittra na otimização do método das Diferenças Finitas no
Domínio do Tempo (FDTD). Formula-se o Dey-Mittra (D-FDTD)
para o contexto bidimensional (2D) e aplica-se o D-FDTD em um
disco 2D de condutor elétrico perfeito (PEC) com diferentes
discretizações. Analisa-se a precisão do D-FDTD para as
situações aplicadas, avaliando sua queda de desempenho em
discretizações muito pobres, interesse de sua aplicação.
Palavras-Chave— Dey-Mittra, FDTD, Otimização, Precisão.
Abstract—In this work the precision of the Dey-Mittra
method of optimization of the Finite Difference Time Domain
(FDTD) method is studied. The Dey-Mittra method (D-FDTD) is
formulated into the two-dimensional (2D) context and the DFDTD is applied to a 2D perfect electric conductor (PEC) disk
with different discretizations. The precision of the D-FDTD for
the applied situations is analyzed, evaluating its performance
drop in very poor discretizations, interest of it’s application.
Keywords—Dey-Mittra, FDTD, Optimization, Precision.

I.

INTRODUÇÃO

O método das Diferenças Finitas no Domínio do Tempo
(Finite-Difference Time-Domain ou FDTD) é um método
simples e robusto de simulação de propagação de ondas
eletromagnéticas diretamente no domínio do tempo. O método
é muito eficiente em simulações de elevado grau de
complexidade quando a banda de frequências é larga.
A sua natureza de construção em malha com células
cúbicas não aproxima adequadamente superfícies curvas, sendo
necessário o uso de malhas extremamente densas em regiões de
análise complexas ou a aplicação de métodos de modificação
da malha.
Algumas geometrias 2D podem apresentar elevada
complexidade na geometria e material sendo o FDTD uma
ferramenta interessante a ser utilizada [1]-[4].
Dentro dos métodos de modificação de malha, diversas
alternativas de modificação podem ser utilizadas e estas são
amplamente descritas na literatura, como em [5], e exploradas
em pesquisas, como em [6]-[11].
Para propostas que sugerem a alteração da geometria das
células da própria malha, é possível uma melhor aproximação
em relação ao uso de células originais [5]. Porém, esses
métodos não são modificações na malha, mas sim uma
construção diferente que, portanto, exigem um novo código de
simulação. Embora avanços tenham sido feitos no intuito de
mitigar a instabilidade inerente destes métodos, os empecilhos
citados tornam a opção menos atrativa quando visa-se uma
implementação prática e estável [12].

Lucas Lobo Latorre Fortes e Sandro Trindade Mordente Gonçalves¸
Centro Federal de Ensino Tecnológico de Minas Gerais, Belo Horizonte MG, Brasil, E-mails: lllfortes@hotmail.com, sandro@cefetmg.br. Este
trabalho foi financiado parcialmente pelo CNPq, CAPES, FAPEMIG e
CEFET-MG.

Nas propostas que sugerem a modificação das células ou da
análise de malha localmente, a praticidade de adaptação dessas
propostas em algoritmos de FDTD convencionais é um fator
atrativo para utilização dessa abordagem [6]-[11]. O método
desenvolvido por Supriyo Dey e Raj Mittra (Dey-Mittra ou DFDTD) tem o grande atrativo de ser simples e muito eficiente
sendo desenvolvido em formulação bidimensional [8] e [11].
Seu único inconveniente é a exigência de passos de tempos,
ocasionalmente extremamente pequenos.
Neste trabalho, busca-se avaliar a aplicação do Dey-Mittra
formulado para 2D em uma geometria canônica, um cilindro
PEC, que no contexto 2D é convertido para um disco 2D.
Observa-se o efeito na faixa de frequência escolhida (0,8 a 10
GHz) e o desempenho do método quando é realizada a
alteração da discretização.
Na Seção II aborda-se suscintamente a formulação adotada
para as equações do FDTD no contexto 2D. Na Seção III,
apresentam-se as modificações de equação de atualização de
campo que caracterizam o D-FDTD. Na Seção IV, apresentamse os resultados obtidos para a aplicação do D-FDTD
formulado via simulação programada e visualizada com auxílio
do software Matlab®. Por fim, na seção V, são feitas as
análises e discussões dos resultados obtidos.
II.

FDTD BIDIMENSIONAL

A aplicação do FDTD para simulações 2D ou 2,5D (três
dimensões, porém com uma delas significantemente maior que
as demais e a área seção constante) é recorrente[1]-[3]. Sendo a
geometria sob estudo passível de rotação axial, a análise da
simulação apenas de uma seção reta da geometria é capaz de
reproduzir resultados tridimensionais [1]-[3].
Esse artifício possibilita uma economia de processamento
computacional ao remover a necessidade de uma terceira
dimensão de análise. Além disso, a simulação 2D elimina uma
parcela das componentes de campo calculadas para simular o
espalhamento, fato que foi considerado no algoritmo de
execução.

Fig. 1: Representação dos campos elétricos e magnéticos na Célula de Yee.
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Conhecendo e modificando as próprias equações de
Maxwell para a célula de Yee, apresentada na Figura 1, a
formulação do FDTD pode ser reduzida para a formulação 2D
onde uma das dimensões de célula ( ,
ou ) deixa de
participar no cálculo dos campos e é possível verificar o
desacoplamento dos campos de modo transversal elétrico (TE)
e transversal magnético (TM) [5] e [13].
Tomando como exemplo um caso onde apenas os campos
do modo TE ( ,
e ) são presentes (ilustrado nas células
da Figura 2), as equações resultantes seriam (1), (2) e (3), onde
é o passo de tempo, é um coeficiente de discretização e
consideram-se a permissividade ( ), permeabilidade ( ) e
condutividade do vácuo.
(


(

)
)



TABELA I.

RESULTADOS OBTIDOS COM O FDTD PARA DIFERENTES
DISCRETIZAÇÕES

Alpha ( )

10/3

10/6

10/7

1

9

25

36

49

100

Celulas em x

300

500

600

700

1000

Celulas em y

150

250

300

350

500

III.
) 

10/5

Discretização [%]




(

A geometria proposta apresenta 1000 e 500 células nos eixos
e de, respectivamente.
Modificou-se o valor de para valores entre dez sétimos e
dez terços, reduzindo a discretização da geometria a uma
densidade de 70% a 30% da geometria original. A quantidade
de células utilizadas em cada simulação de discretização
reduzida é apresentada na Tabela I. As modificações
remanescentes entram no mérito da aplicação do D-FDTD,
descrito na Seção III.

FORMULAÇÃO D-FDTD

A proposta do D-FDTD, tanto no contexto bidimensional
quanto tridimensional, é de possibilitar a redução da
discretização, diminuindo o tempo de simulação sem degradar
a precisão dos resultados, como foi documentado em [11].
Tendo em vista essa proposta, é interessante uma exploração
do método para aplicação no contexto bidimensional.
A modificação proposta pelo método D-FDTD em [8] e
[11] implica na alteração local do cálculo das componentes
magnéticas das equações de Maxwell na célula de Yee quando
o material do local é PEC. Os campos envolvidos para o caso
explorado nesse artigo são os campos de modo TE,
apresentados na Figura 4 para ilustração do D-FDTD.

Fig. 2: Campos elétricos e magnéticos da Célula de Yee envolvidos na redução
de dimensão explorada.

Para este trabalho, optou-se por simular um disco 2D de
PEC de raio 30
estendido no eixo (Figura 3). Foram
utilizadas células de face quadrada (
) com aresta de
no algoritmo desenvolvido por Kunz em [13]. O
algoritmo em questão utiliza uma formulação de solução de
onda plana analítica para um pulso gaussiano e fronteiras
absorventes Mur de segunda ordem.

Fig. 4: Campos elétricos e magnéticos envolvido na modificação proposta pelo
D-FDTD.

Fig. 3: Simulação inicial para cilindro 3D desenhada em Matlab. Eixos do
gráfico indicam os valores de células em cada eixo.

O algoritmo foi modificado para a configuração 2D descrita
(
) com onda plana incidente de pulso gaussiano e,
então, efetuaram-se as simulações para a análise comparativa.

Nas células onde ocorrem interseções de PEC com o vácuo,
leva-se em consideração a parcela de ar presente em cada uma
das células, contabilizando a área da célula ( ) preenchida por
ar e ajustando um coeficiente de comprimento das arestas de
células interceptadas proporcional à parte da aresta imersa em
ar ( e ), como ilustrado na Figura 4. No caso de arestas
completamente imersas, o coeficiente pode ser zerado para
garantir que o não exista uma propagação de campo dentro do
PEC.
Esses valores são utilizados apenas nas equações de cálculo
de campo magnético, formulando novas equações de campo
que, para o caso bidimensional TE, é apenas da componente
descrita por (4) de maneira similar a (3).
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)

(



Reunindo os resultados obtidos, estes estão organizados e
apresentados nas Tabelas II e III. Nestas, estão descritos a
quantidade de passos de tempo considerados necessários para a
reflexão completa do pulso incidente, o tempo de execução e o
EMQ para cada simulação em função do coeficiente de
discretização.

Com base em estudos já feitos para garantir a estabilidade
da aplicação do método de [8] e [11], relata-se que o critério de
estabilidade de Courant, descrito por (5), deve ser modificado
para que o valor de
seja menor que a unidade.
(5)
√(

)

(

)

(

)

em que
é a velocidade da luz no vácuo e
o passo de
tempo utilizado na simulação.
De acordo com o valor de
, as células interceptadas
devem atender aos seguintes critérios: porcentagem de área
preenchida por ar e razão de dimensão de célula.
O primeiro critério estabelece que para dado valor do
número de Courant, existe um valor mínimo de área preenchida
com ar para o qual a célula não insere energia capaz de tornar a
simulação instável. O segundo critério estabelece que há um
limite para a razão entre o maior comprimento ( e ) de uma
célula interceptada e a área de ar
que a preenche.
Caso qualquer um dos critérios seja desrespeitado, a célula
interceptada é preenchida completamente de PEC e os campos
são calculados normalmente através de (3) considerando os
parâmetros do PEC. Para um
de
, o primeiro critério é
limitado a uma área máxima de
e o segundo a uma
máxima razão definida como
vezes a razão entre o maior
comprimento de uma célula não interceptada (
ou
)ea
área da célula interceptada (produto de
e ) [11].
O código de formulação do D-FDTD foi desenvolvido
aproximando as áreas de ar das células interceptadas
considerando o cálculo aproximado por um triângulo ou
trapézio por célula, de acordo com a forma de interseção.
IV.

TABELA II.

RESULTADOS OBTIDOS COM O FDTD PARA DIFERENTES
DISCRETIZAÇÕES

Alpha ( )

10/3

10/5

10/6

10/7

1

Discretização [%]

9

25

36

49

100

Passos de Tempo

360

600

720

840

1200

Tempo de Execução
[s]

39,03

161,96

267,37

547,94

929,88

2690,85

640,95

339,32

232,92

217,61

EMQ [

]

TABELA III.

RESULTADOS OBTIDOS COM A APLICAÇÃO DO D-FDTD PARA
DIFERENTES DISCRETIZAÇÕES

Alpha ( )

10/3

10/5

10/6

10/7

1

Discretização [%]

9

25

36

49

100

Passos de Tempo

720

1200

1440

1680

2400

Tempo de Execução
[s]

61,88

312,84

532,82

852,26

1796,34

3642,1

410,286

160,121

541,500

56,405

EMQ [

]

Para avaliação e verificação visual dos resultados obtidos
por conta da aplicação do D-FDTD, plotaram-se alguns
gráficos para comparar determinadas situações interessantes
para análise em vista dos valores obtidos nas Tabelas II e III.
Para a análise do efeito do D-FDTD com
unitário, as
simulações da Figura 5 (PEC 2D e PEC D-FDTD) mostram o
erro absoluto do parâmetro S11 de cada simulação em relação à
solução analítica.

RESULTADOS

Nesta seção, apresentam-se, primeiramente, os resultados
observados em relação à aplicação do D-FDTD no disco de
PEC e, em seguida, apresentam-se os resultados obtidos para
os diferentes valores de com e sem a influência do D-FDTD.
As simulações são analisadas para os parâmetros de tempo de
execução transcorrido, para avaliação do desempenho, e Erro
Médio Quadrático (EMQ), para avaliação da precisão na faixa
de frequência de interesse.
Os resultados obtidos foram amostrados em um ponto fixo,
posicionado a 61,845
do centro do cilindro PEC e
formando um ângulo de 164,25º com a direção de propagação
da onda plana, que, na simulação, foi no sentido positivo do
eixo . O computador utilizador conta com um processador
Intel(R) Core(TM) i5-7200U
e
de RAM.
Para o estudo do desempenho do D-FDTD, simulou-se,
primeiramente, o disco de PEC ilustrado na Figura 3 no FDTD
2D convencional (PEC 2D) para os diferentes valores de
propostos. Em seguida, fez-se o mesmo, porém agora com o
Dey-Mittra aplicado.
Os resultados foram comparados com a solução analítica,
deduzida em [14], para um campo TE incidindo normalmente
na direção do eixo x em um cilindro infinitamente longo de
PEC, situação onde é válida a análise do cilindro na forma 2D.

Fig. 5: Comparação do erro absoluto de S11 para as simulações com = 1 da
geometria 2D proposta (em laranja) e com D-FDTD aplicado (em azul) .

Para a análise do efeito do D-FDTD com diferentes valores
de , plota-se também, na Figura 6, o erro absoluto para os
valores de “
” e “
” com D-FDTD para
comparação com o FDTD convencional com valor de unitário
de . Os valores de
dessa comparação foram escolhidos
propositalmente para análise em vista dos parâmetros avaliados
neste trabalho.
Por fim, para análise individual do efeito da variação da
discretização na aplicação do D-FDTD, plota-se o erro
absoluto de S11 para três dos valores propostos, obtendo a
Figura 7.
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de , como pode ser visto na Tabela IV. A razão entre os
EMQ’s menor que 100% indica uma melhora de resultado.
TABELA IV.

COMPARAÇÃO DE EMQ’S PARA DIFERENTES
DISCRETIZAÇÕES

Alpha ( )

10/3

10/5

10/6

10/7

1

2690,85

640,95

339,32

232,92

217,61

EMQ-D – D-FDTD
[
]

3642,1

410,286

160,121

541,500

56,405

EMQ-D/EMQ [%]

135%

64%

47%

232%

26%

EMQ – FDTD
Convencional [

Fig. 6: Comparação dos erros absolutos de S11 obtidos para a geometria 2D
proposta com unitário (em azul) e com D-FDTD aplicado (em laranja) para
valores de selecionados.

Fig. 7: Comparação dos erros absolutos de S11 obtidos para o D-FDTD.
Utilizam-se alguns dos valores de propostos para análise do comportamento
com a variação da discretização.

V.

DISCUSSÕES E CONCLUSÃO

Analisando os resultados obtidos na Seção IV, começa-se
avaliando o efeito do D-FDTD nos resultados obtidos,
comparando-se os parâmetros obtidos com e sem sua aplicação
para diferentes valores de .
Observando nas Tabelas II e III a quantidade de passos de
tempo e os tempos de execução gastos, verifica-se que um
padrão de proporcionalidade é mantido na maior parte dos
casos, exceto no caso de “
”. Esse padrão é, de certa
forma, coerente por conta da modificação do número de
Courant para
, o que é necessário para aplicação do DeyMittra e, por sua vez, diminui o máximo passo de tempo
limitado por (5).
Já no critério do EMQ, em dois dos cinco casos analisados
a aplicação do D-FDTD não produziu uma melhora de
resultados, apenas os piorou. Essa degradação ocorreu não só
em relação à aplicação do Dey-Mittra como também em
relação a casos com o Dey-Mittra aplicado com discretizações
ainda menores. No caso, observa-se, por exemplo, a situação
de D-FDTD com “
”, que produziu um EMQ pior que
o obtido com o FDTD convencional para o mesmo e pior que
os casos de D-FDTD com “
” ou “
”.
Dado que não foi observado um padrão no EMQ com as
diferentes discretizações, como, por exemplo, resultados piores
apenas nas discretizações muito pobres, destaca-se a
necessidade de um estudo dedicado à validade e confiabilidade
do método na melhora de resultados.
Ainda assim, de maneira geral, observa-se que o D-FDTD
melhorou os parâmetros avaliados para determinados valores

]

Voltando no gráfico plotado na Figura 5 para uma
verificação visual dos resultados, confirma-se que a simulação
“PEC D-FDTD” foi mais eficiente no rastreio da solução
analítica em comparação com a simulação 2D original “PEC
2D”.
A simulação com o Dey-Mittra aplicado demandou um
tempo de execução cerca de duas vezes maior, entretanto
melhorou-se razoavelmente o EMQ obtido em relação à
proposta de FDTD convencional, atendendo a proposta do
método Dey-Mittra pelo menos para esse caso de uma mesma
discretização. Entende-se, pelo resultado, que o D-FDTD foi
corretamente formulado e produziu a melhora de resultados
desejada.
Tendo em vista a proposta do D-FDTD, é interessante uma
análise que seja coerente com sua proposta. Analisando os
resultados da Figura 6 e das tabelas para os valores de
escolhidos para este caso, verifica-se que o D-FDTD com
discretizações reduzidas conseguiu produzir resultados
razoáveis quando comparado com o FDTD convencional.
Sua aplicação melhorou ora o tempo de simulação, ora
ambos os parâmetros de validação. Porém, como comentado
anteriormente, dado que essas melhoras não foram observadas
em todos os casos, valida-se apenas parcialmente o D-FDTD
formulado, pois não há garantia de melhoria de resultados.
Explorando, na Figura 7, o uso do D-FDTD para diferentes
valores de discretização, tentou-se encontrar algum padrão no
método formulado para justificar parte dos resultados
discordantes do esperado. Verificou-se um desvio observado
no extremo superior da faixa de análise (próximo a 10 GHz),
indicando que o D-FDTD piorou o resultado da simulação
conforme aumentou-se a dimensão das células.
De certa forma, o comportamento é plausível, tendo em
vista que conforme a discretização diminui, a aproximação por
um triângulo ou trapézio por célula pode gerar erros mais
significativos quanto à contabilização parcela de ar
efetivamente preenchida na célula. Plota-se a geometria
construída para o “
” na Figura 8 para verificar a
curvatura enunciada do traçado de interseção nas células.

Fig. 8: Avaliação da discretização pobre na aproximação do disco de PEC por
triângulos e trapézios inteiros.
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Em síntese, verificou-se que o método atendeu sua proposta
de melhora dos resultados obtidos em simulação ao
contabilizar as parcelas de ar nos cálculos de atualização dos
campos, sendo, assim, ferramenta útil para aplicação em
simulações que utilizam PEC. Entretanto, a aplicação do DeyMittra apresentou alguns comportamentos não desejados e teve
limitações quanto à discretização.
No caso da limitação por conta da discretização, seria de se
esperar tal comportamento para uma aproximação por
triângulos e trapézios em células maiores onde a geometria
curva é mais pronunciada dentro da célula. É interessante uma
abordagem mais precisa da contabilização das parcelas de ar
para verificação da limitação do D-FDTD ou da necessidade de
uma contabilização adequada das parcelas de ar em
discretizações mais pobres.
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Fronthaul Signal Compression in C-RAN with
Carrier Aggregation
Marcos Takeda, Leonardo Ramalho, Chenguang Lu, Miguel Berg and Aldebaro Klautau

Abstract— Cloud-radio access networks (C-RAN) and carrier
aggregation are enabling technologies for high data rate in
mobile communications. However, a drawback of C-RAN is
the high volume of data that must be transmitted between
the baseband unit (BBU) and the remote radio head (RRH).
Moreover, this amount of data increases linearly with the number
of components carriers that are used in carrier aggregation.
Fronthaul signal compression can reduce this huge volume of
data, but the available compression schemes have been tested
only with LTE signals, not taking into consideration specific
characteristics of carrier aggregation. This paper provides an
overview of important aspects of carrier aggregation signals that
are relevant for the compression of these signals in C-RAN, and
discusses simulation results in different scenarios.
Keywords— Fronthaul, C-RAN, Carrier Aggregation, LPC.

I. I NTRODUCTION
Mobile networks are evolving to provide higher throughput,
lower latency and better user experience while keeping the
network costs affordable for operators. In this context, CloudRadio Access Network (C-RAN) is a novel radio network
architecture that can address these requirements. C-RAN is
able to provide better signal coverage, increased cells density
and lower the costs for installing new radio cells [1].
In C-RAN, the operations of a radio base station are
executed by two units, called baseband unit (BBU) and remote
radio head (RRH). The former performs all the baseband
signal processing while the latter is responsible for both
baseband-RF conversion and RF transmission and reception.
The digital complex representation of the baseband signal
is transported between the BBU and RRH through a highspeed link named fronthaul. To decrease the fronthaul bit
rate, distinct functionality splits have been considered for 5G
networks [2], but here the scope is restricted to fronthauls
transmitting IQ samples.
The transmission of the IQ samples between the BBU
and RRH requires a high transmission rate in the fronthaul.
However, this rate can be reduced with fronthaul signal
compression (FSC), which decreases the volume of data to
represent the radio signal before transporting the baseband
complex signals over the fronthaul [3]–[7].
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In addition to C-RAN, carrier aggregation (CA) is another
enabling technology that can improve cell capacity by extending the available radio bandwidth [8]. For example, LTEAdvanced (LTE-A) can provide peak data rates of 1 Gb/s and
500 Mb/s in downlink and uplink by incorporating CA with
other technologies in physical layer, such as multiple-input
multiple-output (MIMO) and orthogonal frequency division
multiplexing (OFDM) [9]. MIMO and OFDM were already
present on LTE Release 8/9, but CA was introduced in 3GPP
Release 10 specification which is commonly known as LTE-A.
In LTE-A, carrier aggregation combines up to five portions
of spectrum, called component carriers (CC), where each CC
is backward compatible with LTE Release 8/9. Thus, a LTEA user might use up to 100 MHz of spectrum, and at the
same time legacy users can use the spectrum of each CC,
independently [10].
Basically, there are three types of spectrum configuration
for carrier aggregation [8]: interband, intraband noncontiguous
and intraband contiguous. Fig. 1 shows these three scenarios
with two components carriers. In interband spectrum scenario,
the physical signals of each CC are created similarly to LTE
release 8/9 signals. On the other hand, for intraband CA,
the baseband signals for each CC are multiplexed into a
wider band [11]–[13], and then this signal is upconverted and
transmitted through a wideband RF frontend.
In interband configuration the digital baseband signal of
each CC is created independently. Thus, in a C-RAN deployment the fronthaul could also transport each CC signal
between BBU and RRH, separately. In these cases, a variety of
FSC schemes could be used to compress each CC individually.
Since these signals are similar to legacy LTE signals [14], the
available FSC schemes (e. g., [3]–[7]) would work with these
CA signals without extra adaptations.
However, for intraband CA signals, some available FSC
schemes might not properly work, because in some cases
these signals could have a different structure from the legacy
LTE signals. A very important characteristic of the non-CA
LTE signals is the oversampling factor, given by OSR =
Fs /2
fMAX ≈ 1.7, where Fs is the sampling frequency and fMAX
is the highest subcarrier frequency that can be used. The
OSR is largely exploited by FSC schemes that are based on
resampling [4]–[6], but the oversampling ratio of an intraband
CA signals may vary depending on the the desired center
frequency of each component carrier.
This paper shows spectrum aspects of intraband CA signals
that are relevant for FSC schemes, such as OSR and the position of each CC. Moreover, the paper evaluates two options
for compression of intraband CA signals: compression of each
1019
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(a) Interband CA.

(b) Intraband CA in noncontiguous mode.

(c) Intraband CA in contiguous mode.

Fig. 1: Spectrum scenarios in carrier aggregation deployments.

CC independently and compression of a single intraband CA
signal. Another contribution of this paper is to show that the
FSC method previously proposed by the authors in [3] can be
conveniently applied to intraband CA signals.
The remaining of this paper is organized as follows. Section II shows some characteristics of CA signals and aspects
related to the compression of these signals. Section III shows
the simulations results for compression of CA signals in
different scenarios, while Section IV presents the final considerations.
II. S IGNAL M ODEL AND F RONTHAUL S IGNAL
C OMPRESSION
In this work, we create a baseband CA signal by generating
each baseband CC signal, independently, and then, using a
combination of upsampling and frequency shift. The upsampling allows to move the center frequency of each baseband
CC signal to a frequency fc 6= 0 and the shift in the frequency
can be implemented by multiplying the resampled signal by
a complex exponential ejωc n , where n is the discrete timeindex and ωc is the desired center angular frequency, given
c
by ωc = 2πf
Fs . Finally, The CA signal is obtained in this case
by summing all resampled and frequency-shifted versions of
each component carrier signal.
Independently on how the CA signal is created, the spacing between the center frequencies (∆Fc ) of each CC must
be multiple of 300 kHz, to satisfy the LTE channel raster
(100 kHz) and the subcarrier spacing (15 kHz) [8], [11]. In
LTE deployments without CA, the baseband digital signal is
created with ωc = 0, as shown in Fig. 2a. In these cases of
non-CA signals, the RF center frequency (Fc ) can be defined
by a local oscillator with frequency FLO . On the other hand,
for CA deployments that the CA signal is represented by a
single digital baseband signal, the RF center frequency of
a given component carrier is also modified by its baseband
center frequency fc , i. e., Fc = fc + FLO .
The value of the baseband center frequency fc might
changes the value of fMAX in a given CA signal. For example,
assuming an intraband CA signal composed of two 20-MHz
component carriers that use all available resource blocks (RB),
Fig. 2b and 2c show two possible spectrum arrangements
for the baseband CA signal. In both cases, the CA signal is
sampled with Fs = 61.44 MHz and the center frequencies are
spaced by 19.8 and 38.6 MHz in Fig. 2b and 2c, respectively.
In Fig. 2b, the sampling rate is Fs = 61.44 MHz and
the OSR is approximately 1.63. The required fronthaul rate
to transport this CA signal for a single antenna would be
1.84 Gbps, assuming that each time-domain complex sample

is represented with 30 bits. Fronthaul signal compression can
be applied to these CA signals, in order to decrease the
required fronthaul rate. Resampling is a common technique
used in many FSC schemes (see, e. g., [4]–[6]), which basically
decreases the number of samples by downsampling the signal
and not transmitting unused high frequencies. The spectrum
of the CA signal in Fig. 2b is similar to the non-CA LTE
signal in Fig. 2a, as shown by the angular frequency. In these
cases, approximately 1/3 of the bandwidth is not used and
can be discarded to transport the signal over the fronthaul
and recovered at the decompression, as proposed in [4]–[6].
Furthermore, other FSC schemes [3], [7] also have good
performance for the signals of Fig. 2b.
Nevertheless, the CA signal could have a spectrum arrangement that is different from a non-CA LTE signal, as
shown in Fig. 2c. In this case the required fronthaul rate
is also 1.84 Gbps, since the only difference from Fig. 2b
is the position of the CCs, i. e., the sampling frequency
is 61.44 MHz and each uncompressed complex sample is
represented with 30 bits. However, FSC schemes that rely on
resampling cannot be directly applied, because the maximum
frequency used is close to the Nyquist frequency. Thus, other
FSC methods should be evaluated to CA deployments that
have baseband spectrum distinct from LTE signals.
The position of each CC in a intraband CA signal might be
problematic for some FSC schemes, as detailed above. One
way of circumventing this problem is to compress each CC
independently, transmit them through the fronthaul and then
at RRH the intraband CA signal is created by resampling and
shifting to the desired center frequency fc . Fig 3a shows this
procedure for two CCs, where CCG stands for component
carrier generation and FSC is the implemented frothaul signal
compression. At the RRH, each CC is decompressed (in the
FSD, fronthaul signal decompression) and the signals are
upsampled by M and centered at the desired frequency wc .
Finally, the desired intraband CA signal ŝCA is the sum of the
resampled and shifted signals.
The intraband CA signal that contains more than one component carrier can be also compressed, as shown in Fig. 3b,
where sCA [n] and ŝCA [n] are the time-domain complex intraband CA signals before compression and after decompression,
respectively. However, the FSC literature focuses on signals
such as the one in Fig. 2a and to the best of the authors’
knowledge the compression of CA signals has not been
discussed yet. Furthermore, some FSC schemes that are based
on resampling might not properly work when the intraband
CA signal has frequencies close to the Nyquist frequency.
An alternative FSC method that does not rely on resampling
1020
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(a) Compression of each CC and the intraband CA signal is created at RRH.

(a) Non-CA LTE signal with BW=20 MHz.

(b) Compression of intraband CA signal.

Fig. 3: Options for FSC of intraband CA signals.

III. S IMULATION R ESULTS
The two compression scenarios of Fig. 3 were simulated and
the
results were compared in terms of average error vector
(b) Intraband CA signal with fc1 =-9.9 MHz, fc2 =9.9 MHz and OSR ≈1.63.
magnitude (EVM) and compression factor (F ), which are
common figure of merits used in FSC schemes [3]–[7]. The
average EVM was calculated as specified in [15, Annex E]
and the compression factor is the ratio between the original
and compressed signal sizes.
In Fig. 3a, each component carrier is compressed independently and the CA signal is constructed after decompression,
at RRH. Additionally, Fig. 3b shows other scenario where the
CA signal is constructed in the BBU and then compressed,
before transmission of the CA signal over the fronthaul.
One goal of the simulations is to compare which option in
Fig. 3 is better for compression of CA signals. In other words,
(c) Intraband CA signal with fc1 =-19.8 MHz, fc2 =19.8 MHz and OSR ≈1.07. this objective is to compare what is more effective: to compress
each component carrier individually or the aggregated signal.
Fig. 2: Spectrum of an non-CA LTE signal (a) and scenarios Since some FSC schemes that are based on resampling might
for intraband CA signals in (b) and (c). The legacy LTE signal not properly work in some CA scenarios, the simulations were
has BW of 20 MHz and it is sampled with Fs =30.72 MHz. The performed with the FSC method proposed in [3] that is not
intraband CA signals sampled at Fs =61.44 MHz and havetwo based on resampling.
CCs of 20 MHz spaced by 19.8 and 38.6 MHz.
Three simulations were performed, called Scenario 1, Scenario 2 and Scenario 3. In Scenario 1, the compression is
executed as depicted in Fig. 3a, where two LTE signals are
created at BBU, compressed and the intraband CA signal is
is the scheme proposed by the authors in [3], which uses an created, at RRH. Scenario 2 and Scenario 3 use the architecture
OFDM-adapted linear predictive coding (LPC) in combination of Fig. 3b with signals similar to Fig. 2b and Fig. 2c,
with lossless Huffman coding. The main advantage of this respectively. That is, Scenario 2 and 3 evaluate the impact
method over the one based on resampling is that it does not of the component carrier position in the FSC scheme of [3].
depend on the position of CCs in the spectrum of the signal In all scenarios, the EVM is calculated from the signal ŝCA [n],
being compressed. Thus, the method in [3] could be used i. e., after aggregating the CA signal and the decompression.
The method proposed in [3] requires a training signal to
in both compression scenarios of Fig. 3, as shown by the
simulation results in the next section. Note that in [3] the create a prediction filter, quantizer and Huffman dictionary. In
authors show results only for non-CA LTE signal such as the the present paper, 10 LTE frames were used to train these
one in Fig. 2a. Here, extra results are provided, exploiting three components of the FSC scheme. In Scenario 1, the
different scenarios of CA signals and signal compression.
training signal is a non-CA LTE signal, since the CA signal
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TABLE I: Compression of each CC and CA generation at
RRH (Scenario 1).
Modulation
QPSK
16-QAM
64-QAM

10 MHz
EVM (%)
F
1.15
3.32
1.18
3.36
1.19
3.56

TABLE II: Compression results of CA signals with OSR=1.63
(Scenario 2).

20 MHz
EVM (%)
F
1.22
3.42
1.21
3.41
1.21
3.41

is created only after decompression. In the other cases, in
Scenarios 2 and 3 the training signal is a intraband CA signal
composed of two component carriers. In all scenarios the FSC
method was configured with a quantizer of 6 bits and a sixth
order predictor.
After training, the results of all scenarios were captured
by simulating 30 LTE frames for each component carrier
configured as 10 and 20 MHz LTE signals. In all cases,
the modulation of the LTE signals was tested with QPSK,
16-QAM and 64-QAM, which require a maximum EVM of
17.5, 12.5 and 8%, respectively [15].
The results of Scenario 1 are shown in Table I where the
EVM and compression factor are approximately 1.2% and 3.4
in both cases of bandwidth. This shows that the performance
of the FSC scheme [3] does not varies with the bandwidth
when used as depicted in Fig 3a. In fact, the FSC scheme [3]
performance does not vary significantly with the modulation
and bandwidth, but here it is shown that the compression
combined with the carrier aggregation also does not impact
the performance.
The results of Scenario 2 and 3 are shown in Tables II and Table III, respectively. In both cases the EVM
was between 1.7 and 2.1% which is well below the required
EVM for 256-QAM, as specified by 3GPP [15]. Furthermore,
the performance of [3] does not have large variations with
the position of the component carriers on spectrum, as shown
by EVM and by the compression factor which varies only
between 3.5 and 3.7 in these scenarios.
In summary, for the Scenarios 2 and 3 the differences in
EVM and compression factor are less than 0.4% and less than
0.2, respectively. These differences are negligible and show
that the method in [3] could compress the signal regardless of
the position of the component carriers. Furthermore, the results
of all scenarios (1 to 3) shows that the method in [3] could
be effective in reducing the volume of data in both cases of
Fig. 3. The compression in Scenario 1 gives lower EVM and
lower compression factor than in Scenarios 2 and 3, i. e., with
the method of [3], the compression of each CC independently
gives a slightly lower distortion than compressing the CA
signal at the cost of lightly reduced compression factor.
Moreover, Scenario 1 have a higher computational cost at the
RRH due to the CA generation, while in Scenarios 2 and 3 the
RRH only has the computational cost of the decompression.
IV. C ONCLUSIONS
This work introduced some aspects of carrier aggregation
signals that are relevant for fronthaul signal compression
schemes. Many methods in literature are based on resampling

Modulation
QPSK
16-QAM
64-QAM

10 MHz
EVM (%)
F
1.76
3.59
1.78
3.60
1.76
3.59

20 MHz
EVM (%)
F
1.83
3.68
1.88
3.71
1.80
3.66

TABLE III:
Compression results of CA signals with
OSR=1.07 (Scenario 3).
Modulation
QPSK
16-QAM
64-QAM

10 MHz
EVM (%)
F
2.05
3.61
1.91
3.53
2.15
3.66

20 MHz
EVM (%)
F
1.82
3.52
2.07
3.65
1.88
3.55

and might have low performance depending on the position of
the component carriers.
The method in [3] does not use resampling in its implementation and was evaluated for different compression scenarios. It
can compress CA signals with no modifications on the method.
Furthermore, it can compress CA signals independently of the
placement of the CCs, while the resampling methods cannot
compress CA signals with CCs next to the Nyquist frequency.
In carrier aggregation, the designer might have the option
of compressing each CC independently, and then aggregating
them at the RRH. It was shown that this approach also leads to
relatively low distortions. Furthermore, it can also work with
many of the available FSC schemes, since the signal that must
be compressed is similar to legacy LTE signals. On the other
hand, compressing the CCs together may reduce the processing
at the RRH, by making the CA generation in the BBU.
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Sistema Colaborativo para Medição e Análise de
Redes Celulares Baseado em Aplicativo Móvel
Jorge Guilherme S. dos Santos, Letícia Moreira Valle, Eduardo Calandrini R. da Costa e Ugo Silva Dias

Resumo—Este artigo apresenta uma proposta de sistema
colaborativo para medição e análise de redes celulares baseado
em parâmetros que representam a experiência dos usuários
autenticados. O sistema coleta, por meio de um aplicativo instalado nos aparelhos celulares Android dos usuários, parâmetros
importantes relacionados ao espectro de rádio-frequência, às
taxas do dados trafegados, ao sistema operacional e aos aspectos
físicos de cada aparelho celular. As informações obtidas são
enviadas a um conjunto de servidores para processamento dos
dados e posterior consultas em rede. Por fim, com este sistema,
é possível gerar diversos resultados úteis que permitam obter
e apresentar informações sobre cobertura e taxa de dados das
redes das operadoras, de forma individualizada ou coletiva, em
diferentes regiões do mundo, além de fazer análises preditivas
sobre as características de propagação do canal sem fio num
determinado caminho percorrido.
Palavras-Chave—Aplicativo celular, cobertura, medição, sistemas distribuídos, taxa de dados.

I. I NTRODUÇÃO
A implementação e a gerência de redes móveis dependem
de indicadores de desempenho tais como latência, taxa de
transmissão, intensidade do sinal recebido e demanda dos
usuários [1], que podem ser utilizados pelas operadoras para
auxiliar na tomada de decisão sobre planejamento e otimização
das redes, assim como ajudar a identificar potenciais falhas
de cobertura e de capacidade. A obtenção desses indicadores
pode ser feita de acordo com pelo menos duas abordagens
diferentes. A primeira é a realização de medições controladas
utilizando equipamentos e mão de obra especializada na forma
de drive tests. Devido ao custo, essa abordagem impede as
operadoras de realizar testes contínuos na cobertura além
de limitar o escopo geográfico das medições, o que pode
fazer com que falhas na cobertura não sejam percebidas
corretamente, por sua vez provocando efeitos negativos na
experiência dos clientes. Uma alternativa a essa abordagem
consiste em fazer medições por meio de aplicativos instalados
nos aparelhos celulares dos usuários. Essas medições são
feitas por diversos dispositivos distribuídos geograficamente
e enviadas para servidores remotos para processamento [2], o
que naturalmente aumenta o escopo geográfico das medições.
Isso permite que os testes sejam feitos de forma contínua,
aumentando a confiabilidade dos mesmos. De fato, diferentes

exemplos desse tipo de aplicação já foram apresentados na
literatura [1]–[5].
Também é possível utilizar medições individuais e sequenciais de cada usuário do sistema como forma preliminar de
estimar e caracterizar o canal rádio-móvel. Por mais que
estudos apontem que as diferenças nas medições realizadas
entre diferentes aparelhos seja um empecilho para a estimação
exata da perda de percurso do ambiente [6], a análise dos
efeitos deletérios do multipercurso e do sombreamento pode
ser feita de forma independente uma vez que os fenômenos
podem ser processados separadamente. [7].
Recentemente [3]–[6], pesquisadores apresentaram dados e
testaram ferramentas computacionais semelhantes, incluindo
suas respectivas precisões técnicas. Além disso, há propostas
de sistemas que surgiram com o objetivo de fazer testes de
qualidade e desempenho de forma colaborativa, algumas delas
permitindo a execução de testes personalizados criados por
pesquisadores e usuários [2]. No entanto, pelo conhecimento
dos autores, não é possível identificar na literatura qualquer
sistema que tenha como princípio a colaboração dos usuários
finais de modo a obter e a apresentar informações sobre
cobertura e taxa de dados das redes das operadoras, de forma
individualizada ou coletiva, em diferentes regiões do mundo,
além de fazer análises preditivas sobre as características de
propagação de um determinado canal sem fio num caminho percorrido. De fato, há uma ferramenta comercial com
objetivos razoavelmente tangíveis [8], porém, ela apresenta
limitações acentuadas na precisão da generalização do mapa
de cobertura, além de não implementar todos os recursos que
aqui propostos.
II. A RQUITETURA DO SISTEMA

O sistema desenvolvido é baseado no modelo clienteservidor. O back-end é responsável por atender às solicitações
dos clientes e é formada por uma API REST, por um servidor
de imagens de mapa, ambos escritos em Python, e por um
banco de dados não-relacional baseado em documentos no
qual os dados são salvos em formato desnormalizado. Há
uma terceira entidade responsável pelo caching de consultas
frequentes, um banco de dados não-relacional do tipo chavevalor, presente no sistema para melhorar a experiência de uso
Os autores percentem ao Departamento de Engenharia Elétrica da Univeratravés da redução dos tempos de espera das chamadas ao
sidade de Brasília. E-mails: {jorge,leticia,eduardo.calandrini}@redes.unb.br e
back-end.
ugodias@ieee.org.
A pesquisa de J. G. S. dos Santos foi parcialmente apoiada pela CAPES
Os principais clientes nessa arquitetura são os dispositivos
e pela SEST-MP (TED 011/2016 MP-FUB). A pesquisa de L. M. Valle foi
dos usuários, pois são os responsáveis por enviar as medições
parcialmente apoiada pela CAPES e pela SENACON-MJ (TED 01/2015 MJFUB). As pesquisas de E. C. R. da Costa e U. S. Dias foram parcialmente
1024realizadas. As medições são feitas em intervalos de tempo
apoiadas pela SENACON-MJ (TED 01/2015 MJ-FUB).
configuráveis (aproximadamente 1 segundo) e são enfileiradas
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e armazenadas em lotes que são enviados para os servidores de
aplicação em intervalos de tempo também configuráveis (1 minuto). Quando um dispositivo perde conectividade com a rede,
a aplicação continua fazendo medições, mas armazenandoas localmente até o momento em que a conectividade é
reestabelecida, quando os dados armazenados são finalmente
enviados.
A API padrão do Google para Android é a principal base
computacional que forma o conjunto sistêmico de coleta de
dados. O sistema é capaz de obter 38 parâmetros e está restrito,
até o presente momento, em aparelhos celulares com sistema
operacional Android. Dentre os parâmetros coletados, pode-se
destacar:
• Intensidade do sinal recebido;
• Velocidade de deslocamento do dispositivo;
• Localização e sua precisão em coordenadas decimais
(EPSG:4326) [9];
• Nome da operadora;
• Número da tecnologia;
• Tipo de conexão em uso (dados móveis ou Wi-Fi);
• Instante de medição (timestamp);
• Taxa de dados instantânea;
Como a experiência dos usuários é fundamental nesse tipo
de sistema, foram tomadas decisões para otimizar o funcionamento do aplicativo nos smartphones, tornando-o mais
responsivo. Entre as decisões que ajudam nesse aspecto, está
o fato de que todos os cálculos que exigem processamento necessariamente precisam ser feitos nos servidores, de modo que
o aplicativo se responsabiliza a medir, armazenar temporariamente e exibir os dados que são calculados e disponibilizados
pelos servidores.

Figura 1. Mapas de cobertura de duas MNOs distintas na Asa Norte, Brasília.
Hexágonos verdes representam que as médias locais de potências recebidas
pelos usuários são superiores a -80 dBm, amarelos representam o intervalo
de -80 a -100 dBm, e vermelhos representam médias inferiores a -100 dBm.

mesmas das coordenadas oblíquas (q, r) [10]. Além disso,
vale a condição x0 + y 0 + z 0 = 0. Após arredondamento,
as coordenadas hexagonais (chamadas aqui de x0r , yr0 , zr0 ) são
convertidas de volta para o sistema de coordenadas oblíquas
através do descarte do termo yr0 , ou seja, (qr , rr ) = (x0 , z 0 ).
Então, finalmente, a matriz de transformação inversa é utilizada para calcular as coordenadas cartesianas do centro do
hexágono (longitude, latitude). Dessa forma, dado qualquer
ponto no mapa em coordenadas decimais, é possível calcular
o hexágono que circunscreve tal ponto.

A. Cálculo do grid hexagonal para mapa de cobertura
O sistema divide e apresenta a cobertura de medições de
milhões de pontos em hexágonos regulares, de modo a permitir
o perfeito encaixe das formas geométricas ao longo do mapa,
o que não ocorreria com círculos por exemplo. Isso significa
que para qualquer ponto de medição feito no mundo, haverá
um hexágono que o circunscreve, o que permite calcular as
coordenadas do centro de tal hexágono. Junto com o cálculo
das coordenadas, o sistema calcula a média das intensidades
de sinal medidas em cada ponto posicionado dentro de cada
polígono. O raio (ou lado) do hexágono é arbitrário e pode
ser modificado facilmente através da edição de um arquivo de
configuração presente nos servidores de aplicação.
O cálculo dos hexágonos utiliza o algoritmo de equivalência
com o sistema de coordenadas hexagonal simétrico proposto
em [10]. Assim, coordenadas cartesianas (longitude, latitude)
= (x, y) são convertidas para o sistema hexagonal (x0 , y 0 , z 0 )
em um processo de duas etapas. Primeiro, as coordenadas
cartesianas são convertidas para o sistema de coordenadas
oblíquas usando a matriz de transformação linear [10]
  
  
1
2/3 √ 0
x
q
,
(1)
=
r
3/3 y
−1/3
s

III. M EDIÇÕES DE C AMPO E A NÁLISES
O sistema pode gerar resultados úteis de acordo com a
necessidade de cada usuário. Para uso geral, quando o usuário
está interessado em conhecer a operadora com melhor intensidade de sinal para uma determinada região, está disponível
a visualização por meio de um mapa de cobertura baseado
em hexágonos assim como por meio de uma tela de ranking.
Cada hexágono recebe uma cor que representa um intervalo de
potência média recebida por todos os aparelhos naquela área.
Para o cálculo do ranking, a seguinte formulação é definida



1
ci
pi
vi =
wc
+ wp
, (2)
wc + wp
max {ci }
max {pi }

em que vi representa o valor usado para classificação referente
à operadora i, wc e wp são os pesos atribuídos à contagem de
hexágonos e à média de intensidade de sinal, respectivamente,
ci é a contagem de hexágonos para a operadora i, e pi é o
valor da média de intensidade de sinal para a operadora i.
Para os administradores e pesquisadores envolvidos no
desenvolvimento do sistema há um painel de controle interno
de uso restrito que permite visualizar pontos de medição
individuais de qualquer usuário.
em que s representa o tamanho do lado do hexágono. Em1025 Uma imagem contendo duas capturas de tela do aplicativo
seguida, no grid hexagonal, duas das coordenadas são as aberto com a visualização do mapa de cobertura é apresentado
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Figura 2. Medições de campo. Da esquerda para a direita: (a) Cingapura. Dispositivo: Nexus 5x; (b) Orlando, EUA. Dispositivo: Nexus 5x; (c) Unicamp,
Campinas, Brasil. Dispositivo: Moto G4; (d) Eixão Norte, Brasília, Brasil. Dispositivo: Galaxy S7 Edge. Imagens editadas para remover informações sensíveis.

na Figura 1. Cada uma dessas telas representa a cobertura 4G
LTE para uma operadora (MNO) em uma determinada localidade. Cada um dos hexágonos mostrados foram calculados
utilizando o algoritmo descrito na Seção II-A e recebe uma
cor diferente de acordo com o valor da média das intensidades
de sinal correspondente. Cada combinação de operadora e
tecnologia é uma camada de imagens de mapa (chamadas
de tiles) que é sobreposta a um mapa no aplicativo. Dessa
forma, os usuários podem comparar diferentes operadoras (e
tecnologias) por meio da simples ação de mudar seleções em
menus.

conexão, que é Wi-Fi. Essa medição foi feita dentro de
um veículo em movimento utilizando os serviços de dados
móveis de outro aparelho próximo usando um hotspot Wi-Fi.
Esse exemplo ajuda a demonstrar a capacidade de coleta de
informações do sistema.
A campanha de medição individual da Figura 2 (c) apresenta
um deslocamento em um padrão circular concêntrico. Ao contrário das medições anteriores, essa medição se caracteriza pela
utilização de rede de dados móveis (conforme indicado pelo
campo Connection Type) e de uma velocidade de deslocamento
intermediária, de aproximadamente 33 km/h. Novamente, a
essa velocidade, a medição foi feita de dentro de um veículo
em movimento.
A. Campanhas de Medição Individualizadas
Para ilustrar melhor a coleta de dados do sistema, uma
As campanhas de medição individualizadas também podem
campanha
de medição específica foi feita com uma velociser realizadas pelo aplicativo, em moldes equivalente a um
dade
de
deslocamento
mais baixa do que a das medições
drive ou walk-test. Esse recurso permite a visualização dinâapresentadas
anteriormente.
Essas medições consistiram de
mica, sobre um mapa, de cada um dos pontos de medição
diversas
caminhadas
(walk-test)
realizadas ao longo de um
de cada aparelho celular. Todas as ferramentas utilizadas
mesmo
percurso
com
diversos
aparelhos
diferentes, cada um
são gratuitas e os resultados gerados não precisam de pósrealizando
medições
na
rede
de
uma
operadora
diferente.
processamento exíguo.
A
Figura
2
(d)
ilustra
essas
medições.
Na
imagem são
De forma interessante, essa funcionalidade permite ter o
mostrados
parte
dos
5000
pontos
que
correspondem
aos dois
conhecimento do estado atual da rede celular em medição, de
sentidos
de
deslocamento
da
medição
realizada
com
um dos
modo a verificar as otimizações e correções que porventura
dispositivos
utilizados
no
teste.
A
tecnologia
em
uso no
sejam necessárias à rede. As capturas de tela apresentadas
momento
é
identificada
pelo
número
13
(LTE
4G).
na Figura 2 ilustram alguns pontos de medição conforme são
Para ilustrar o comportamento do sinal recebido pelo apavisualizados no sistema. Na Figura 2 (a), é possível observar
uma sequência de pontos que foram medidos na Hill Street, relho ao longo do tempo, um dos percursos de ida e volta da
em Cingapura. Um desses pontos está destacado para mostrar campanha de medição mostrada na Figura 2 (d) foi escolhido.
os detalhes de alguns parâmetros medidos em um momento Como a identificação de ERB é enviada pela rede e é lida pelo
específico. Os dados mostram uma medição com intensidade aplicativo para ser enviada para os servidores junto com as
de sinal de -80 dBm medida com o aparelho conectado à rede medições, é possível associar a informação de intensidade de
usando canalização de 1,8 GHz, a uma altitude de 32 metros sinal com a identificação da ERB e, assim, identificar possíveis
e em movimento. Vale observar, nesse caso, a presença da eventos de handoff, como pode ser observado na Figura 3.
informação no connection, que indica que os pontos foram
Para cada uma das ERBs identificadas foi utilizada uma cor
medidos quando não havia conexão com a Internet disponível, diferente. Logo, é possível identificar seis ERBs diferentes e
evidenciando a capacidade do aplicativo de fazer medições estimar os momentos em que ocorreram os handoffs. Por se
offline, armazenando os pontos localmente para posterior envio tratar de um deslocamento feito em dois sentidos, a primeira
ao servidor para armazenamento definitivo e processamento metade do gráfico se refere a um sentido enquanto a segunda
devido.
metade se refere ao sentido contrário. É possível observar que
Outra campanha de medição individual interessante é apre- não há simetria ao redor da região central desse gráfico no que
sentada na Figura 2 (b) na cidade de Orlando, EUA. Essa diz respeito às cores e seu posicionamento, mostrando que a
medição se caracteriza pela velocidade de deslocamento do1026conexão em uma célula nem sempre é uma função apenas da
dispositivo (aproximadamente 105 km/h) e pela forma de distância do terminal, mas também de outras configurações da
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Figura 3. Perfil de potência com destaque para realização de handoff
diferenciado por cores em rede 3G de uma única MNO. Cada cor representa
uma célula em que o aparelho esteve conectado. Dispositivo: Xiaomi Mi A1.

rede.
Ainda referente à campanha de medição da Figura 2 (d),
foi realizada uma análise preliminar do canal em relação ao
desvanecimento de larga escala. Já que a taxa de amostragem
de dados máxima permitida pelo sistema operacional Android
é insuficiente para capturar nuances de desvanecimento rápido,
o sinal medido nas campanhas de medição são compostos por
perda de percurso e sombreamento. Como o objetivo aqui é
fazer análises preliminares do desvanecimento em larga escala,
os dados medidos devem ser pré-processados para retirada da
perda de percurso por meio de uma regressão linear da curva
de potência do sinal. O resultado dessa operação é uma curva
de média zero composta por variações do sinal relacionadas a
obstruções naturais (relevo e vegetação) e a construções, como
casas e edifícios, que fazem com que o móvel fique em uma
região de sombra. A Figura 4 ilustra a PDF de sombreamento
para o operador de rede móvel (MNO) de número 1 para
duas tecnologias diferentes e o ajuste das curvas empíricas
com a distribuição Gamma Generalizada de 3 parâmetros,
uma generalização da já consagrada distribuição Log-normal,
definida por [11]
fΓ (r) =

γβ λ/γ rλ−1
exp(−βrγ ),
Γ(λ/γ)

(3)

em que Γ(·) é a função Gamma, e λ, γ e β são derivados a
partir de [11, Eq. 1].
Observa-se na Figura 4 o comportamento menos determinístico da PDF da envoltória da MNO 1 para a tecnologia 4G
em comparação com a 3G. Observa-se também que as curvas
teóricas se aproximam muito bem do comportamento das
curvas empíricas, obtendo um erro quadrático médio (MSE) de
1.54% para a curva 3G e de 2.26% para a curva 4G. A Tabela
I ilustra os valores dos parâmetros utilizados nos ajustes.
Tabela I
PARÂMETROS E STIMADOS DA F UNÇÃO G AMMA G ENERALIZADA
Tecnologia da MNO
3G
4G

γ̂
1.18
1.16

λ̂
2.35
3.2

3

4

r

β̂
1.7
2.5

MSE (%)
1.54
2.26

Figura 4. PDF da envoltória da MNO 1 para sinais 3G e 4G com comparação
entre curvas experimentais e teóricas. Local: Eixão Norte, Brasília.

Por fim, a função de autocorrelação (ACF) também é
investigada com o objetivo de analisar o grau de similaridade
entre amostras em um dado local, assim como investigar o
ajuste devido entre curvas empíricas e teóricas modeladas pela
distribuição α-µ [12], definida como [12]
AR (d) =

r̂Γ2 (µ + α1 )2 F1 (− α1 , − α1 ; µ; ρ(d))
2

µ α Γ2 (µ)

,

(4)

em que α é o parâmetro de potência que representa as nãolinearidades do meio de propagação, µ estáprelacionado com
número de clusters de multipercurso, r̂ = α E(rα ) e ρ(d) =
√
2
ζI0 ( κ2 −(2πd/λ)2 +j4πκd cos(ϕ)/λ)+(1−ζ)J0 (2πd/λ)I0 (κ)
, em
I0 (κ)
que 0 ≤ ζ ≤ 1 indica a quantidade de recepção direcional,
ϕ ∈ [−π, π] representa a direção média do ângulo de chegada
e κ ≥ 0 controla a largura do feixe.
A Figura 5 e a Tabela II ilustram os resultados das curvas
práticas e teóricas e os valores dos parâmetros estimados,
respectivamente. Observa-se, além do excelente ajuste entre as
curvas empíricas e teóricas, como as curvas teóricas seguem
as mesmas tendências de mudança de concavidade das curvas
práticas.
Tabela II
VALORES ESTIMADOS DE ACF PARA MODELO ANISOTRÓPICO.
MNO
1
2

α̂
0.5
0.3

µ̂
1.2
3

ζ̂
0.4
0.65

κ̂
18
15

ϕ̂
0
0

B. Medições de Taxa de Dados
O aplicativo utiliza a informação de tempo de execução
em conjunto com o contador de volume de dados mantido
pelo sistema operacional para determinar a taxa instantânea
de dados em cada instante de medição. Essa é uma forma de
não onerar significativamente o plano de dados do usuário e
conseguir capturar sua experiência de uso normal, diferente
dos habituais speed test que buscam mostrar a máxima capacidade da rede durante pequenos intervalos de tempo e, por
1027isso, nem sempre refletem a experiência percebida por cada
usuário.
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Figura 5. Autocorrelação entre as curvas empíricas e teóricas para MNO 1
e MNO 2. Local: Eixão Norte, Brasília.
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Nesse trabalho, foi apresentado um sistema colaborativo
que está sendo desenvolvido com foco no usuário final, cujo
principal objetivo é informá-los sobre a cobertura e a taxa de
dados das redes móveis de uma determinada região com base
nos dados obtidos de forma colaborativa por todos os demais
usuários do sistema.
O uso de hexágonos dinâmicos no mapa de cobertura é um
diferencial em comparação com outros sistemas. A capacidade
de gerar imagens de mapas com qualquer informação coletada,
como a intensidade de sinal que foi demonstrada e a taxa de
dados trafegada, também é um diferencial. Assim, os usuários
podem avaliar a cobertura dos operadores com maior nível de
detalhes, mapeando as regiões com cobertura deficiente, baixa
intensidade de sinal recebido ou baixa taxa de dados média.
Essas informações também são úteis para as operadoras que
atuam em uma dada região como forma de analisar potenciais
falhas de cobertura, mapear o perfil de uso de tráfego de seus
clientes na região, dentre outros.
Este sistema também possui capacidade de caraterização de
canais sem fio para análise dos efeitos de sombreamento e
perda de percurso. Assim, ele pode ser um ponto de partida
para análises mais completas, além de ajudar em validações
prática de distribuições de desvanecimento a partir de campanhas de medições controladas. Em breve essa ferramenta será
disponibilizada para download gratuito na loja de aplicativos
da Google. (A maioria das capturas de telas do aplicativo
foram omitidas neste artigo por motivo de espaço).
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Edge Computing: Um Estudo sobre Ferramentas de
Simulação e suas Caracterı́sticas
Fernanda B. G. Famá, Danilo F. S. Santos e Angelo Perkusich

Resumo— Edge Computing (EC) é um paradigma tecnológico
que surgiu com o intuito de suprir a necessidade de aplicações
por baixa latência. Apesar dos avanços obtidos com o processamento de dados distribuı́do da computação em nuvem e móvel,
requisitos de latência e disponibilidade levaram a necessidade de
processamento próximo as entidades finais na borda da rede,
através do EC. Neste artigo é apresentada uma visão geral
sobre EC e o seu impacto sobre a Internet das Coisas. Como
principal contribuição, este artigo apresenta uma classificação
de ferramentas de simulação para EC, permitindo que novos
serviços possam ser validados em ambientes simulados.
Palavras-Chave— Edge Computing, Computação Pervasiva,
Computação Móvel, Internet das Coisas.
Abstract— Edge Computing (EC) is a technological paradigm
that emerged with the aim of fulfill the need of applications for
low latency. Despite the advances in data sharing and processing
among remote entities using cloud and mobile computing, low
latency and availability requirements led to the distribution
of processing power to the edge of the network, through EC.
This article presents an overview of EC, and its impact on the
Internet of Things. As main contribution, this article presents a
classification of simulation tools for EC, allowing new services to
be validated using these tools.
Keywords— Edge Computing, Ubiquitous Computing, Mobile
Computing, Internet of Things.

I. I NTRODUÇ ÃO
Podemos analisar o avanço dos anseios dos usuários finais e
da indústria pela crescente disponibilidade de serviços móveis,
através de Smartphones ou dos objetos conectados, ou as
coisas da Internet das Coisas. No inı́cio da computação móvel,
os primeiros dispositivos móveis a se conectarem a Internet
possuı́am uma quantidade restrita de memória, capacidade de
processamento e armazenamento. Atualmente, com os novos
Smartphones e dispositivos embarcados, já é possı́vel obter
uma maior capacidade de processamento e armazenamento,
de modo a suportar a execução de diversas aplicações e sua
integração com serviços remotos através da computação em
nuvem.
No entanto, tratando-se de aplicações onde é necessária
uma alta taxa de transferência de dados, como stream de
vı́deos e serviços em tempo real, alguns dispositivos móveis e
seus sistemas embarcados necessitam de uma resposta rápida
dos serviços remotos para suas aplicações. Além disso, com
o aumento de dispositivos conectados à rede, devido principalmente ao surgimento da Internet das Coisas, o volume
de dados trafegados também aumentou, e como resultado
disso, surge a necessidade de aumentar a largura de banda e

capacidade de rede para evitar problemas como congestionamento. Visando solucionar essas limitações, investimentos da
indústrias e pesquisas em torno do Edge Computing tem crescido energicamente nos últimos anos [1], especialmente com
sua adoção por redes de quinta geração (5G).
Edge Computing (EC) é um paradigma que visa processar
parte dos dados na borda da rede, ou seja, mais próximo da
fonte de dados, em vez de percorrer longos percursos pela
rede, como a Internet, até serem processados em um serviço
em nuvem em datacenter distante. Com isso, é possı́vel reduzir
o consumo de energia da rede como um todo, reduzir a
necessidade de largura de banda para backbones, diminuir a
latência de resposta aos serviços para os dispositivos finais, e
melhorar quesitos como segurança dos dados e privacidade [2].
Atrelado ao conceito de Edge Computing está o conceito de
Fog Computing [2]. No contexto desse artigo, os conceitos são
considerados iguais, entretanto, de um ponto de vista mais amplo podemos considerar que o Edge Computing é mais voltado
para os desafios e soluções computacionais relacionados aos
serviços e aplicações da computação de borda, enquanto o
Fog Computing tem um foco maior em aspectos relacionados
a infraestrutura de rede, como ilustrado na Figura 1. Como o
próprio nome sugere, Fog Computing, atua nos dispositivos de
infraestrutura, como roteadores, switches e estações rádio base,
localizados na névoa (entre o dispositivo final e a nuvem), de
modo que os mesmos possuam uma configuração adaptável às
diferentes caracterı́sticas dos nós e serviços na borda (edge),
acarretando, então, uma redução do gargalo no que diz respeito
à transferência de dados para a nuvem ou redes móveis.

Fig. 1.

Novo cenário de rede

Baseado nesse novo cenário e visando o desenvolvimento
rápido de novos serviços para EC e redes de próxima geração,
Os autores fazem parte do Centro de Engenharia Elétrica
é fundamental dispormos de mecanismos e ferramentas que
e Informática, da Universidade Federal de Campina Grande,
permitam a análise da infraestrutura da rede de borda, desde
Campina
Grande-PB,
e-mails:
fernanda.fama@ee.ufcg.edu.br;
danilo.santos@dee.ufcg.edu.br;perkusic@dee.ufcg.edu.br.
a inserção das Coisas (dispositivos finais) na rede, até a
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

avaliação de como os serviços de EC devem funcionar. Devido
às caraterı́sticas especı́ficas de rede do EC, uma das possibilidades é uso de ferramentas que possam simular tais ambientes,
topologias de rede, gestão de recursos e serviços. Além disso,
a possibilidade de realizar simulações que possam validar e
analisar o desempenho desses ambientes, de forma a mensurar
os ganhos que podem ser obtidos, é relevante para empresas e
desenvolvedores, e aos usuários que receberam melhorias em
termos de qualidade de serviços.
Neste artigo é apresentado um mapeamento sobre ferramentas de simulação voltadas para caracterı́sticas especı́ficas do
paradigma de Edge/Fog Computing. Adicionalmente, através
desse mapeamento, foi realizada uma classificação e discussão
sobre os objetivos e caracterı́sticas de cada uma dessas ferramentas, de modo a orientar um desenvolvedor na escolha
da melhor ferramenta dados seus requisitos de projeto. Como
contribuição, portanto, este artigo apresenta uma discussão
comparativa entre as novas ferramentas de simulação de EC
que estão sendo desenvolvidas, e como cada uma pode se
adequar a diferentes propósitos.
Este artigo está dividido da seguinte forma: na seção II é
realizada uma breve introdução das ferramentas pesquisadas,
no entanto, apenas as principais são detalhadas na seção III.
Na seção IV é feito um levantamento das principais caracterı́sticas das ferramentas, categorizando-as e comparando-as,
para enfim, serem sintetizadas na Tabela I. Por fim, a seção V
contém a conclusão e os futuros trabalhos.
II. F ERRAMENTAS
Ao decidir implantar uma nova arquitetura, infraestrutura
ou serviço, é imprescindı́vel a realização de testes, onde serão
analisados a viabilidade, desempenho e configurações que
serão adotados para cada implementação. Visando isso, como
discutido anteriormente, o uso de ferramentas que simulam
condições semelhantes às desejáveis se torna uma prática.
Dessa forma, o objetivo desta seção é apresentar as principais
ferramentas de simulação identificadas e disponı́veis para
ambientes envolvendo Fog e Edge Computing, obtidas através
de um processo de revisão bibliográfica.
A. Emufog
O EmuFog é um emulador open-source da MaxiNet1 Distributed Emulation of Software-Defined Networks, desenvolvido em Java que permite controle e repetibilidade dos
experimentos. O MaxiNet, adveio do MiniNet, que possibilita
a simulação de redes complexas, devido a sua infraestrutura
distribuı́da [3] [5]. O EmuFog tem sua estrutura dividida em:
geração de topologia; transformação da topologia; aprimoramento; desenvolvimento e execução.
A ferramenta suporta que a rede seja gerada usando
o BRITE2 ou importada do CAIDA3 . Na segunda etapa,
configurações como latência e a taxa de transferências de
dados dos equipamentos são aplicadas; a rede é representada
por um grafo unidirecional. Na etapa de aprimoramento é
onde são usados os Nós Fog, que possuem configurações
1 Disponı́vel

em https://maxinet.github.io/
https://www.cs.bu.edu/brite/
3 CAIDA, http://www.caida.org/home/

diferenciadas como, conexões máximas e custo. Fica a cargo
do desenvolvedor especificar a capacidade computacional dos
Nós e a quantidade de clientes que estarão conectados. Os
componentes de aplicações são obtidos através de contêineres
de aplicação Docker 4 e implantados nos Nós, o que permite
a execução em várias plataformas, suporte à limitação de
recursos de hardware, além de ser leve e seguro [4].
B. EdgeCloudSim
Esse simulador é uma extensão do CloudSim, framework
open-source desenvolvido em Java que foi projetado para
cenários envolvendo Edge Computing. Dessa forma, o principal foco é a simulação de rede e recursos computacionais.
O CloudSim é uma ferramenta que analisa o desempenho no
que se refere a Cloud Computing. O EdgeCloudSim tem sua
arquitetura dividida em: Core Simulation, Networking, Load
Generator, Mobility e Edge Orchestrator. A simulação de
dispositivos móveis é um dos pontos fortes dessa ferramenta,
já que possibilita simular redes WLAN [6].
C. FogTorchπ
Essa ferramenta foi desenvolvida para dar suporte a ambientes envolvendo Cloud, Edge e IoT. Esse protótipo é uma
extensão do FogTorch, ferramenta essa open-source desenvolvida em Java. A mesma, é voltada para análise de recursos de processamento, latência, largura de banda, requisitos
de processamento e a qualidade de serviço (QoS) de um
aplicativo. Isso é feito através de modelagem de links de
comunicação. Quando entramos no âmbito de hardware, é
levado em consideração, memória, armazenamento e núcleos
de CPU. Já em software, o sistema operacional, linguagem de
programação e estruturas de dados, são informações descritas
em listas [13].
D. iFogSim
O conjunto de ferramentas de simulação iFogSim é outra extensão do framework CloudSim. Essa, assim como a
EdgeCloudSim é open-source e desenvolvida em Java. No
entanto, foi projetada visando simular ambientes que integram
dispositivos IoT, como sensores e atuadores; sendo capaz de
localizar-se na Cloud, na Fog ou na Edge da rede [6]. Esse
simulador através da inserção desses dispositivos, permite a
criação de topologia, análise de polı́ticas de gerenciamento
de recursos, consumo de energia, congestionamento na rede,
custo e latência [7].
O iFogSim tem sua arquitetura dividida em várias camadas,
como pode ser visto na Figura 2, de baixo para cima temos: os
dispositivos IoT, dispositivos Fog, geração de dados, monitoramento da infraestrutura, gerenciamento de recursos, modelos
de aplicações e aplicações IoT. Na camada mais baixa, é onde
vão estar dispostos os dispositivos IoT, que através dos seus
sensores e atuadores, irão captar dados do ambiente e integrar
com o meio a sua volta. Os dispositivos Fog são organizados
em ordem hierárquica, oferecem recursos de memória, rede e
computação; quando criados devem ser associados a uma taxa
de processamento de instruções e consumo de energia. Na

2 BRITE,

4 Docker,
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geração de dados, o fluxo de dados pode advir de sensores ou
de módulos de aplicativos. Quando gerado pelos dispositivos
Fog, serão monitoradas pela camada seguinte. Nessa camada,
a de monitoramento de infraestrutura é onde é feita a análise
do desempenho dos dispositivos. Posteriormente, na camada
de gerenciamento de recursos, tem-se uma previsão do uso
de recursos que são administrados através de polı́ticas de gerenciamento que controlam e gerenciam os serviços oferecidos
pelos dispositivos [8]. A última é dedicada ao desenvolvimento
de serviços e aplicações de Internet das Coisas, utilizando um
cenário com Edge Computing.

a construção, comparação e otimização de protocolos, serviços
e aplicativos para o novo paradigma IoT. Essa plataforma
possui mais de 2000 nós de sensores sem fio fixos ou
móveis espalhados em seis locais diferentes na França [18].
O testbed SmartSantander7 adveio de um projeto que prevê
a implantação de 20.000 sensores, que tem como objetivo
permitir uma avaliação experimental em escala urbana de
novas tecnologias IoT [17]. Por fim, o SimpleIoTSimulator,
ferramenta comercial que permite simular cenários na borda
de IoT em grande escala em dispositivos como sensores e
gateways.
Como aspecto interessante, dentre a bibliografia e projetos
pesquisados não foram identificados trabalhos relevantes que
envolvam o desenvolvimento de módulos e ambientes de
simulação de EC utilizando ferramentas como o NS-3 ou OMNet++, os quais estão entre os principais simuladores de redes
utilizados na academia e indústria. Foram apenas identificados
trabalhos em estágios iniciais de desenvolvimento.
III. AVALIAÇ ÃO DE F ERRAMENTAS
Nesta seção serão detalhadas algumas caracterı́sticas das
principais ferramentas que já foram apresentadas anteriormente.

Fig. 2.

Arquitetura do iFogSim

E. Outras ferramentas
Outras ferramentas foram identificadas, as quais abrangem
apenas alguns aspectos do EC. O SherlockFog é voltada para
aplicações MPI (Message Passing Interface), padrão que especifica um modelo para comunicação de dados em computação
paralela. O que garante diferentes topologias, caracterı́sticas
de desempenho e capacidade computacional [14].
RECAP é um framework que visa implementar uma nova
arquitetura na qual possa ser realizado o gerenciamento de
recursos e análise de dados. Isso é proposto através de um
simulador de cenários, Cloud, Edge e Fog Computing. Essa
ferramenta, dispõe-se a realizar simulações de aplicações, de
recursos de infraestrutura, de gerenciamento de recursos para
então, realizar experimentação e validação dos resultados. No
entanto, a ferramenta Recap está em desenvolvimento, e o
projeto RECAP5 é financiado pela Horizon 2020 [15].
De acordo com Massimo et al [7] várias soluções opensource foram propostas para dar suporte a arquitetura de
Cloud, Edge e Fog Computing, entre elas os testbeds FIT IoTLab e o SmartSantander, e o simulador SimpleIoTSimulator.
O FIT IoT-Lab6 é uma plataforma de larga escala que permite

A. Caracterı́sticas do EmuFog
Dada a descrição apresentada anteriormente, a ferramenta
de simulação EmuFog, possui como principais caracterı́sticas a
extensibilidade, escalabilidade para topologia de grande escala,
a emulação de aplicações reais e sua carga de trabalho, possibilitando então uma flexibilidade de simular cenários e hardware
diferentes. Um dos pontos negativos dessa ferramenta, são os
valores estáticos para a capacidade computacional e a quantidade de usuários conectados a essa rede, portanto, fazendo
com que a rede não seja adaptativa. Em [4] é detalhado o
funcionamento da arquitetura do EmuFog, tendo como foco a
polı́tica de posicionamento utilizada pela ferramenta nos nós
Fog. Já no trabalho [5] é realizado um estudo sobre ferramenta,
detalhando o conceito, a implementação e evolução da mesma.
B. Caracterı́sticas do iFogSim
Considerando que iFogSim é um framework projetado para
fornecer um ambiente de modelagem que integra a Edge
Computing, com a Cloud e a Internet das Coisas, o mesmo
tem como principais caracterı́sticas fornecer a possibilidade
de simulação e análise de diversas funcionalidades e recursos
inerentes à topologia de rede. No entanto, não está no seu
escopo problemas de rede de baixo nı́vel, como gerenciamento
de interferências entre dispositivos densamente posicionados,
suporte a comunicação entre dispositivos. Além disso, não
é possı́vel descarregar módulos em outros dispositivos no
mesmo nı́vel hierárquico. Em [8] pode ser encontrado um
detalhamento das propriedades, da arquitetura, da estruturação
e implementação do framework. Ademais, é analisado o desempenho de estudos de casos, o primeiro; verifica a latência
em um jogo online [11], o segundo; análise de uma rede fı́sica
empregando uma rede de câmeras distribuı́das usada para

5 RECAP,
6 FIT

https://recap-project.eu/
IoT-Lab, https://www.iot-lab.info/

7 SmartSantander,
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fiscalização inteligente [12]. Em [9] e [10] é usado o iFogSim
para simular um ambiente de gerenciamento de compras e
suprimentos interativo que gerência seu inventário de forma
automatizada.
C. Caracterı́sticas do EdgeCloudSim
A outra extensão do CloudSim, o EdgeCloudSim, foi desenvolvido para integração de Edge Computing a seu framework.
Essa ampliação possibilita a modelagem de redes WLAN e
WAN, a implementação de modelos que permite a mobilidade
dos dispositivos. Em [6] é possı́vel analisar um estudo de
caso voltado para o reconhecimento de face, nesse exemplo,
são considerados três modelos de arquitetura diferentes. Nessa
ferramenta é possı́vel analisar o desempenho da topologia,
como, atraso médio, tempo médio de serviço e análise de perda
de tarefas.
D. Caracterı́sticas do FogTorchπ
Por fim, temos o FogTorchπ que tem como principais
caracterı́sticas, o desenvolvimento e disponibilização de uma
ferramenta que possibilita a implementação de aplicativos em
um cenário Fog e análise do desempenho dessa implementação
em termos de Quality of Service. Isso é feito através da
inserção de especificações de uma infraestrutura Fog, contendo
informações sobre os recursos de processamento e QoS; e
as especificações de um determinado aplicativo que desejasse
implementar. O sistema irá retornar as implementações que
estão de acordo com as especificações da infraestrutura [13].
IV. D ISCUSS ÃO DAS CARACTER ÍSTICAS
A fim de facilitar a escolha entre as ferramentas, foi
desenvolvido um sistema de classificação baseado em critérios
inerentes as ferramentas analisadas na pesquisa. Com isso,
foi realizado um resumo sobre as caracterı́sticas principais
encontradas, possibilitando relaciona-las seguindo os seguintes
critérios:
• Grupo: domı́nio da ferramenta, o qual pode ser o grupo
INFRA ou grupo IoT, descritos nas próximas seções;
• Linguagem de programação predominante: método de
padronização a qual a ferramenta foi fundamentada;
• Principal caracterı́stica: qual elemento, funcionalidade ou
princı́pio de destaque da ferramenta;
• Manutenção: representa o nı́vel de atualização e
manutenção do software em relação a última atualização
realizada.
A. Grupo INFRA
Nesse grupo estão classificadas as ferramentas que tem
como objetivo avaliar e simular caracterı́sticas especı́ficas da
rede de computadores, sejam aspectos de topologia, congestionamento, ou mobilidade de nós.
No EmuFog avaliou-se como objetivo principal o aprimoramento das caracterı́sticas do framework da MaxiNet para
um contexto de Fog Computing. Isso, através de uma nova
polı́tica de posicionamento dos nodes Fog, o que em [4] é
apresentado como uma melhoria na topologia da rede devido a
escalabilidade dos algoritmos criados. O uso dessa ferramenta

deve ser considerado quando necessita-se de um cenário de
teste mais realista e dinâmico onde não há possibilidade ou
disponibilidade de criar e simular uma rede manualmente,
apesar da plataforma também disponibilizar esse uso.
Tratando-se do EdgeCloudSim foi considerado como caracterı́stica principal desse framework a simulação dos recursos
computacionais e de rede inerentes a Edge Computing .
Diferente do anterior que tem como foco o ambiente Fog,
com seus nos, comutadores e links; esse trata de serviços
que podem ser desenvolvidos na borda da rede. Logo, o uso
desse framework deve ser considerado para modelar e simular
serviços móveis que sejam necessários transferir tarefas para
a Edge Computing [6] [19].

B. Grupo IoT
Nesses grupos se enquadram as ferramentas que tem
como objetivo permitir a validação e execução de serviços e
aplicações em um ambiente simulado de EC. O foco, portanto,
está em avaliar como Nós na Internet das Coisas podem ser
utilizados e beneficiados pela EC. Portanto, os simuladores
desse grupo focam no desenvolvimento de ambientes que
integrem a Internet das Coisas e na prestação de serviços
inerentes a ela, as ferramentas são o iFogSim, FogTorchπ e
SimpleIoTSimulator.
iFogSim tem como principal objetivo fornecer uma ferramenta que simule ambientes IoT e Fog em grande escala,
permitindo a modelagem de componentes como sensores,
atuadores, dispositivos Fog e Cloud. O ponto forte desse framework é o fato de possibilitar aos usuários a implementação
de soluções próprias para o gerenciamento de recursos, através
da modelagem e verificação de polı́ticas de alocação de
serviços. Devido a isso, possibilitou que vários estudos fossem
realizados com o uso dessa ferramenta [20].
O SimpleIoTSimulador assim como o iFogSim, possibilita
que seja simulado cenários com interações em grande escalas
entre seus dispositivos, nesse caso, sensores e atuadores.
Ao analisar e comparar esse framework, foi observado que
sua principal caracterı́stica está na capacidade de possibilitar
que os dispositivos IoT estabeleçam comunicação através de
diversos protocolos como, COAP, MQTT, Cliente/Servidor e
HTTP/s. Isso, propicia a análise de gerenciamento de desempenho de rede, quando realizado inúmeros testes com milhares
de dispositivos utilizando diversos protocolos de comunicação.
No entanto, não foi realizado um detalhamento dessa ferramenta nas seções anteriores, pela razão que, apesar de ser
considerado em alguns trabalhos como ambiente de simulação
que dar suporte a Fog Computing, não foi encontrado nenhum
componente especı́fico ou estudo de caso que utilize essa
ferramenta para esse cenário [16].
Por fim, O FogTorchπ dentre as ferramentas analisadas tem
uma caracterı́stica própria, fornece um meio de possibilite a
validação de serviços e aplicativos voltados para o paradigma
de Edge Computing. Dessa forma, esse protótipo deve ser
utilizado por exemplo, quando deseja-se determinar quais
implementações de um aplicativo em uma infraestrutura Fog
atende a todos os requisitos de processamento, IoT e QoS.
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TABELA I
C OMPARATIVO ENTRE FERRAMENTAS SELECIONADAS QUE SUPORTAM EDGE COMPUTING.

Ferramenta
EmuFog
EdgeCloudSim
iFogSim
FogTorchπ
SimpleIoTSimulator

Grupo
INFRA
INFRA
IoT
IoT
IoT

Linguagem
Java
Java
Java
Java
Java

V. C ONCLUS ÕES E TRABALHOS FUTUROS
A grande quantidade de dados que está sendo gerada nos
últimos anos, aliado com as novas demandas do mercado,
tem alavancado pesquisas e estudos visando novas formas de
transmissão e processamento desses dados. O paradigma da
Edge Computing tem se tornado um desses focos, já que visa
uma distribuição e processamento de dados em várias camadas
da rede, de modo a aproximá-los dos dispositivos finais. Em
adição a essa necessidade, somam-se novos requisitos de
aplicações e serviços que colocam a latência de rede como
um fator determinante.
Com a análise realizada neste trabalho, nota-se a necessidade de desenvolver ferramentas que viabilizam a
implementação de simuladores de rede, de infraestrutura e
serviços na área. Devido ao recente paradigma do EC, primeiramente é necessário dispormos de um ambiente de simulação
que apresente as principais caracterı́sticas do Edge Computing.
A pesquisa realizada fornece um mapeamento e
classificação de ferramentas voltadas para
Edge/Fog
Computing, onde o desenvolvedor pode basear-se para
escolha da ferramenta adequada a sua aplicação. Foram
identificados dois grandes grupos de simuladores, um voltado
para avaliação de caracterı́sticas de rede e outro voltado para
a execução de serviços e aplicações em ambiente simulado.
Como trabalho futuro será realizado um estudo detalhado
das ferramentas, análise de seu funcionamento e verificação
de possı́vel integração entre elas. Como aspecto interessante,
não foram identificados trabalhos completos que envolvam o
desenvolvimento de simulações de EC utilizando ferramentas
como o NS-3 ou OMNet++. Portanto, como trabalhos futuros,
pode-se avaliar o desenvolvimento de módulos de simulação
nessas ferramentas que permitam a validação de serviços e
aplicações de EC.
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Sistema de Medição Automatizado das Características
de Irradiação de Antenas
Samuel Vinícius Medeiros de Araújo, Raymundo Amorim Junior, Raquel A. A. Rodrigues, Rômulo R. M.
do Valle e Glauco Fontgalland

Resumo—O diagrama de irradiação é uma das características
mais importantes de uma antena, seja ela miniaturizada,
compacta ou grande do tipo parabólicas. Além do ganho e da
polarização, a medição do diagrama de irradiação é realizada
para cada plano individualmente e, muitas vezes, manualmente.
Portanto, se faz necessário um sistema de medição para realizar
testes em qualquer antena, mesmo aquelas de porte considerável.
Ainda que disponíveis, esses sistemas, devido ao processo de
medição especializado, são caracterizados, por medições de custo
elevado, demorado e por vezes não totalmente automatizado.
Este artigo apresenta um sistema de automatização do processo
de medições do diagrama de irradiação de antenas, a partir da
integração de diferentes componentes por meio de uma interface
desenvolvida no software Matlab. A particularidade do sistema
desenvolvido é permitir medição da polarização em diferentes
ângulos de rotação de forma automatizada.
Palavras-Chave—Diagrama de Irradiação, Automatização,
Medição de antenas.
Abstract—The irradiation diagram is one of the most
important characteristics of an antenna, whether miniaturized,
compact or large (parabolic). In addition to gain and
polarization, the measurement of the irradiation diagram is
performed for each plane individually and often manually.
Therefore, a measurement system is necessary to perform tests
on any antenna, of considerable size. Although available, this
measurement process is specialized, expensive, time-consuming
and not fully automated. This paper presents an automation
system for the measurement process of the antennas irradiation
diagram, from the integration of different components through
an interface developed in Matlab. The particularity of the
developed system is to allow measurement of the polarization in
different angles of rotation in an automated way.
Keywords—Radiation Pattern, Automation, Measurement of
antennas.

I.

INTRODUÇÃO

Quaisquer equipamentos utilizados em tecnologia de
comunicações sem fio necessitam de antenas que consigam
emitir e receber as informações que são transmitidas pela
propagação dos respectivos campos eletromagnéticos. Para isso
é necessário dispor de sistemas capazes de caracterizar os mais
diversos tipos de dispositivos irradiantes que venham a ser
utilizados em qualquer sistema de comunicações, sejam eles
para radiodifusão, telefonia móvel, sensoriamento, rastreio ou
conectividade entre equipamentos.
De todas as medições de antena consideradas, o diagrama
de irradiação é o que demanda maior cautela em virtude da

complexidade exigida. Sendo assim, o diagrama de irradiação
de uma antena é uma representação tridimensional da
magnitude, fase e polarização do campo eletromagnético. Na
maioria dos casos, a distribuição espacial da irradiação
eletromagnética é determinada em dois planos principais de
interesse planos E e H [1].
Sem um sistema de posicionamento automático, torna-se
por vez, uma tarefa árdua verificar todas as condições de
irradiação de uma antena. Como diversos passos repetitivos
para cobrir a revolução nos dois planos são necessários para a
execução desta tarefa, isto facilmente pode conduzir a erros de
leituras, de posicionamento espacial, de regularidade dos
passos, na ortogonalidade dos planos e altura. Deve-se
considerar ainda que sistemas de medição tridimensionais são
extremamente especializados e disponíveis apenas em centros
avançados. A grande maioria das câmaras anecóicas existentes,
e principalmente no Brasil, não dispõem de um sistema
automatizado como descrito. Algumas câmaras anecóicas são
equipadas apenas com mesas giratórias, ou seja, possuem um
sistema para realização apenas a rotação em um plano
(horizontal)[2] [3].
Para obter resultados mais precisos e ao mesmo tempo
reduzir os esforços, vislumbramos realizar neste trabalho um
sistema de posicionamento aliado a uma interface gráfica para
automatização do processo de medição do diagrama de
irradiação de antenas e visualização do diagrama de irradiação
ou outra medida disponível em tempo real. Não obstante, a
variação da antena sob teste em torno de seu próprio eixo é
importante para estudos de polarização e é prevista em [4],
para caracterização mais precisa dos diagramas de irradiação.
Este documento está organizado da seguinte forma:
detalhamento da parte física (hardware) do sistema na seção II.
Descrição e design do projeto, bem como, a conexão entre
esses equipamentos na seção III. Na seção IV, a interconexão
do sistema e os resultados obtidos, além das contribuições do
trabalho, enquanto as principais conclusões são resumidas na
Seção V.
II.

HARDWARE

Diante da complexidade do processo de medição, elevado
custo e considerável tempo de aquisição dos dados referentes
ao completo diagrama de irradiação de uma antena ou
dispositivo sob teste (DST), é necessário a agregação de
diferentes componentes, sendo assim, diversos padrões de
comunicação são utilizados no projeto, como pode ser visto na
Fig. 1.
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certa forma limita a utilização, tendo em vista aplicações que
demandam maior corrente de alimentação.
C. Vector Network Analyzer (VNA)
O VNA é usado para caracterizar os mais diversos tipos de
componentes sensíveis a variação de frequência tais como
filtros ou amplificadores. Como o VNA tem a capacidade de
receber receptores de micro-ondas multicanais, os analisadores
de rede são altamente adequados para medições de parâmetros
de antena. A vantagem de usar o Vector Network Analyzer é
que ele fornece valores de potência de pico para uma medição
padrão, estabilidade de frequência e precisão [6]
III.
Fig. 1.

Diagrama de blocos da interconexão dos dispositivos do sistema

O hardware é projetado com as seguintes etapas:
1.

A antena a ser testada deve girar em diferentes
ângulos estabelecidos na interface.

2.

A comunicação entre os dispositivos utilizam
diferentes protocolos de comunicação, ou seja, as
tarefas são sincronizadas pela interface.

A. GPIB
O protocolo de comunicação entre instrumentos GPIB
(General Purpose Interface Bus) se tornou um padrão para
controle de instrumentos automatizados e industriais. Enquanto
o GPIB se popularizou, foi formalizado por várias
organizações de padronização. Outras opções de comunicação
para controle de instrumentos se tornaram atrativas como, por
exemplo, o USB, PCI Express e Ethernet/LAN. Apesar de
muitas vezes um desses barramentos ser suficiente para
solucionar todos os requisitos de instrumentação, é mais
provável que duas ou mais tecnologias de barramento
coexistam no ambiente de medição, pois cada um possui suas
próprias vantagens. Então, vale salientar que o desafio não é
escolher um único barramento ou plataforma para padronizar
todas as aplicações, mas escolher um barramento ou plataforma
apropriada para uma aplicação específica ou mesmo parte
específica da aplicação[5].

A representação da rotina do sistema implementado é
mostrada na Fig. 2:

A utilização do GPIB ocorre por ser um barramento
consolidado e projetado especificamente para aplicações de
controle. Os instrumentos GPIB não são auto detectáveis ou
autoconfigurados quando conectados ao sistema e robustez dos
cabos e conectores são apropriados para a maior parte dos
ambientes físicos. A interoperalidade entre o GPIB e o Matlab
é um dos principais motivos para utilização deste padrão neste
projeto.
B. Microcontrolador - Arduíno
O Arduíno é uma plataforma de prototipagem eletrônica
open-source que se baseia em hardware e software flexíveis e
fáceis de usar.
Neste trabalho utilizou-se o modelo Arduíno UNO, que
apesar de não ser o mais sofisticado e robusto, satisfaz todas as
condições propostas. Vale ressaltar que sua alimentação pode
ser feita a partir da porta USB do computador ou através de um
adaptador AC, o que viabiliza o processo de alimentação, bem
como salientar que a porta USB é limitada a 500 mA o que de

DESIGN E DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O sistema de posicionamento localiza a antena em posições
pré-definidas pelo usuário em uma interface implementada no
Matlab. A unidade central de processamento (PC) é
responsável pelo gerenciamento entre as diferentes interfaces
do sistema, onde foi instalado o Matlab com licença estudantil,
o qual dispõe de bibliotecas para a comunicação com o
Arduíno e com o VNA. O Matlab é responsável pela
interligação lógica entre VNA e Arduíno, ou seja, a ordem de
leitura e movimentação do conjunto de motores que são
dispostos no sistema de controle.

Fig. 2.

Rotina de execução do sistema de medição

A inicialização do sistema se dá pela conexão do Arduíno e
VNA com o PC. A configuração do sistema se dá por meio da
interface implementada no Matlab configurando os passos de
movimentação da antena, sendo a antena montada sobre o
motor 2, como pode ser visto na Fig. 3, que pode rotacionar a
antena em torno de seu eixo para qualquer ângulo desejado,
variando de 0° a 360°, com passos de 1°. Por sua vez, o motor
1 realiza a tarefa de deslocar o conjunto antena motor 2 por
diferentes posições relativas à vertical, ou seja, um
deslocamento ao longo do mastro.
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Fig. 4.

(a)

Conexão do módulo relé com Arduíno (a) conexão física (b)
simulação da conexão

Em seguida é realizada a leitura pelo VNA e os parâmetros
são armazenados no computador no qual se está realizando a
tarefa, até que o Matlab indique que o posicionamento indique
o fim da rotina programada previamente.
A. Conexão Computador-VNA
Todas conexões feitas neste projeto visam a integração
realizada com o Matlab, ou seja, o Matlab será responsável por
interconectar logicamente as partes constituintes deste sistema.
A interface GPIB foi realizada para conexão PC-VNA. Para
isso, foi utilizou-se a linguagem SCPI. O VNA 8753/ET
disponível no LASen possui duas portas e é capaz de varrer
uma frequência de 100 kHz á 3 GHz.
Posteriormente, diversos parâmetros foram captados por
meio da rotina Matlab e os dados foram salvos no computador,
foram realizadas medições, coletando os parâmetros de
espalhamento.

(b)
Fig. 3.

Conexão do VNA e Arduíno ao computador

O movimento da antena é orientado pelo o Arduíno e um
módulo relé de quatro canais. Cada relé desse módulo suporta
cargas de até 10 A, em 125 VAC, 250 VAC ou 30 VDC. Os
leds indicadores mostram o estado do relé (ligado/desligado)
em cada canal. O módulo já contém todo o circuito de proteção
para evitar danos ao micro-controlador. Para ativação dos relés,
basta impor nível lógico alto à porta do Arduíno que é
conectada à cada relé, como mostra na Fig.4 onde cada led
representa sentidos de rotação diferentes de cada motor.

B. Conexão Computador-Arduíno
Esta tarefa inicia o controle dos motores através do
Arduíno, tendo em vista que as características do circuito de
comando e força, ou seja, possui uma corrente muito inferior a
corrente utilizada para a partida do motor. No motor 1 para o
circuito de comando temos cerca de 70 mA no momento do
acionamento da chave de partida, já no motor 2 temos em torno
de 50 mA no momento em que acionamos a chave de
acionamento. Tendo em vistas essas características buscamos
retirar a dependência da chave manual para partida de motores
por meio de um módulo relé o qual é conectado no Arduíno,
passando este módulo vem a ditar o movimento de motores.
Para o acionamento automático e melhor configuração dos
parâmetros de rotação e deslocamento da antena, foi
implementada uma interface gráfica por meio do Matlab, como
pode ser visto na Fig. 5.

(a)
Fig. 5.
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A interface foi dividida em duas seções, como pode ser
visto na Fig. 5, a parte de calibração e a parte de inicialização.
A calibração tem por objetivo estabelecer a posição inicial do
motor e o ângulo inicial da antena. Já na parte referente a
inicialização temos os parâmetros início, que se trata de onde
desejamos começar a movimentação da antena ao longo do
mastro e fim que indica o ponto de parada. Todos os campos da
inicialização devem ser preenchidos para inicialização do
programa.
IV.

INTERCONEXÃO DO SISTEMA E RESULTADOS

Após a conexão PC-Arduino e PC-VNA, foi realizada a
junção dos sistemas por meio da integração lógica do Matlab.
A parte física da montagem final pode ser vista na Fig. 6. Esta
parte foi prejudicada pela dificuldade de interconexão do
Arduíno com o sistema de comando dos motores visto que o
módulo relé após algumas comutações era desconfigurado e
seus contatos permaneciam todos abertos ou todos fechados
criando assim em algumas situações, sobrecorrentes no circuito
que danifica alguns capacitores da parte de comando. O
sistema permanecia funcional apenas para algumas
comutações. Para solucionar esse problema foram introduzidos
circuitos de proteção para o módulo relé.

Fig. 6.

(b)
Fig. 7.

A antena dipolo que foi utilizada nos testes, de acordo com
as medições feitas em ambiente aberto, apresenta o diagrama
de irradiação que pode ser visto na Fig.8.

Fig. 8.

Configuração final do sistema de medição automático

A caracterização experimental foi realizada no Laboratório
de Eletromagnetismo e Micro-ondas Aplicada, LEMA, da
Universidade Federal de Campina Grande, utilizando um
analisador de rede vetorial. A Fig. 7 apresenta a antena dipolo
fabricada e utilizada nos testes. A partir daí, foi feito o
deslocamento vertical na antena de prova em torno da que está
a ser testada, de modo que estivessem com polarização cruzada
ou mesma polarização, como pode ser visto na Fig. 7 (a) e Fig.
7 (b), respectivamente.

Polarização das antenas (a) Polarização cruzada (90°) (b) Mesma
Polarização

Diagrama de irradiação da antena sob teste nos planos E e H.

Assim, podemos ter um maior detalhamento no plano de
elevação e plano azimutal, obtendo mais informações da antena
sob teste, como por exemplo, sua diretividade e o ganho, este
apresentado na Fig. 9.

Fig. 9.

(a)

Ganho da antena ( ganho x frequência)

A Fig. 10 demonstra o coeficiente de reflexão da antena
utilizada na medição, as duas antenas possuem
aproximadamente a mesma resposta em frequência. Podemos
notar a frequência de ressonância medida de 2.43 GHz e perda
de retorno próximo de -30 dB.
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Percebe-se que na Fig. 9 (a), quando as antenas estão
alinhadas, ou seja, H = 0 cm, temos uma maior potência
recebida sabendo que as antenas possuem a mesma
polarização, em torno de -25 dB. Quanto mais é distanciada a
antena de teste, menor será a potência recebida, apresentando
um valor próximo de -35 dB, nos casos com maior variação.
Na situação, da polarização cruzada, notamos naturalmente
uma potência recebida bem inferior, pois temos duas antenas
dipolo com polarizações contrárias com coeficientes de
transmissão próximo de -55 dB, para H = 0 cm; variando a
posição da antena percebemos a variação da potência recebida.
Assim os resultados obtidos são os esperados para uma antena
dipolo, validando todo o sistema de medição automático.
V.
Fig. 10.

Coeficiente de transmissão

As antenas foram inicialmente alinhadas em um mesma
altura H = 0 cm. Nessa posição foram coletadas medidas
relativas às antenas com mesma polarizações e polarizações
cruzadas (rotação de 90° em uma delas). Outras medições
semelhantes foram efetuadas, variando o parâmetro H com o
intuito de verificar o coeficiente de transmissão, ou seja, a
potência emitida por uma antena e recebida pela outra (S21),
como mostrado na Fig. 11.

CONCLUSÕES

O sistema de posicionamento de antenas foi implementado,
possibilitando uma aplicação barata em comparação a sistemas
disponibilizados no mercado com estas características. Além de
inovador, pois normalmente os sistemas possuem o
posicionamento na vertical como nosso sistema e
posicionamento em torno do mastro, ou seja, leitura do ângulo
de elevação que vem a ser uma aplicação interessante no
âmbito do RFID, podendo este sistema ser utilizado para a
detecção de uma região de leitura. Para nosso sistema ser
completo bastaria realizar rotações em torno do mastro; assim
teríamos todas as possibilidades possíveis de leitura do
diagrama de irradiação de forma automática. Para uma leitura
completa teríamos que implementar uma rotação em torno do
mastro.
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VALIDA - Uma Plataforma Web para
Comissionamento de Largura de Banda de Circuitos
Virtuais para Enlaces de Alta Disponibilidade
Mateus V. T. Teixeira, Rafael Emerick Z. de Oliveira, Rafael D. Vencioneck, Luiz G. B. Bueloni, Rodolfo S.
Villaça

Resumo— Este artigo apresenta a VALIDA, uma ferramenta
para comissionamento ágil de circuito virtual para de redes
de acesso, com implementação de baixo custo, capaz de homologar a real capacidade de múltiplos enlaces simultaneamente
por meio de uma API REST para auxiliar na descoberta de
problemas de desempenho. A VALIDA está em funcionamento
no Ponto de Presença da RNP no Espı́rito Santo (PoP-ES) e sua
implementação baseia-se em microsserviços e Nodejs. Por meio
de experimentos em ambiente crı́tico conseguiu-se, não apenas
exibir aos administradores do PoP-ES problemas nos enlaces
de acesso, mas também realizar testes de carga sem acarretar
indisponibilidade ao serviço de conectividade em operação.
Palavras-Chave— Comissionamento de rede, largura de banda
disponı́vel, circuito virtual, redes de acesso, microsserviços, nodejs, Containers, Docker.
Abstract— This paper presents VALIDA, a low cost tool for
agile commissioning of virtual circuits to access networks infrastructures. VALIDA has low cost of deploy and operation,
and is able to homologate simultaneously the real capacity of
multiples link using a API REST to facilitate the troubleshooting
in networks performance bottlenecks. VALIDA is in operation at
the RNP Point of Presence at Espı́rito Santo (PoP-ES) and its
implementation is based on microservices with Nodejs. Through
experimentation in a critical and real environment, it was possible
not only to expose to the network managers the occupation of
the client links to PoP-ES, but also to realize performance evaluations without entailing unavailability of operational connectivity
services.
Keywords— Network commissioning, available bandwidth, virtual circuit, access networks, microservices, Nodejs, Containers,
Docker.

I. I NTRODUÇ ÃO
O crescimento na demanda por conectividade resulta em
grandes desafios enfrentados pelos provedores para garantir as expectativas de disponibilidade, largura de banda e
latência na comunicação de dados. Hoje, para interligações
de acesso à rede e para entregas de conexões ponto-a-ponto
é grande o uso de circuitos virtuais. Esses enlaces tem custos
de implementação e de operação mais baixos e permitem
uma utilização mais eficiente e econômica da infraestrutura
Rafael Emerick Z. de Oliveira, Instituto Federal do Espı́rito Santo,
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foi parcialmente financiado e suportado pelo projeto FEST/PoPES-RNP/UFES
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provedora de conectividade. Além disso, podem ser suportados
por meio de infraestrutura própria, ou terceirizada em redes
sobrepostas.
Mesmo que formalizadas em contrato, as expectativas e os
requisitos de qualidade são cada vez mais complexos para
serem auferidos devido a essa sobreposição lógica de infraestruturas. A gestão da qualidade da conexão fica especialmente
complexa quando número de conexões contratadas é grande ou
existe muita heterogeneidade nas tecnologias utilizadas pelos
fornecedores e nas caracterı́sticas dos clientes conectados.
No Brasil, pela sua extensão territorial, isso se torna ainda
mais desafiador. Essa é a realidade encontrada pelos PoPs
(Pontos de Presença) que operam o acesso e distribuição da
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), para atender nacionalmente a demanda de conectividade, em rede avançada, de
diversas instituições de ensino e pesquisa. Por rede avançada,
entende-se aquela cuja existência de reserva de banda deva
sempre existir, para suportar rajadas dos mais diversos tipos
de experimentos cientı́ficos concomitantemente com o tráfego
de acesso à serviços de Internet.
As infraestruturas das operadoras de redes de serviços de
circuito virtual é, em muitos, casos compartilhada além da
capacidade não bloqueante de tráfego. A identificação de
gargalos provocados por estes compartilhamentos, do ponto
de vista do usuário, é algo complexo. Isso porque o incidente
de gargalo é estatı́stico com a utilização geral da rede, e
precisa ser identificado dentro do perı́odo de alta ocupação, e
dificilmente é detectado em horários não comerciais, no qual
as janelas de comissionamento são realizadas.
Neste contexto, monitorar a real largura de banda disponı́vel de um enlace de circuito virtual torna-se desafiador.
Na maioria dos casos, requer mão de obra e equipamentos
especializados e de alto custo. Na escala de centenas de
enlaces contratados, por diferentes prestadores de serviço, é
necessário alguma forma de comissionamento automático das
condições do circuito virtual contratado. Cria-se, assim, a
necessidade de implementação da VALIDA, uma ferramenta
ágil, escalável, capaz de gerar testes e suportar diferentes
formas de avaliação de desempenho, tais como largura de
banda, vazão, latência, taxa de pacotes por segundo e taxa
deperda de pacotes. Além disso, essa ferramenta deve possuir
interface aberta em API REST, que pode ser acionada de forma
ágil e orientada a eventos, permitindo assim que haja uma
integração com ferramentas automatizadas de tratamento de
incidentes.
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

A seguir, na Seção II, a VALIDA é comparada ao estado
da arte, onde sua contribuição será ainda mais evidenciada. A
Seção III apresenta o projeto e a implementação da ferramenta
VALIDA, enquanto a Seção IV apresenta resultados obtidos
com a avaliação da ferramenta em testes de vazão nos enlaces
do Ponto de Presença da RNP no Espı́rito Santo (PoP-ES).
Por fim, a Seção V conclui o artigo e aponta oportunidades
de trabalhos futuros.
II. T RABALHOS R ELACIONADOS
É sabido que existe uma vasta quantidade de ferramentas de
medição e monitoramento, tanto no mercado, com modelos de
distribuição abertos ou proprietários, quanto na academia e na
literatura. Entretanto, muitos desafios ainda persistem [9] e
cabe destacar os diferenciais e as contribuições da VALIDA,
especialmente para a medição e monitoramento aplicado ao
circuitos virtuais para enlaces de acesso de instituições de
ensino e pesquisa aos PoPs da RNP.
O MonIPÊ [6] foi desenvolvido a partir do conjunto de
ferramentas que definem o projeto perfSONAR [5]. Este, por
sua vez, é utilizado por instituições acadêmicas para troca
de dados sobre medições em suas redes. O perfSONAR é
uma ferramenta destinada à pesquisadores e tem como premissa apontar, através de diagnósticos, os problemas existentes
nestas redes. Tanto o perfSONAR quanto o MoniIPÊ são
focados em tarefas agendadas, que muitas vezes provocam falsos positivos quando realizadas continuamente, ou necessitam
de pessoas especializadas, quando realizadas em janelas de
manutenção previamente estabelecidas com o cliente final. O
motivo central dessa limitação está na aferição de estatı́sticas
pelos resultados devolvidos pelas aplicações utilizadas. Para
o comissionamento pelo MonIPÊ, é necessário disponibilizar
uma infraestrutura dedicada para que os resultados de vazão,
por exemplo, obtidos pela aplicação corresponda de fato à
largura de banda real do circuito contratado.
O uso de microsserviços baseados em containers para
implementação de ferramentas de medição e monitoramento
tem se mostrado uma tendência na literatura, especialmente me
função da possibilidade de transformação destas ferramentas
em Funções Virtuais de Monitoramento de Redes (VNMFs,
ou Virtual Network Monitoring Functions) [7]. O Metherxis
é uma VNMF para medição de latência de dispositivos de
rede, com precisão de microssegundos, implementada com a
tecnologia de microsserviços usando Linux Containers como
infraestrutura de desenvolvimento. Embora não se apresente
como uma VNMF, ConMon [8] descreve funções especializadas na avaliação de desempenho de aplicações implementadas
como microsserviços. ConMon também usa essa tecnologia e o
conceito de funções de monitoramento em sua implementação,
destacando a caracterı́stica de portabilidade e escalabilidade
dos microsserviços como soluções de monitoramento.
Neste contexto destacamos os principais contribuições da
VALIDA: i) escalabilidade, obtida pelo uso de microsserviços
em sua implementação [3]; ii) operação contı́nua, com
realização de testes sem necessidade de agendamento prévio
ou janelas de manutenção; iii) programabilidade dos testes,
de acordo com a necessidade do operador, que pode instanciar VNMFs de forma automática em função do problema

detectado; iv) oferta de uma API aberta de programação, que
permite a fácil integração da VALIDA com outras ferramentas,
tais como chatbots e correlacionadores de evento.
III. P ROJETO E I MPLEMENTAÇ ÃO DA VALIDA
Desenvolveu-se uma plataforma de teste cujos principais
elementos desenvolvidos são: ValidaWebGui, ValidaJS e ValidaAPI, conforme Figura 1. O ValidaWebGui é a interface
web renderizada pelo ValidaJS. Ela permite ao usuário acionar
testes e monitorar os resultados em tempo real, por meio
de requisições assı́ncronas por JQuery/Ajax, via qualquer
navegador Web moderno. O ValidaJS é a aplicação do lado do
servidor que define os parâmetros globais de configuração dos
testes, que são armazenados em banco de dados MongoDB,
e serve como dados de entrada para o ValidaAPI realizar
seu papel. O ValidaJS é responsável por gerar as interfaces
customizadas e gerenciar as permissões de acesso aos testes.
Ele intermedeia as requisições de teste pela formação das
requisições HTTP REST para o ValidaAPI.

Fig. 1.

Arquitetura de software definida para a VALIDA.

O ValidaAPI, por sua caracterı́stica inteiramente associada
à interfaces Web no padrão REST, pode ser instalado em
qualquer máquina e gerenciar remotamente os ambientes de
execução de testes. Na Figura 2 tem-se a parte complementar
da arquitetura de comissionamento da Valida associada a
ambiente de execução dos testes, que é a infraestrutura lógica
de geração de testes e captura de estatı́sticas e resultados. O
ValidaAPI possui módulos manipuladores de testes que podem
ser estendidos para qualquer ferramenta capaz de executar em
uma ambiente com namespace Linux. Ele trata as solicitações
vindas do ValidaJS e gera respostas exclusivamente por comandos GET HTTP no padrão REST. Por isso, além de
atender ao ValidaJS, ele pode - se assim for permitido - atender
a requisições de aplicações terceiras.
Tanto a ValidaJS quanto a ValidaAPI são aplicações em
JavaScript e executam em NodeJs [2]. Essa decisão de projeto
se deve, além de padronizar a linguagem desde a interface
com o usuário até as aplicações do lado do servidor, ao fato
do JavaScript com NodeJS ter um controle assı́ncrono das
solicitações de entrada e saı́da. Na arquitetura do NodeJS, temse um tratamento nativo a entradas/saı́das assı́ncronas. Com
isso, viabiliza-se com maior facilidade a execução paralela e
independentes de testes, que são tratados em threads totalmente independentes e não bloqueantes entre si.
Para a execução de testes são instanciados, em tempo
real, containers Docker [1] que separam os namespaces dos
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processos que executam, de fato, os testes. Com isso, viabilizase um completo isolamento lógico dos recursos da máquina
fı́sica, e que múltiplos testes ocorram simultaneamente, compartilhando apenas o poder computacional da máquina fı́sica
hospedeira. A esses ambientes isolados e customizados de testes dá-se a denominação LDTE (do inglês, Logical Dedicated
Test Environments), que são um conjunto de aplicações de
avaliação de desempenho (tester) encapsuladas em containers
Docker, com namespaces isolados. Caso a aplicação seja do
tipo ”standalone”, como o PING, TRACEROUTE, etc, apenas
um container é instanciado no LDTE. Caso a aplicação seja
do tipo cliente-servidor, como o Iperf, por exemplo, um par
de containers será instanciado.
A VALIDA é uma plataforma para testes acionados em
circuitos crı́ticos, com a infraestrutura de computação instalada
em apenas uma das pontas do circuito-virtual. Por essa razão,
para viabilizar os comissionamentos é necessário o estabelecimento de uma rede de loopback. Essa rede pode ser fı́sica, mas
para viabilizar testes concomitantes com a utilização do enlace,
utiliza-se redes lógicas de loopback por meio de VLAN/IP
ou por lookbacks via protocolos de camadas superiores, em
tese. Atualmente, utiliza-se redes de loopback com VLANs
exclusivas e também como técnicas de roteamento baseado
em polı́ticas, devido a caraterı́stica atual de circuitos virtuais
com utilizados no PoP-ES, de quadros Ethernet.

Fig. 2.

Estrutura modular da VALIDA.

Fig. 4.

Arquitetura do Valida em ambiente de execução de testes.

IV. AVALIAÇ ÃO E D ISCUSS ÃO DOS R ESULTADOS
Para medir a capacidade total de geração de tráfego da
máquina fı́sica, utilizou-se um switch com portas em loop
lógico, conforme Figura 3. Após a homologação da máquina
fı́sica, realizou-se teste de geração de cargas de tráfego,
conforme Figura 4. Em ambos os casos, no LDTE, simultaneamente com a aplicação Iperf3, executou-se continuamente
consultas SNMP nas interfaces da máquina fı́sica, no caso da
Figura 3, e nas interfaces dos roteadores das extremidades do
circuito virtual, conectados pela operadora na Figura 4.
O tráfego em loopback foi encaminhado por VLAN ou por
roteamento baseado em polı́tica (ACLs). Nos experimentos realizados em ambiente de produção, utilizou-se circuitos reais,
realizando-se testes simultâneos em um grupo de circuitos de
uma mesma operadora em três horários diferentes do dia para,
de fato, homologar a real capacidade dos circuitos contratados.
Para evitar indisponibilidades, para os testes em ambiente
real, utilizou-se carga TCP de forma contı́nua, de forma a
ocupar a largura de banda total dos circuitos com as vazões
complementares à ocupação de banda utilizada pelo tráfego
corrente de uplink à Internet.
Durante a homologação da máquina de testes gerou-se
carga total na taxa de 1000 Mbps, e percebeu-se que o
valor máximo capturado pela máquina chegava a cerca de
950Mbps. Depois, verificou-se a escalabilidade desses testes
executando-se simultaneamente vários números de pares de
cliente-servidor, e para todos os casos, a VALIDA apresentou
resultado compatı́vel com a capacidade fı́sica da máquina
fı́sica, nesse cenário. Verificou-se que que no cenário de dez
testes simultâneos, a máquina limitou-se a gerar, aproximadamente, 220 Mbps por instância. Para todos esses testes,
a ocupação máxima de memória RAM da máquina fı́sica
foi inferior a 800MB para cinquenta testes simultâneos. A
ocupação de CPU, neste caso, foi sempre máxima devido à alta
troca de contextos entre os containers, e os testes de latência
RTT entre as estações ficaram inferiores a 5ms. Portanto,
há boa escalabilidade de execução de testes simultâneos,
considerando a utilização de uma máquina fı́sica de apenas
1 CPU de 2.66 GHz e com 3.6GB de RAM DDR2 800MHz
e duas placas GigabitEthernet.
A. Análise em Ambiente Operacional

No modelo de avaliação dos enlaces em ambientes de
produção
optou-se pela realização dos experimentos sob o
Fig. 3.
Loopback lógico para homologação da máquina hospedeira da
VALIDA.
protocolo TCP, que é adaptativo às condições da rede, uma
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15 minutos. O impacto durante esse perı́odo para os links
ocorreu apenas no estabelecimento de novas conexões ou em
fluxos do tipo UDP, que são minoria do tráfego da Internet,
que hoje é fornemente baseado em fluxos TCP [10], [11],
[12]. Um comissionamento de largura de banda convencional
da VALIDA pode ser realizado em menos de 30 segundos,
já que há monitoramento em tempo real do tráfego passante
nas interfaces finais do circuito-virtual. Com esse intervalo as
sessões TCP não foram afetadas durante o processo de threeway handshake.
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vez que a escolha pelo modo de transmissão UDP poderia
ocasionar perda da qualidade de experiência percebida pelos
clientes do PoP-ES. Para se obter um resultado confiável é
necessário garantir que a soma das capacidades dos enlaces
avaliados seja menor que o limite fı́sico das interfaces de rede
da máquina de comissionamento. Decidiu-se que seriam realizados 9 experimentos simultâneos, distribuı́dos em 9 clientes
que possuem um enlace nominal de 100 Mbps full duplex,
ficando assim, abaixo da capacidade avaliada na homologação
de cerca de 950Mbps.
Nove clientes do PoP-ES foram escolhidos com enlaces
contratados de 100 Mbps. Durante a primeira medição notouse um comportamento anormal nas amostras colhidas de todos
os clientes. A partir disso, analisou-se, cada cliente e, inesperadamente, notou-se que dois clientes estavam funcionando além
da sua capacidade nominal, ou seja, não haviam limitadores,
por parte das operadoras, em função da banda contratada. Este
comportamento comprometeria o resultado de todo o grupo
de testes, uma vez que a soma das capacidades dos enlaces
estava acima do limite estabelecido de 950 Mbps. Optou-se por
desmembrar esses dois clientes dos demais. Para tanto, criouse dois cenários distintos para serem avaliados separadamente,
chamados de cenário A: os sete clientes remanescentes e
cenário B: os dois clientes que estavam funcionando além do
limite contratado.
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Fig. 6.

Fig. 5.

Esquema de experimentos em ambiente real.

Com intuito de estudar o comportamento da qualidade do
enlace ao longo do tempo, executou-se os experimentos em
três horários diferentes: 0h (Figura 6(a) e Figura 7(a)), 10h (Figura 6(b) e Figura 7(b)) e 15h (Figura 6(c) e Figura 7(c)). Os
dados do microsserviço SNMP foram obtidos diretamente no
roteador de acesso do PoP-ES. A Figura 5 é uma instanciação
da Figura 4, que ilustra o esquema de experimentação em
ambiente de produção com múltiplos clientes sendo avaliados.
Antes do inı́cio de cada teste colheu-se quatro amostras do
estado atual do tráfego, com intervalo de 10s entre elas,
portanto, iniciou-se um teste somente após 40s de leitura do
tráfego passante nas interfaces nas pontas do circuito virtual
de cada cliente. Cada experimento tem a duração de 100s.
Repetiu-se os mesmos, 10 vezes e foram plotados os valores
médios, bem como seus respectivos desvios. Todos os testes
duraram, excepcionalmente para esse experimento, cerca de

Análise comportamental de tráfego em clientes reais no cenário A

Na primeira avaliação, 0h (Figura 6(a)), obteve-se os resultados mais próximos aos valores esperados. Acredita-se que tal
comportamento ocorre porque no horário em questão não há
sobrecarga na operadora. Por consequência, a mesma consegue
atender adequadamente a maioria dos clientes. Vale destacar
que, no cenário A, apenas um cliente (Cliente G) ficou fora dos
valores esperados. Observou-se que esse cliente era o único
que apresentava um tráfego considerável no momento anterior
ao teste. Após o inı́cio do experimento, houve um pequeno aumento da vazão no cliente G, evidenciando um problema nesse
enlace. Possivelmente encontrava-se sobrecarregado, pois não
reagiu à injeção de tráfego aplicada e limitou-se a um valor
de aproximadamente 15 Mbps.
Por meio da análise do cenário B, Figura 7(a), comprovouse a hipótese levantada anteriormente: enlaces de dois clientes
estavam operando com a capacidade além da contratada.
Observou-se que o enlace do cliente I atingiu uma vazão três
vezes maior do que o esperado, enquanto o cliente H alcançou
um valor 50% superior ao contratado.
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que utilizou-se apenas equipamentos legados já disponı́veis.
Nem todos os testes e avaliações puderam ser apresentados
neste artigo, mas podem ser consultados em [4]. Concluiuse que, nos perı́odos de alta utilização da rede, a operadora
avaliada não consegue atender satisfatoriamente a demanda
prevista em contrato. Detectou-se um enlace bastante aquém
da capacidade contratada e outros dois com a vazão de
dados acima do valor contratado. Nos horários comerciais
os resultados apresentaram-se diferentes do teste realizado à
meia-noite (numa horário possı́vel de janela de manutenção).
Verificou-se assim, que testes fora do horário comercial podem
não representar a realidade da largura de banda realmente
disponibilizada nos horários de pico.
Como possı́veis trabalhos futuros encontra-se em
implementação um sistema capaz de automatizar rotinas
de testes, compilar os resultados e correlacionar eventos
de forma a notificar os administradores da rede caso sejam
encontradas anomalias. Além disso, é necessário avaliar a
viabilidade de se usar a VALIDA em enlaces de 10 Gbps, ou
superiores, e avaliar outros microsserviços já implementados,
tais como taxa de pacotes por segundo, taxa de erros de
conexão e latência de rede e de dispositivos.
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(c) Testes realizados às 15h00.
Fig. 7.

Análise comportamental de tráfego em clientes reais no cenário B

Na segunda coleta, às 10h, o cenário B (Figura 7(b))
apresentou um comportamento praticamente semelhante ao da
análise realizada às 0h. O mesmo não ocorreu no cenário A,
onde somente dois clientes (D e F) atingiram resultados satisfatórios. O cliente G manteve-se abaixo do esperado durante
todo o teste, enquanto os demais, que haviam alcançado a
meta anteriormente, convergiram para um valor de aproximadamente 70 Mbps. Concluiu-se que a operadora (a mesma para
todos os clientes da amostra), não conseguiu atender adequadamente a demanda contratada durante o horário analisado.
Na última coleta, realizada às 15h (Figura 6(c)), observouse, um comportamento semelhante ao da Figura 6(b), exceto
por uma pequena redução no tráfego médio no cliente E.
O cenário B (Figura 7(c)), também apresentou um resultado
similar aos demais. É importante destacar que, apesar do
tempo considerável usado para os experimentos (10 testes de
100s), não houve nenhuma queixa, por parte dos clientes,
em nenhum dos horários avaliados, acerca da percepção de
qualidade do enlace sob validação.
V. C ONCLUS ÕES E T RABALHOS F UTUROS
A VALIDA possibilita a realização de testes autônomos,
por API REST, em vários enlaces simultaneamente. Tornase possı́vel a realização de experimentos com a mı́nima
intervenção, de maneira ágil e eficiente, de forma concomitante ao ambiente operacional, sem a necessidade de agendamentos de janela de manutenção e sem interrupção do
serviço de conectividade. Os resultados obtidos e os custos envolvidos na implantação foram satisfatórios, uma vez
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Acesso Inicial Utilizando Algoritmos Genéticos
para Redes Celulares 5G mmWave
Victoria Dala Pegorara Souto, Richard Demo Souza, Bartolomeu F. Uchôa-Filho

Resumo— Um Algoritmo Genético (GA) é proposto para o
projeto de beamforming baseado em codebook para Acesso Inicial
(IA, do inglês, Initial Access), considerando um sistema com um
grande número de antenas transmissoras na Estação Base e um
usuário com uma única antena receptora, operando na faixa de
ondas milimétricas. A eficiência do GA proposto é investigada
e comparações são realizadas. Adicionalmente, são investigados
os efeitos de diversos parâmetros, como o número de antenas
transmissoras, o tamanho do codebook e a potência de transmissão. O GA proposto apresenta desempenho superior e, nos
casos em que foi possı́vel avaliar, os resultados se aproximaram
daqueles obtidos com busca exaustiva, com uma complexidade
de implementação consideravelmente reduzida. Desse modo, este
método pode ser considerado como um bom candidato para as
futuras redes de comunicação sem fio.
Palavras-Chave— 5G, Ondas Milimétricas, Beamforming, Algoritmos Genéticos.
Abstract— A Genetic Algorithm (GA) is proposed for Initial
Access (IA) beamforming schemes based on codebook, considering a system with a large number of transmit antennas in the
base statio and a single-antenna user, operating on the millimiter
wave band. The efficiency of the proposed GA is investigated
and comparisons are realized. Additionally, the effect of several
parameters, such as the number of transmit antennas, codebook
size and transmission power are investigated. The proposed
GA presents a superior performance and, in the case of small
parameters, it was possible to show that the GA-based results
approach the exhaustiv search results with considerably reduced
implementation complexity. In this way, we can say that the
proposed GA-based algorihtm is a good candidate for future
wireless networks.
Keywords— 5G, mmWave, Beamforming, Genetic Algorithm.

I. I NTRODUÇ ÃO
Comunicações de ondas milimétricas (mmWave) têm despertado grande interesse de pesquisadores e empresas de
telecomunicações devido ao abundante espectro de frequências
disponı́vel, diferentemente das bandas congestionadas nas
frequências UHF convencionais e de microondas abaixo de
3GHz [1]. Devido a isto, as bandas mmWave são consideradas
como candidatas para as comunicações celulares da próxima
geração (5G). Além disso, os avanços nos circuitos de RF
CMOS em conjunto com os pequenos comprimentos de ondas
das frequências de mmWave permitem o uso de arranjos de
antenas formados por um grande número de elementos na
Estação Base (BS) e no Equipamento do Usuário (UE) [2][3],
permitindo a realização de beamforming, que reduz a perda
Victoria Dala Pegorara Souto, Richard Demo Souza, Bartolomeu F.
Uchôa-Filho¸ Depto. de Eng. Elétrica e Eletrônica, Universidade Federal de
Santa Catarina, Floriannópolis-SC, E-mails: victoria.souto@posgrad.ufsc.br,
richard.demo@ufsc.br, uchoa@eel.ufsc.br. Este trabalho foi parcialmente financiado pela CAPES (PROEX - 0487) e pelo CNPq.

de percurso severa existente nas bandas de mmWave [4], além
de fornecer maior alcance, maior diretividade e multiplexagem
espacial, obtendo assim uma grande capacidade [5][6].
Entretanto, a utilização do beamforming na BS e/ou no UE é
considerada um desafio para o Acesso Inicial (IA), pelo qual
o equipamento do usuário estabelece um link fı́sico com a
estação base [7]. Como a transmissão omnidirecional pode
não ser aplicada e o melhor par de feixes entre BS e UE não
é conhecido neste estágio, a duração total da busca direcional
IA pode ser muito longa, uma vez que múltiplos preâmbulos
devem ser transmitidos repetidamente para todos os pares de
feixes de transmissão e recepção. O atraso causado pela busca
direcional no IA deve ser reduzido para alcançar os objetivos
da 5G, que requer uma latência fim-a-fim de até 1ms [8].
Visando reduzir este atraso e estudar técnicas de IA, diversos trabalhos têm apresentado estudos comparativos: busca
exaustiva é discutida em [4][7]; a técnica de Busca Iterativa é
apresentada em [7][9] e a Pesquisa Baseada em Informação de
Contexto é considerada em [8]. No entanto, nestes trabalhos
as técnicas de IA (do inglês, Initial Access) são projetadas
considerando modelos de canais e métricas de desempenho
especı́ficas, além de não considerarem o tempo de execução
do algoritmo, que aumenta consideravelmente o atraso do IA.
Devido a isso, em [10] foi proposto um método baseado em
Algoritmos Genéticos (GA), o qual considera a utilização
de beamforming apenas na BS e avalia o desempenho com
e sem atraso de execução. A partir dos resultados obtidos
é possı́vel verificar que o GA proposto em [10] apresenta
um desempenho próximo ao encontrado pela busca exaustiva
para um número pequeno de iterações. Mas, o algoritmo
proposto em [10] não faz uso de conceitos básicos dos GAs,
tais como o processo de seleção e reprodução dos elementos
melhores avaliados, fato este que impede que o algoritmo
apresentado em [10] explore de forma ampla o espaço de busca
do problema proposto, reduzindo o seu desempenho.
Como solução, o presente trabalho propõem a utilização
de um algoritmo baseado em GA, considerando de fato suas
principais propriedades. É sabido que os GAs apresentam
uma grande popularidade na comunidade cientı́fica, devida a
sua eficiência na resolução de problemas que não possuem
soluções analı́ticas praticáveis, como por exemplo, problemas
eletromagnéticos [11], projetos de antenas mais eficientes [12],
melhoria dos sistemas de comunicação [10], dentre muitas
outras. O seu desempenho é considerado elevado quando comparado a algoritmos clássicos existentes. O algoritmo proposto
é genérico, ou seja, pode ser implementado para diferentes
modelos de canal e configurações de codebook. A partir
dos resultados apresentados temos que: 1) O GA proposto
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neste trabalho alcança o mesmo desempenho que a técnica
de busca exaustiva em casos nos quais a busca exaustiva
pode ser aplicada e nos demais casos foi possı́vel verificar
que o GA proposto apresenta bom desempenho com um
número pequeno de iterações e complexidade relativamente
baixa; 2) Além disso, o GA proposto mostrou-se superior ao
GA apresentado em [10] em todas as simualações realizadas,
alcançando resultados consideravelmente melhores; 3) O GA
proposto, da mesma forma que em [10], leva em consideração
o tempo de execução do algoritmo de modo que o desempenho
do sistema não é necessariamente melhorado com o aumento
do número de iterações. Em vez disso, o throughput máximo
é obtido com um número pequeno de iterações.
Este trabalho está estruturado da seguinte forma: a Seção II
descreve o modelo do sistema utilizado; a Seção III descreve
o Algoritmo Genético proposto; a Seção IV descreve os
resultados obtidos a partir das simulações realizadas e a Seção
V apresenta as conclusões obtidas no decorrer deste trabalho.
II. M ODELO DO S ISTEMA

Fig. 1.

Modelo do sistema MIMO mmWave com um usuário.

Considere inicialmente um modelo geral de um sistema
MIMO, no qual a BS está equipada com um arranjo planar de
M × M antenas transmissoras e um usuário com uma antena,
mostrado na Fig. 1. No instante t, o sinal recebido é dado por
[10]:
r
P
Y(t) =
h(t)V(t)X(t) + z(t),
(1)
M
em que P é a potência total, M é o número de antenas na
BS, h(t) ∈ C 1×M é o vetor linha do canal, V(t) ∈ C M ×1
é o vetor linha de beamforming, X(t) ∈ C M ×1 é o vetor de
mensagem transmitido e z(t) representa o ruı́do Gaussiano
com componentes independentes e identicamente distribuı́das
(i.i.d.), de média zero e variância N0 /2 por dimensão.
O codebook, baseado na DFT [13], é o conjunto de matrizes
V(t) ∈ C M ×M com colunas retiradas da matriz W ∈
C M ×Nvec , cujo elemento (m, u), para m = 1, . . . , M e
u = 1, . . . , Nvec é dado por:
W(m, u) = e(j2π(m−1)(u−1)/Nvec ) .

(2)

Com um abuso de terminologia, eventualmente nos referimos
a W como o codebook, e dizemos que Nvec (Nvec ≥ M )
representa o número de vetores de codebook.
Para a implementação de um GA é necessário definir uma
função aptidão que, neste caso, representa uma métrica de
desempenho do sistema. Neste trabalho, considerou-se como
métrica de avaliação de desempenho a vazão (ou throughput)
relativa do sistema, dada por:

R(K) = (1 − αK) log2 (1 + SNR(K)).

(3)

em que K representa a iteração do GA proposto (K =
1, . . . , Nit ), α representa o custo do atraso para executar cada
iteração do algoritmo (αNit < 1) e a SNR da K-ésima iteração
pode ser descrita por:
P
|hVV∗ h∗ |
(4)
M
em que (.)∗ representa o transposto Hermitiano da matriz.
Este trabalho considerou para fins de comparação o método
baseado em Algoritmos Genéticos proposto em [10]. Em [10],
da mesma forma que no presente trabalho, são realizadas
avaliações de diversos parâmetros do sistema proposto, tal
como, M , Nvec e P . Além disso, também foi considerado
o custo da execução de cada iteração. A partir dos resultados
apresentados em [10] foi possı́vel verificar que o mesmo apresenta um bom desempenho quando comparado aos resultados
obtidos a partir de uma busca exaustiva. No entanto, o método
proposto em [10] apesar de ser referenciado como um método
baseado em GAs não faz uso de qualquer princı́pio básico
desta classe de métodos de otimização. Ao contrário, o mesmo
utiliza-se de operações realizadas de maneira aleatória para
tentar garantir a convergência do seu algoritmo, fato este que
reduz o seu desempenho e faz com que o mesmo necessite
de mais iterações para alcançar o mesmo desempenho obtido
com o GA clássico. Visando reduzir a perda de desempenho
causada pela aleatoriedade do algoritmo proposto em [10],
neste trabalho foi proposto um novo método baseado em
conceitos clássicos de GA, o qual mostrou-se superior ao
apresentado em [10] e é descrito a seguir.
SNR(K) =

III. A LGORITMO G EN ÉTICO P ROPOSTO
O algoritmo proposto é apresentado no Algoritmo 1.
Todas as operações (Cruzamento e Mutação) realizadas
sobre cada indivı́duo consideram a alteração de uma coluna completa da matriz V, considerando o espaço de busca
definido pelos vetores coluna do codebook W. Devido a
limitações de espaço a abordagem sobre Algoritmos Genéticos
apresentada até aqui foi a mais simples possı́vel. Informações
mais detalhadas podem ser obtidas em [14] e [15].
IV. R ESULTADOS E D ISCUSS ÕES
Para os resultados apresentados nesta sessão foi considerado
o modelo de canal, dado por h = hNLOS , em que os elementos de hNLOS são modelados como variáveis Gaussianas
complexas i.i.d. com média zero e variância unitária [10]. O IA
beamforming é realizado com base no codebook definido por
(2). Em todas as figuras apresentadas o GA foi executado para
um número suficientemente grande de iterações para garantir a
sua convergência. Em todos os resultados foram consideradas
103 realizações do canal, Nit = 103 e populações formadas por
Npop = 10 indivı́duos. Todos os resultados obtidos consideram
o valor médio encontrado em cada iteração do GA para as 103
realizações do canal.
A seguir são exibidos os resultados obtidos considerando,
M = 2, 3, 4, 32 ou 64, antenas transmissoras na BS e um
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usuário com apenas uma antena, Nvec = 5, 10, 80, 100, 120 ou
140 e α = 0 ou 0.001. Além disso, para todos os resultados
apresentados neste trabalho foi considerada a normalização a
partir do máximo throughput obtido em cada figura, visando
melhorar a visualização da influência do aumento ou redução
de cada parâmetro avaliado. Inicialmente foram realizadas
simulações supondo um número pequeno de antenas na BS,
tornando possı́vel a realização de uma Busca Exaustiva para
fins de validação dos resultados obtidos. Além disso, todos os
resultados foram confrontados aos apresentados em [10].
A. Resultados obtidos para α = 0:
Inicialmente, para validar o GA proposto obtivemos o
throughput relativo para M = 2, 3 e 4, α = 0, P = 10dB
e Nvec = 10. Dado que para uma busca exaustiva existem
M
Nvec
combinações possı́veis das colunas de W, foi necessário
escolher valores pequenos de M . A Fig. 2 apresenta os resultados encontrados através da busca exaustiva, GA proposto e
do GA apresentado em [10]. Verifica-se que o GA proposto
obteve os mesmos resultados que a busca exaustiva em todos
os casos, porém o GA de [10] alcança o mesmo desempenho
apenas para M ≤ 3, pois aumentando M não foi atingido o
valor ótimo com apenas 103 iterações. Além disso, nota-se que
aumentando o número de antenas na BS aumenta-se também
o throughput relativo, pois aumentando o número de antenas
ampliamos, consequentemente, o ganho do arranjo.

N = 1, N vec = 10 e P = 10dB
1

Throughput Relativo

0.95
0.9
Exaustiva (M = 4)
GA-Proposto (M = 4)
GA [10] (M = 4)
Exaustiva (M = 3)
GA-Proposto (M = 3)
GA [10] (M = 3)
Exaustiva (M = 2)
GA-Proposto (M = 2)
GA [10] (M = 2)

0.85
0.8
0.75
0.7
20

Fig. 2.

40
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Variação de M para α = 0, Nvec = 10 e P = 10dB

Uma nova análise realizada considera a variação de Nvec ,
ou seja, variando o número de vetores de codebook W em
(2). Quando ampliamos o tamanho de W diminuı́mos o
intervalo entre os elementos, proporcionando uma matriz de
pré-codificação V mais sensı́vel e consequentemente um maior
ganho de arranjo, obtendo valores de throughput superiores.
A Fig. 3 apresenta esta análise.
M = 2, N = 1 e P = 10dB
1

Throughput Relativo

Algorithm 1 Algoritmo Genético Proposto
Em cada intervalo de tempo para a realização instantânea do
canal h ∈ C 1×M faça:
1. Selecione Npop = 10 matrizes de beamforming (”Indivı́duos”) aleatoriamente do codebook pré-definido W
(Determinar a Primeira Geração).
2. Avalie cada indivı́duo através da Equação (3) (Determina
a Aptidão de cada Indivı́duo).
3. A partir do Método de Seleção de Torneio [14] com T =
2, selecione os Pais que serão utilizados no Operador de
Cruzamento.
4. Com uma probabilidade de cruzamento pc = 0.5 e
utilizando o Operador de Cruzamento Discreto [14],
determine os filhos desta geração;
5. Considerando uma probabilidade de mutação pm = 0.08,
se rand < pm gere um novo filho formado pela Rainha,
substituindo 10% de suas colunas por colunas de W selecionadas aleatoriamente e para rand > pm submeta os
filhos gerados no passo anterior ao operador de mutação
real com uma probabilidade pm = 0.08.
6. Defina a nova população considerando o conceito de
Elitismo [14], ou seja, os Nelite = 2 melhores indivı́duos
da geração atual devem ser mantidos na próxima geração
e os demais são formados pelos indivı́duos gerados no
passo 5.
7. Verifique o critério de parada, caso não tenha sido satisfeito retorne ao passo 2. Caso o critério de parada tenha
sido satisfeito, retorne o melhor indivı́duo encontrado
(Critério de Parada: Nit = 103 ).
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GA-Proposto (Nvec = 10)
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Fig. 3.

Variação de Nvec para α = 0, M = 2 e P = 10dB.

Além disso, Fig. 4 e Fig. 5 apresentam o Throughput
Relativo versus Nvec e o Throughput Relativo versus P ,
respectivamente. Através destas figuras é possı́vel observar
que ambos os GAs obtiveram os mesmos valores que a busca
exaustiva, pois nestas análises foi considerado apenas M = 2
antenas transmissoras na BS. Além disso, verificamos que
aumentando Nvec ou P obtém-se um aumento no throughput.
Isto pode ser verificado a partir de (4), pois aumentando P
aumenta-se a SNR e consequentemente R aumenta.
Para todos os resultados descritos anteriormente consideramos um número pequeno de antenas transmissoras na BS,
tais análises foram realizadas com o objetivo de validar o
GA proposto. Como podemos notar o objetivo foi alcançado
pois, para valores pequenos de M ambos os GAs alcançam
o valor ótimo encontrado com a busca exaustiva. Porém,
quando aumentamos significativamente o número de antenas
transmissoras na BS não é possı́vel fazer uso da técnica
de busca exaustiva, pois a mesma exigiria um tempo de
1046
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Fig. 4.

Throughput Relativo versus Nvec , para M = 2 e P = 10dB.
Fig. 6. Variação de M (M = 32 e 64) para α = 0, Nvec = 100 e
P = 10dB.
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simulação impraticável. Devido a isso, foram feitas novas
análises considerando M = 32 ou 64 antenas na BS e
Nvec = 80, 100, 120, 140, apenas para os GAs apresentados
nas análises anteriores.
A Fig. 6 mostra o throughput relativo para M = 32 e
M = 64, quando Nvec = 100 e P = 10dB. Através desta
figura verificamos a superioridade do GA proposto quando
comparado aos resultados obtidos pelo GA de [10]. Além
disso podemos confirmar que quando aumentamos M essa
superioridade aumenta, evidenciando que o GA de [10] não
possui a mesma capacidade de exploração do espaço de busca
que o GA proposto, ou seja, quanto maior o espaço de busca
pior será o desempenho do GA-Artigo.
As Figuras 7 e 8 apresentam o efeito da variação do
tamanho do codebook Nvec e da potência de transmissão,
respectivamente. A partir dos resultados obtidos constatamos
que a partir de Nvec ' 120 não há uma variação significativa do throughput. Além disso, notamos que aumentando a
potência há um aumento significativo no throughput obtido,
isto pode ser explicado a partir de (4), pois é possı́vel verificar
que aumentando a potência aumenta-se também a SNR e
consequentemente há um aumento em R.

110
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GA - Proposto (N vec = 80)
GA [10] (Nvec = 80)
GA - Proposto (N vec = 100)
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GA - Proposto (N vec = 140)
GA [10] (Nvec = 140)

0.8
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11

12

13

14
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Fig. 8.

Throughput Relativo versus P , para M = 64 e P = 10dB.

quanto maior o número de iterações, melhor o desempenho
do sistema. Porém, isto não é válido na prática, devido ao
atraso significativo no processo de IA. Assim, foram realizadas
simulações considerando α = 0.001 para Nit = 103 , e
notamos que o desempenho do GA cai com o aumento do
número de iterações, como esperado. Porém também verificouse que são necessárias poucas iterações para obter um valor
B. Resultados Obtidos Considerando α = 0.001:
(sub)ótimo, o que mostra que o GA proposto pode ser utilizado
Os resultados expostos anteriormente não consideram o em aplicações práticas com um atraso de execução considercusto de execução de cada iteração do algoritmo. Ou seja, avelmente baixo.
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Além disso, novamente o GA proposto apresentou um
desempenho superior ao apresentado pelo método proposto
em [10]. As Figuras 9-11 mostram os resultados obtidos, das
quais se nota que ambos os GAs atingiram, novamente, o valor
ótimo encontrado através da busca exaustiva com M pequeno.
N = 1, Nvec = 10 e P = 10dB

1
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ambos os casos foi avaliado o throughput relativo do sistema.
Através dos resultados obtidos foi possı́vel verificar que o GA
proposto apresenta um desempenho superior ao do método
apresentado em [10] e também obteve valores extremamente
próximos aos obtidos com Busca Exaustiva, para os casos em
que a busca exaustiva poderia ser utilizada. Além disso, o
algoritmo proposto pode ser aplicado a diferentes modelos de
canais, métricas de desempenho e esquemas de beamforming.
Tal fato mostra que o algoritmo proposto pode ser utilizado
na prática. Como trabalhos futuros, seria interessante realizar
uma comparação entre diferentes técnicas de acesso inicial
ampliando o nosso cenário, considerando beamforming na
estação base e no usuário. Além disso, um estudo mais
detalhado em projetos de codebook seria de extremo interesse
para determinar o tamanho e configuração do codebook ótimo
a ser utilizado. Ademais pode-se citar como trabalhos futuros a
aplicação de Algoritmos Genéticos sobre o beamforming de IA
considerando arquiteturas de beamformig digitais e hı́bridas.

Número de Iterações

R EFER ÊNCIAS

Variação de M para α = 0.001, Nvec = 10 e P = 10dB.

Fig. 9.
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Fig. 11. Variação de M (M = 32 e 64) para α = 0.001, Nvec = 100 e
P = 10dB.

V. C ONCLUS ÃO
Este trabalho apresentou um estudo sobre o beamforming de
IA, considerando cenários com e sem restrições de atraso. Em
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Circuito Digital para Redução da Sobreposição de
Sinais num Detector de Partı́culas
Igo A. S. Luz, João Paulo B. S. Duarte, Eduardo F. Simas Filho, Paulo C. M. A. Farias,
Luciano M. de Andrade Filho, e José M. de Seixas

Resumo— O fenômeno da sobreposição de sinais está relacionado à taxa de ocorrência dos eventos e ao tempo de resposta
dos sensores. No âmbito dos detectores de partı́culas, o atual
sistema de instrumentação do calorı́metro hadrônico do ATLAS,
um dos detectores do LHC, não é eficaz na reconstrução dos
sinais afetados pela sobreposição. Nesse sentido, esse trabalho
propõe a implementação de um circuito digital responsável
pela reconstrução dos sinais provenientes deste calorı́metro. A
verificação funcional do circuito foi realizada através de um conjunto de dados simulados. A partir dos resultados, constatou-se
que a solução proposta atendeu aos requisitos de funcionamento.
Palavras-Chave— FPGA, Filtro Digital, Deconvolução, Processamento de Sinais, Calorı́metro.
Abstract— The pileup phenomenon is related to the rate of
occurrence of the events and the response time of the sensors.
In the field of particle detectors, the current ATLAS hadronic
calorimeter instrumentation system, one of the LHC detectors, is
not effective in the reconstruction of the signals affected by the
pileup. This work proposes the implementation of a digital circuit
responsible for the reconstruction of the ATLAS calorimeter
signals. The functional verification of the circuit was performed
through a simulated data set. The analysis of the results validated
that the proposed solution met the functional requirements.
Keywords— FPGA, Digital Filter, Deconvolution, Signal Processing, Calorimeter.

I. I NTRODUÇ ÃO
A sobreposição da informação de eventos subsequentes,
também conhecido como pileup ou empilhamento, é
um fenômeno comumente encontrado em sistemas de
instrumentação. Esse problema ocorre quando a frequência
de ocorrência de eventos é mais rápida do que o tempo de
resposta dos sensores responsáveis pela sua detecção. Com
isso, contribuições de energia de eventos subsequentes se
sobrepõem. Na fı́sica de altas energias esse efeito pode ser
identificado nos sistemas eletrônicos dos calorı́metros.
Calorı́metros [1] são dispositivos utilizados para medir a
energia das partı́culas à medida que interagem com o material
do detector. No contexto da fı́sica de altas energias, temos
o conjunto de calorı́metros do ATLAS, um dos 6 detectores
I. A. S. Luz, E. F. Simas Filho e P. C. M. A. Farias¸ Laboratório de Sistemas Digitais, Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, Salvador-BA, Brasil, E-mails: igoamauri@gmail.com, eduardo.simas@ufba.br, paulo.farias@ufba.br.
J. P. B. S. Duarte e L. M. de Andrade Filho¸ Departamento de Engenharia
Elétrica, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora-MG, Brasil, Emails: luciano.andrade@engenharia.ufjf.br, joao.duarte@engenharia.ufjf.br.
J. M. Seixas¸ Laboratório de Processamento de Sinais COPPE/POLI,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ, Brasil, E-mail:
seixas@lps.ufrj.br.

de partı́culas do Grande Colisor de Hádrons (LHC) [2].
As informações de energia processadas pelos sensores dos
calorı́metros alimentam o sistema online de seleção de eventos
de interesse (trigger) [3]. Com o intuito de avançar nas
pesquisas, o LHC está em processo de atualização para aumentar a taxa e a energia das colisões.
No ambiente de funcionamento do calorı́metro hadrônico
do ATLAS [4], também conhecido por TileCal, o aumento
da ocorrência de eventos provocará o pileup. Esse fenômeno
provoca a distorção do padrão dos sinais, sendo assim, afetará diretamente a eficiência do sistema de trigger. O pulso
tı́pico dos sensores tem duração da ordem de 150 ns. Após
a atualização, a frequência de ocorrência de colisões entre
pacotes será de 40 MHz, ou seja, o tempo de ocorrência
entre os sinais será de 25 ns. Logo, um mesmo sensor
permanecerá sensibilizado por até 6 colisões em sequência.
Na Figura 1 é ilustrado o efeito do empilhamento em um
sensor do Calorı́metro do ATLAS, onde o sinal em vermelho
(identificado com quadrados) se sobrepõe ao sinal em preto
(identificado com cı́rculos), resultando no sinal roxo (identificado com triângulo) deformado por pileup. Nesse cenário,
a eletrônica e as técnicas de estimação atualmente utilizadas
tornam-se ineficientes no processo de identificação dos eventos de interesse. Por isso, os pesquisadores que formam a
colaboração do ATLAS vem desenvolvendo alterações no
sistema eletrônico do detector com o objetivo de atender aos
requisitos das novas fases de atualização do LHC.

Fig. 1. Representação gráfica do empilhamento entre sinais. O sinal em
vermelho (identificado com quadrados) se sobrepõe ao sinal em preto (identificado com cı́rculos), resultando no sinal roxo (identificado com triângulo) [5].

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma solução
em FPGA capaz de reduzir os efeitos de sobreposição de eventos no TileCal. Para isso, foram implementadas e comparadas
diferentes técnicas de estimação de energia em hardware
capazes de recompor o sinal original das amostras afetadas
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pela sobreposição. O desenvolvimento dessa solução levou
em consideração os requisitos de funcionamento da eletrônica
embarcada no TileCal, como: dispositivo FPGA e tempo de
processamento.
As técnicas de estimação de energia propostas baseiam-se
na filtragem inversa, ou deconvolução. Nesse trabalho foram
implementadas duas abordagens: uma forma direta baseada em
filtros de resposta ao impulso finita (FIR) e outra iterativa. A
primeira fundamentou-se numa abordagem determinı́stica para
projeto do filtro FIR [6] e a segunda baseou-se no método do
Gradiente Descendente [7], através do Gradiente Descendente
Positivo, que prioriza as amplitudes acima de um determinado
limiar, zerando as energias abaixo do mesmo.
II. M ÉTODOS DE E STIMAÇ ÃO DE E NERGIA P ROPOSTOS
A arquitetura atual utiliza a técnica do Filtro Casado para
estimar o valor de energia verdadeira [8]. Este método depende
do conhecimento prévio da forma do pulso, dessa forma, seu
desempenho não é adequado para a nova fase de operação
do Calorı́metro, uma vez que os sinais de energia serão
distorcidos com o efeito do pileup. Logo, torna-se necessário
propor técnicas mais eficientes de estimação da energia.
Na Figura 2 observa-se o diagrama que representa o modelo
de distorção do sinal impulsivo no Calorı́metro. Em que x[n]
representa o sinal de energia referente a uma colisão, h[n]
a resposta ao impulso do canal de medição do Calorı́metro
modelado, w[n] o ruı́do de medição e, por fim, y[n] o sinal
resultante do processo de medição. Nessa abordagem, o problema consiste na recuperação de x[n] a partir do conhecimento
de h[n] e y[n].

Fig. 2.

Modelo da sobreposição no Calorı́metro.

1
H(z)

(2)

Dentre as diferentes estruturas de implementação de um
filtro FIR, neste trabalho foi utilizada a forma transposta [11].
Em relação aos benefı́cios dessa arquitetura, afirma-se que não
é necessário registrador de deslocamento extra para o x[n] e
também não é necessário estágio extra de pipeline para os
somadores do produtos [11].
A abordagem iterativa opera sobre uma janela de amostras
e sua saı́da é formada a partir da solução de um sistema
de equações lineares, que, a cada iteração, converge para a
estimação desejada. O método iterativo implementado nesse
trabalho foi o Gradiente Descendente Positivo [7].
A abordagem iterativa baseia-se na convolução discreta e
linear descrita de forma matricial. A partir da utilização da
matriz Toeplitz e da aplicação do mecanismo de iteração,
obtém-se o equacionamento do Gradiente Descendente Positivo, apresentado na Eq. 3. Esse algoritmo é uma derivação
do Gradiente Descendente, sendo este um método que parte da
minimização do erro médio quadrático, apresentando-se como
uma solução menos sensı́vel ao erro. Na Eq. 3, iter representa
o ı́ndice da iteração atual e µ um fator de relaxamento real,
escolhido de forma a otimizar a taxa de convergência do
sistema [12].
x̂iter+1 = x̂iter + µHT (y − Hx̂iter )

(3)

O algoritmo do Gradiente Descendente Positivo considera
em seu processamento apenas amostras positivas do sinal a ser
recuperado. Esse algoritmo é executado através do equacionamento matemático apresentado na Eq. 3, considerando que y
seja um vetor de amostras. Sua particularidade consiste na
anulação (atribui-se valor 0) de amostras com valores abaixo
de determinado limiar antes de ser iniciada uma próxima
iteração [12].
III. A RQUITETURA D IGITAL P ROPOSTA

Para efetuar a recuperação de x[n], deve-se convoluir y[n]
com g[n], que representa a resposta ao impulso do canal
inverso de h[n]. Sendo assim, o resultado desse processamento
(v[n]) será uma aproximação da entrada x[n]. A Eq. 1 ilustra
essas relações.
y[n] = x[n] ∗ h[n] → v[n] = y[n] ∗ g[n] ' x[n]

G(z) =

(1)

A abordagem determinı́stica consiste em obter um filtro
FIR por meio de uma aproximação do sistema inverso G(z)
(Eq. 2) [6], [9] para realizar a deconvolução, ou seja, recuperar
a informação de cada sinal de energia afetado pelo efeito
da sobreposição. Através da modelagem da eletrônica do
calorı́metro como um sistema linear, foi possı́vel obter um
filtro inverso de resposta infinita. Os coeficientes do filtro
inverso são encontrados a partir do pulso caracterı́stico h[n] do
detector. No domı́nio z, é possı́vel buscar uma aproximação da
resposta G(z), por meio de um filtro FIR como visto em [10],
consequentemente, os coeficientes utilizados para deconvoluir
os sinais com sobreposição podem ser encontrado.

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um
circuito digital em FPGA para a reconstrução dos sinais de
energia do calorı́metro Hadrônico do ATLAS afetados pelo
efeito de pileup. O dispositivo utilizado foi o XC7VX485T
da famı́lia Virtex-7 da Xilinx. Conforme as especificações da
atualização do LHC, a frequência de ocorrência das colisões
considerada foi de 40 MHz e todos os sinais de energia gerados
devem ser reconstruı́dos antes de uma colisão subsequente.
O circuito projetado recebe os sinais digitais, transmitidos
de modo serial, provenientes de 12 sensores e gera os sinais
e saı́da também de forma serial. Na Figura 3 mostra-se a arquitetura de hardware proposta. Os elementos dentro da região
tracejada pertencem ao escopo desse trabalho, os demais
ilustram a interação externa com o hardware desenvolvido.
O “Configura Filtros” é um bloco que contem registradores
de configuração utilizadas para configurar a operação dos
filtros digitais e que podem ser alterados externamente
pelo usuário. Os blocos “Conversor Serial/Paralelo” e “Paralelo/Serial” são responsáveis por fazer a conversão do sinal
de entrada e do sinal de saı́da do sistema, respectivamente. O
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Fig. 3.

Diagrama de blocos da arquitetura digital proposta.

bloco “Controle” garante que seja identificado de qual sensor
a amostra convertida pertence, para que possa ser processada
de acordo com as informações do seu respectivo canal. O
“Processamento Sinal” representa a implementação do filtro
digital em ambas as abordagens.
Para garantir o funcionamento de acordo com as
especificações da atualização da eletrônica do calorı́metro e
extrair melhor performance do FPGA, foram implementadas
diferentes técnicas de hardware, como o processamento em
paralelo. O funcionamento do sistema foi dividido em três
estágios que são executados de forma independente, são eles:
conversão dos sinais de entrada de serial em paralelo; processamento das amostras de energia; conversão do sinal de saı́da
de paralelo em serial. Com essa técnica, quando cada estágio
finaliza o seu processamento, sua saı́da é armazenada em um
registrador, ficando disponı́vel para o estágio seguinte. Dessa
forma, o bloco pode iniciar o processamento da amostra de um
outro canal, independentemente do estado de processamento
dos demais estágios.
A. Implementação do Método Determinı́stico
O projeto do hardware dessa técnica consiste na
implementação da expressão que define o filtro FIR, apresentada na Eq. 4 [6]. Sendo L a representação da ordem do filtro.
Através do bloco “Configura Filtros” é possı́vel alterar a ordem
de operação do filtro FIR externamente, sem a necessidade de
reprojetá-lo. A ordem máxima suportada é 30.
y[n] = x[n] ∗ h[n] =

L−1
X

Fig. 4.

Diagrama da arquitetura da implementação do filtro FIR.

Xiter+1 = Xiter + µHT (y − HXiter )

(5)

Exp1 = µHT

(6)

Exp2 = HXiter

(7)

Exp3 = y − Exp2

(8)

Exp4 = Exp2 × Exp3

(9)

Xiter+1 = Xiter + Exp4

(10)

O controle de fluxo da informação foi realizado através
da implementação de uma Máquina de Estados Finita. Cada
estado habilita a execução de uma das etapas do algoritmo.
Diante das caracterı́sticas da equação que representa esse
método, as amostras de energia processadas poderiam assumir
valores negativos. Dessa forma, o valor de limiar definido foi
zero. Com isso, exclui-se possı́veis contribuições de energia
negativas como resultado do processo de estimação das energias verdadeiras.
IV. R ESULTADOS DE S IMULAÇ ÃO E S ÍNTESE EM FPGA

h[k]x[n-k]

(4)

K=0

Foi projetada uma arquitetura do fluxo dos sinais de forma
que fosse utilizada apenas uma instância FIR. Como pode
ser observado na Figura 4, foram utilizados dois bancos de
registradores para armazenar os resultados das operações de
multiplicação e soma, logo, as amostras atrasadas de cada
canal permanecem armazenadas para acessos posteriores. Com
isso, pode-se reutilizar as estruturas aritméticas para efetuar o
processamento das amostras de todos os sensores.
B. Implementação do Método Iterativo
A descrição da equação geral que define o algoritmo
do Gradiente Descendente Positivo (Eq. 5) de forma direta
em Verilog geraria um circuito não otimizado e ineficiente,
exigindo tempo de processamento elevado. Para segmentar o
processamento da informação a fim de alcançar os requisitos
de tempo e ocupação do FPGA, decidiu-se dividir a Eq. 5 em 5
partes, executadas em pulsos de clock distintos. As expressões
propostas estão apresentadas da Eq. 6 até Eq. 10.

O circuito proposto foi desenvolvimento e validado em
simulação e sı́ntese para o dispositivo FPGA XC7VX485T
da famı́lia Virtex-7 da Xilinx. Para a execução das simulações
do hardware desenvolvido e a validação dos resultados encontrados foi utilizado um modelo em MATLAB que gera
sinais com as caracterı́sticas de operação do sistema eletrônico
do TileCal, ou seja, gera os estı́mulos impulsivos referentes
à cada colisão. Esse simulador tem como saı́da tanto sinais
afetados pelo pileup como também as respectivas informações
de energia verdadeira.
A validação do funcionamento do método determinı́stico foi
realizada através da execução de simulações com diferentes
cenários, alterando a ordem do filtro e utilizando o mesmo
conjunto de sinais simulados. Os sinais de energia foram
representados com 12 bits e os coeficientes com 18 bits, sendo
esta resolução definida de acordo com análises preliminares
dos valores simulados com o objetivo de reduzir as perdas de
informação com a representação. As ordens definidas para a
execução das simulações foram: 5, 10, 15 e 20. Para avaliar
a reconstrução do sinal em FPGA, foi utilizado como modelo
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de referência a função nativa do MATLAB que implementa o
filtro digital FIR.
A performance na reconstrução dos sinais de energia foi medida através da análise do erro. Na Tabela I foram apresentados
os resultados referentes à raiz quadrada do erro quadrático
médio representados em ADC Counts. A segunda coluna da
tabela apresenta o erro calculado a partir do resultado da
simulação em FPGA e dos valores reais de energia extraı́dos
do simulador. Na terceira estão demonstrados os valores de
erro calculados a partir do resultado da reconstrução obtido
com o modelo de referência e dos valores verdadeiros de
energia extraı́dos do simulador. Por fim, na quarta coluna estão
apresentados os resultados dos erros considerando os valores
de sinais de energia reconstruı́dos a partir da simulação FPGA
e do modelo de referência.

relatório gerado na sı́ntese do sistema com a implementação do
método determinı́stico atestou que o caminho crı́tico envolvia
as estruturas de DSP utilizadas nas operações aritméticas.
Dessa forma, foi feita a sı́ntese dessas estruturas em sua forma
otimizada, com três estágios de pipeline, conseguindo, assim,
reduzir o atraso do caminho crı́tico e alcançar um perı́odo
mı́nimo do clock de 1,879 ns. A ocupação dos recursos lógicos
do FPGA, Slice Register e estruturas de DSP, com a utilização
da implementação do FIR está apresentada na Figura 5.

TABELA I
(a) Slice Register.

R E S U L T A D O D O E R R O D A I M P L E M E N T A Ç Ã O FIR
Ordem do Filtro
Ordem 5
Ordem 10
Ordem 15
Ordem 20

FPGA
24.95
19.86
19.33
19.21

MATLAB
24.95
19.85
19.32
19.20

FPGA e MATLAB
0.37
0.45
0.46
0.47

Em relação ao método iterativo, também foram executadas
simulações considerando o mesmo conjunto de sinais de
energia simulados utilizados na simulação da implementação
FIR. De acordo com os estudos realizados, o tamanho da
janela em que o erro estabiliza no Gradiente Descendente
Positivo é 25, portanto, nesse trabalho foi utilizado esse valor.
Para avaliar o desempenho desse método foram realizadas
simulações alterando a quantidade de iterações e utilizando
o mesmo conjunto de informações de energia.
A partir dos resultados obtidos, esse algoritmo foi avaliado
através da análise da raiz quadrada do erro quadrático médio.
Na Tabela II foram apresentados os valores de erro, representados em ADC Counts, calculados entre o resultado da simulação
do circuito em FPGA com os valores verdadeiros simulados
e com o resultado do modelo de referência. Através desses
resultados, observou-se que o erro estabiliza a partir de 50
iterações.

Fig. 5.

(b) Estruturas DSP48.

Representação gráfica da utilização dos recursos lógicos.

Na Tabela III estão apresentadas as informações de consumo
de potência de ambas as abordagens obtidas em nı́vel de
simulação. Na segunda coluna pode-se observar os resultados
em relação à potência estática, na terceira a dinâmica, e, por
fim, na quarta o consumo total.
TABELA III
R E S U L T A D O D E C O N S U M O D E P O T Ê N C I A E M M W.

Ordem 5
Ordem 10
Ordem 15
Ordem 20
Iterativo

Estática
241,72
241,92
242,16
242,53
243,67

Dinâmica
89,83
112,65
139,99
181,13
307,18

Total
331,55
354,57
382,15
423,66
550,85

Na descrição do hardware do Gradiente Descendente Positivo, a maior complexidade encontra-se na resolução da Eq. 7
e Eq.9, pois ambas envolvem multiplicações entre matrizes.
Para melhorar a performance nesse quesito, executou-se a
multiplicação e as somas para o cálculo de cada termo
das matrizes resultantes em estados distintos da máquina de
estados. Utilizando essa técnica, na sı́ntese foi reportado que
TABELA II
o caminho crı́tico do fluxo do sinal envolve as operações
R E S U L T A D O D O E R R O D A I M P L E M E N T A Ç Ã O I T E R A T I V A .
de multiplicação, consequentemente, as estruturas de DSP.
Sendo assim, utilizou-se, também, essas estruturas em sua
Iteração
FPGA
FPGA e MATLAB
forma otimizada. Com essa abordagem alcançou um atraso
10
9,52
0,10
do caminho crı́tico de 1,896 ns.
20
9,06
0,10
A complexidade do método iterativo impactou na utilização
30
8,88
0,08
40
8,82
0,07
dos recursos do FPGA. As operações envolvendo matrizes, o
50
8,79
0,06
tamanho da janela de amostras e a estratégia para reduzir o
60
8,78
0,06
atraso do caminho crı́tico são alguns pontos que influenciaram
70
8,78
0,06
diretamente no consumo dos recursos lógicos do dispositivo.
80
8,78
0,06
90
8,79
0,06
Na Tabela IV estão apresentados os resultados em relação a
100
8,79
0,06
utilização de Slice Register, Slice LUTs e instâncias de DSP. A
expressiva ocupação dos blocos DSP deve-se à grande quantidade de operações de multiplicações que envolve esse método
A. Resultados de Sı́ntese
associada à necessidade da alta performance em relação ao
Além das simulações funcionais, foi desenvolvida a sı́ntese tempo de processamento. Na Tabela III estão apresentados,
em FPGA do projeto considerando ambos os métodos. O também, os resultados referentes ao consumo de potência da
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V. C ONCLUS ÕES

abordagem iterativa.
TABELA IV
U T I L I Z A Ç Ã O D O S R E C U R S O S L Ó G I C O S N O M É T O D O I T E R A T I V O .
Componente
Register
LUTs
DSPs

Utilizado
27738
16036
480

Disponı́vel
607200
303600
2800

Utilização
4%
5%
17%

B. Análise dos Resultados
Os resultados de temporização apresentados em ambas as
abordagens apresentaram-se de forma satisfatória para cumprir
o requisito de operação de 40 MHz do detector. O atraso do
caminho crı́tico reportado em ambas as sı́nteses possibilita
a execução dos circuitos com clock na faixa dos 531 MHz
e 526 MHz. Com esse resultado, o projeto da abordagem
determinı́stica torna-se viável para processar as amostras de
todos os sensores. Em relação a implementação do Gradiente
Descendente Positivo, considerando a execução do algoritmo
com janela de 25 amostras, o circuito torna-se viável para ser
executado com até 20 iterações.
A reduzida taxa de utilização dos recursos lógicos do dispositivo FPGA foi possı́vel devido a estratégia de compartilhar
as estruturas de DSP. A técnica de paralelismo possibilitou a
otimização temporal e, consequentemente, alcançar o requisito
de tempo de operação, viabilizando o processamento das
amostras de todos os canais dentro do intervalo de tempo entre
a ocorrência de dois eventos subsequentes.
A partir da análise dos resultados apresentados, verificou-se
que os métodos implementados atenderam aos requisitos de
funcionamento da atualização da eletrônica do Calorı́metro.
Na Tabela V está apresentado um comparativo entre os principais resultados obtidos com a implementação de ambas as
abordagens. Nessa tabela, em relação ao FIR foi considerado
o filtro com ordem 20 e do Gradiente Descendente Positivo
foi considerada a execução de 20 iterações. Em relação ao
nı́vel de reconstrução da informação de energia, o Gradiente
Descendente Positivo apresentou melhor performance. O erro
alcançado com 20 iterações é consideravelmente menor do
que o obtido com a implementação do FIR. Em contrapartida,
o tempo de processamento de uma amostra no filtro FIR é
menor do que o tempo para o processamento da janela do
iterativo. Em relação a ocupação do FPGA, o método iterativo
exigiu maior utilização dos recursos lógicos, principalmente
em relação aos DSPs, o que acarretou maior consumo de
potência.
TABELA V
C OMPARAÇ ÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS .

Erro
Perı́odo mı́nimo
de Clock
Slice LUTs
DSPs
Consumo de
Potência

Deterministico
19,21
1,879 ns

Iterativo
9,06
1,896 ns

0,24 %
0,75 %
423,66 mW

5 %
17 %
550,85 mW

Esse artigo apresenta uma arquitetura de hardware reconfigurável, desenvolvida em FPGA, responsável pela redução
dos efeitos de sobreposição de eventos do calorı́metro
hadrônico do detector ATLAS. Para o desenvolvimento
desse projeto, considerou-se os requisitos de funcionamento
definidos pelos pesquisadores do ATLAS, como, por exemplo,
o dispositivo FPGA utilizado e o tempo de processamento
dos sinais. A técnica utiliza para a reconstrução do sinal foi
a deconvolução. Foram consideradas duas abordagens, uma
determinı́stica, baseada em técnicas de filtro FIR e outra
iterativa, através do algoritmo Gradiente Descendente Positivo.
Essa solução propôs uma arquitetura otimizada com foco na
redução de área, consumo de potência, utilização de estruturas
DSP e tempo de processamento.
Os resultados alcançados com a implementação dessas
técnicas em FPGA atestam a viabilidade em embarcar esses
métodos no sistema eletrônico do TileCal. A partir do ponto de
vista da recuperação do sinal de energia, a abordagem iterativa
apresentou melhor eficiência.
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Master’s thesis, Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica /
UFJF, 2015.

1053
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Técnica Tensorial de Estimação de Atraso para
GPS de Segunda e Terceira Geração
Mateus da Rosa Zanatta, Daniel Valle de Lima, João Paulo C. L. da Costa, Ricardo Kehrle Miranda, Felix
Antreich, e Rafael Timóteo de Sousa Junior

Resumo— Sistemas de satélites de navegação global são cruciais para serviços que demandam um posicionamento altamente preciso, como por exemplo os carros autônomos e a
aviação civil, especialmente em cenários em que se tem a
presença de componentes multipercurso. Neste artigo, propomos
a utilização da Estrutura Semi-Algébrica para Decomposição
Poliádica Canônica Aproximadas Através de Diagonalizações
Simultâneas para Estimação de Atraso (SECSI) combinado com
Decomposição de Valores Singulares de alta Ordem (HOSVD)
para realizar estimação de atraso para sinais GPS. Adicionalmente, comparamos diferentes métodos quando processando
sinais advindos dos GPS de segunda e terceira geração. Com
isso, mostramos que o GPS de terceira geração supera o GPS
de segunda geração.
Palavras-Chave— GNSS, GPS, GPS3, GPS L1C, Estimação de
Atraso, SECSI
Abstract— Global Navigation Satellite Systems (GNSS) are
crucial for applications that demand very accurate positioning,
such as autonomous driving and civilian aviation, especially
in scenarios in which multipath components are present. In
this paper, we propose a Semi-algebraic framework for approximate Canonical Polyadic Decomposition via simultaneous
matrix diagonalization (SECSI) with Higher Order Singular
Value Decomposition (HOSVD) low-rank approximation based
time-delay estimation scheme for the GPS. Furthermore, we
compare the different methods when processing signal from the
second and third generation GPS. Finally, we show that the third
generation GPS outperforms the second generarion.
Keywords— GNSS,
GPS,
Time-Delay Estimation, SECSI

GPS3,

GPS

L1C,

espectral do sinal para diminuir interferências inter-sistema e
intra-sistema [1].
Neste artigo propomos a utilização da Estrutura SemiAlgébrica para Decomposição Canonical Polyadic Aproximadas Através de Diagonalizações Simultâneas para Estimação
de Atraso, do inglês Semi-algebraic framework for approximate Canonical Polyadic Decompositions via Simultaneous
Matrix Diagonalizations (SECSI), com Decomposição de Valores Singulares de alta Ordem, do inglês Higher-Order Singular Value Decomposition (HOSVD) para realizar a estimação
de atraso para GPS de segunda e terceira geração. Adicionalmente, comparamos o a técnica proposta com as técnicas do
estado-da-arte para estimação de atraso baseado na HOSVD, o
método direção de chegada através da fatorização Khatri-Rao,
do inglês Direction of Arrival via Khatri-Rao Factorization
(DoA/KRF), e a técnica de estimação de atraso baseado
na decomposição poliádica canônica por decomposição de
autovalores generalizados, do inglês Canonical Polyadic Decomposition by Generalized Eigenvalue Decomposition (CPDGEVD).
Este artigo está dividido em sete seções, incluindo esta
introdução. Na Seção II é apresentada a notação utilizada. Na
Seção III é apresentado o modelo de dados utilizado. A Seção
IV descreve a técnica SECSI proposta. A Seção V apresenta
os resultados das simulações utilizando as técnicas do estadoda-arte e a solução proposta. Na Seção VI apresentam-se as
conclusões.

I. Introdução
Sistemas de satélites de navegação global, do inglês Global
Navigation Satellite System (GNSS), como o GPS Americano, Galileo, GNSS Europeu, GLONASS, GNSS Russo, e
o BeiDou, GNSS Chinês, são de extrema importância para
aplicações que vão desde a aviação civil à mı́sseis guiados.
Estas aplicações descritas requerem alta precisão no posicionamento do usuário, mesmo em ambientes complexos onde
componentes de multipercurso estão presentes. Por isso, para
que se tenha uma melhor separação entre sinais transmitidos,
o GPS de terceira geração adicionará o sinal L1 civil (L1C)
pilot code para ser transmitido ao lado do padrão Coarse
Acquisition (C/A). Adicionalmente, L1C pilot code incluirá
a Time Multiplexed Binary Offest Carrier (TMBOC) para
que se tenha um melhor desempenho em ambientes com
componentes de multipercurso e prover uma melhor separação
Mateus da Rosa Zanatta, Daniel Valle de Lima, João Paulo C. L. da
Costa, Ricardo Kehrle Miranda e Rafael Timóteo de Sousa Junior fazem
parte do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade
de Brası́lia, Brası́lia-DF
Felix Antreich faz parte do Departamento de Engenharia de Teleinformática, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE

II. Notação
Valores escalares são representados por letras em itálico
(a, b, A, B), vetores por letras minúsculas em negrito (a, b),
matrizes por letras maiúsculas em negrito (A, B), e tensores
por letras maiúsculas caligráficas em negrito (A, B ).
Os sobrescritos T , ∗ , H , −1 , e + representam transposição,
conjugação, transposição conjugada, inversão, e pseudoinversão, respectivamente.
Para uma matriz A ∈ C M×N , sua m-ésima linha é representada por A(m,·) e sua n-ésima coluna é representada por
A(·,n) .
O produto produto Khatri-Rao por é representado por .
O operador diag {·} aplicado à uma matriz retorna um vetor
com a diagonal da matriz. A aplicação de diag−1 {·} a um vetor
resulta numa matriz diagonal com os elementos do vetor em
sua diagonal.
O operador vec{·} empilha os vetores de uma matriz,
transformando-a num vetor.
Uma propriedade importante do operador vec{·} é para X =
ABC com A ∈ CI×J , uma matriz diagonal B ∈ C J×J , e C ∈
1054
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C J×K ,
vec{X} = vec{ABC} = (C  A)diag{B} ∈ C .
T

IK

(1)

O desdobramento de modo n do tensor A é representado
por [A](n) . O desdobramento gera uma representação matricial de um tensor “desembrulhando” um tensor fixando seu
n-ésimo ı́ndice enquanto se incrementa os outros ı́ndices em
ordem reversa e concatena-se na direção do n+1-ésimo ı́ndice,
finalmente permutando os ı́ndices [2].
O produto de modo n de um tensor A
∈
CI1 ×...×In−1 ×In ×In+1 ×...×IN e uma matriz B ∈ C J×In é representado
por A ×n B ∈ CI1 ×...×In−1 ×J×In+1 ×...×IN [2].
III. Modelo de Dados
Esta seção apresenta o modelo de dados do tensor de
recepção. A Subseção III-B explica a formação do tensor de
recepção antes de ser correlacionado usando um banco correlator, e na Subseção III-B o tensor de recepção é multiplicado
pelo banco correlator. O modelo de dados é baseado em [3],
estendido para múltiplos satélites [4].
A. Modelo de dados pré-correlação
O modelo de dados do receptor tensorial supõe um arranjo
receptor de M elementos, observando D satélites visı́veis, com
Ld sinais vindo de cada d-ésimo satélite, correspondendo à
ordem do modelo para o d-ésimo satélite. Com ld = 1 para o
componente de linha-de-visada, do inglês line-of-sight (LOS),
e ld > 1 para componentes não-LOS (NLOS).
Para o d-ésimo satélite, a resposta do sinal do d-ésimo sinal
sobre o arranjo é Ad [k] = [a(φd,1 ), . . . , a(φd,Ld )] ∈ C M×Ld que
concatena em suas colunas os vetores de direção dos Ld sinais.
As Ld amplitudes complexas do sinal são coletadas na matriz

diagonal Γd [k] = diag−1 {γd } = diag−1 [γd,1 , . . . , γd,Ld ] ∈
Ld ×Ld
C
. As amostras do código, que usado para separar os
sinais dos satélites e estimar o atraso [5], são coletados em
Cd [k] = [cd [τd,1 ], . . . , cd [τLd ]T ∈ RLd ×N amostrado com atraso
τd,ld , ld = 1, . . . , Ld . O ı́ndice de cada perı́odo do código é k e
a amostragem é feita para um total de K perı́odos.
Coletando N amostras a cada k-ésimo perı́odo de código,
X[k] =

D
X

Ad [k]Γd [k]Cd [k] + N[k],

A transposta de X̃0 possui a mesma estrutura que o desdobramento do primeiro modo de um tensor de recepção sem
ruı́do X 0 :
[X 0 ](1) = X̃T0 = Γ̃T (CT  A) ∈ CK×MN .

Dobrando (5) num tensor seguindo o modelo PARAFAC
[6], usando um tensor identidade de terceira ordem I 3,L ∈
CL×L×L , e considerando o caso com ruı́do:

X = X0 + N
= I 3,L ×1 Γ̃T ×2 CT ×3 A + N ∈ CK×N×M .

Para separar o sinal do d-ésimo satélite dos outros, um
banco correlator é aplicado ao código usando o produto de
modo-2. Um banco correlator é uma matriz Qd que concatena
Q réplicas deslocadas do código cd ∈ RN com atraso τq , q =
1, . . . , Q:
h
i
Qd = cd [τ1 ] · · · cd [τQ ] ∈ RN×Q .
(7)
Como a aplicação direta do banco correlator torna o ruı́do
colorido, um banco comprimido é calculado utilizando a
decomposição em valores singulares, do inglês Singular Value
Decomposition (SVD), econômica à Qd [7]:
Qd = Qω,d ΣVH ,

em que o banco comprimido é Qω,d ∈ CN×Q .
Aplicando o banco correlator comprimido à (6) para extrair
o sinal do d-ésimo satélite:

Y d = X ×2 QTω,d ∈ CK×Q×M ,
= I 3,L ×1 Γ̃Td ×2 (Cd Qω,d )T ×3 Ad + N ω .

(9)

O desdobramento do terceiro modo de (9) é
[Y d ](3) = Ad (Γ̃Td  (Cd Qω,d )T )T + [N ω ](3) .

(10)

IV. Técnica Proposta
Para a realização da estimação de fatores para a realização
da estimação de atraso propomos a utilização da SECSI [8]–
[11] em conjunto com a aproximação HOSVD. Dessa forma o
método SECSI, como ilustrado na Figura 1, aplica o HOSVD
ao sinal recebido Y d

Y d = S ×1 U1 ×2 U2 ×3 U3 ,

(11)

em que S ∈ CLd ×Ld ×Ld , U1 ∈ CK×Ld , U2 ∈ CQ×Ld , e U3 ∈
C M×Ld . Logo, S pode ser representado como:

S = I ×1 T1 ×2 T2 ×3 T3 ,

(3)

Concatenando todos os K vetores de cada k-ésimo perı́odo
de código (3) pode-se omitir o ı́ndice k:
X̃ = (CT  A)Γ̃ + Ñ = X̃0 + Ñ ∈ C MN×K ,

(8)

(12)

em que T1 , T2 , e T3 ∈ CLd ×Ld . Logo,

vec {X[k]} = vec {A[k]Γ[k]C[k] + N[k]}
n
o
= vec A[k] diag−1 {γ[k]} C[k] + N[k] ,
= (C[k]T  A[k])γ[k] + vec {N[k]} .

(6)

B. Modelo de dados pós-correlação

d=1

= A[k]Γ[k]C[k] + N[k] ∈ C M×N ,
(2)
PD
e N[k] é ruı́do gaussiano branco aditivo e L = d=1 Ld .
Aplicando o operador vec {·} a (2) para transformá-lo num
vetor e aplicando a propriedade descrita na em (1),

(5)

(4)

U1 T1 = ΓT ,

(13)

U2 T2 = (CQω )T ,

(14)

U3 T3 = A .

(15)

T

Propõe-se realizar a diagonalização simultânea utilizando as
fatias do terceiro-modo do tensor S indexadas pela variável
i. Assim, temos a fatia do terceiro-modo do tensor S representada como:

em que X̃0 é o sinal recebido sem ruı́do e Γ̃ =
[γ[1] . . . , γ[K]] ∈ CL×K concatena as amplitudes complexas.
C[k] e A[k] não se alteram e permanecem iguais para todo k. 1055

S3,i = (S ×3 U3 ) ×3 eTi ,
n
o
= T1 diag−1 A∗(i,·) TT2 ,

(16)
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logo,

Yd

S3,p

n
o
= T1 diag−1 A∗(p,·) TT2 ,

Aprox. posto inf. por HOSVD
Y d = S c ×1 Uc1 ×2 Uc2 ×3 Uc3

(17)

em que eTi é um vetor de zeros exceto na i-ésima posição, e
p é um ı́ndice arbitrário entre um e o total de fatias à serem
diagonalizadas:

Seleção fatia pivô
p = arg mini cond{S3,i }

p = arg min cond{S3,i },

Matrizes à direita
c c−1
Sc,rhs
3,i = S3,i S3,p
i = 1, . . . , N tal que i , p

p

(18)

i

em que cond{·} calcula o número condicional da matriz. Portanto, podemos calcular as matrizes à direita correspondentes
às fatias do terceiro-modo. Uma vez que p é fixado, podemos
variar todos os valores de i, assim obtendo N − 1 equações,
já que i , p. Dessa forma, primeiramente, define-se a matriz
à direita para a fatia do terceiro-modo da seguinte forma:

Diagonalização simultânea [12], [13]
T̂c1
Uc1 T̂c1 = Γ̂T

−1
Srhs
3,i = S3,i S3,p ,

= T1 diag

Γ̂+

−1

= T1 A

H

n
n
oo
−1
diag AH
(i,·) A(p,·) T1 ,

(19)

T−1
1 ,

Após obter Srhs
3,i podemos encontrar a matriz T̂1 que diagonaliza simultaneamente as N − 1 equações utilizando [12] e
[13]. Então, utilizamos U1 de (11) para estimar Γ̂T
U1 T̂1 = Γ̂T ,

(20)

Após isso, de acordo com (9), no caso sem ruı́do temos
h
i
[Y d ]T(1) = (CQω )  A Γ,
(21)
e uma vez que Γ̂ é dado em (20), definimos F
h
i
F(2,3) = [Y d ]T(1) Γ̂+ = (CQω )T  A ΓΓ̂+
h
i
≈ (CQω )T  A ∈ CQM×Ld .
T

(2,3)

como

(·,`d )

(·,`d )

(·,`d ) F

×
Fc(2,3) = [Y d ]T(1) Γ̂+

Γ̂T

LSKRF
(ĈQω )T

Â
Normalização

Construir Componentes
ˆ Q )T ◦ Ā
ˆ
G `d = Γ̄ˆ T(·,`d ) ◦ (C̄
ω (·,`d )
(·,`d )

G(·,`d ) = vec G `d

(22)

As matrizes-fator (ĈQω )T e Â podem ser estimadas à partir
de (22) utilizando a Fatorização Khatri-Rao de mı́nimos
quadrados, do inglês Least Squares Khatri-Rao Factorization
(LSKRF) [14], [15].
Uma vez que as matrizes de fatores (ĈQω )T , Â, e Γ̂
foram estimadas estas são normalizadas para seus `d -ésimo
componente:
ˆ Q )T = (ĈQ )T /||(ĈQ )T ||
(C̄
ω (·,`d )
ω (·,`d )
ω (·,`d ) F
ˆ
Ā(·,`d ) = Â(·,`d ) /||Â(·,`d ) ||F
Γ̄ˆ T = Γ̂T /||Γ̂T || .

[Y d ]T(1)

(23)
(24)
(25)

Em seguida, constrói-se um tensor G ` correspondente à partir
`d -ésimo componente das matrizes de fatores normalizadas
em (25)
ˆ Q )T ◦ Ā
ˆ
G `d = Γ̄ˆ T(·,`d ) ◦ (C̄
(26)
ω (·,`d )
(·,`d ) ,
em que G `d ∈ CK×Q×M . Em seguida, armazena-se o tensor G `d
correspondente ao `d -ésimo componente em uma matriz

G(·,`d ) = vec G `d ,
(27)
em que G ∈ CKQM×Ld . Assim, pode-se calcular as amplitudes
através da multiplicação da pseudo-inversa de G pelo tensor
Y d:
γ = G+ vec {Y d }
(28)

Calcular Amplitudes
γ = G+ vec {Y d }
γ
arg max

sLOS

iT
h
ˆ Q )T
H
q = (C̄
ω (·,sLOS ) ΣV
q
τ̂LOS

estimação
de atraso

Fig. 1: Diagrama de bloco da técnica SECSI proposta para
estimação de atraso usando utilizando a matriz à direita da
terceira dimensão de S

aplica-se arg max à γ e encontra-se a posição do elemento
γ sLOS que possui a maior magnitude
sLOS = arg max γ
γ sLOS

(29)

Depois, usa-se sLOS para selecionar o componente LOS da
ˆ Q )T e a multiplica por ΣVH obtida
matriz estimada (C̄
ω
através da aplicação da decomposição em valores singulares
econômica à Q
h
i
H T
ˆ Q )T
q = (C̄
.
(30)
ω (·,sLOS ) ΣV

Finalmente, o vetor q é interpolado utilizando a interpolação
em que γ = [γ1 , . . . , γLd ] Em seguida, para encontrar a coluna de spline cúbica para alcançar maior precisão na estimação
ˆ Q ) que corresponde ao componente de linha de visada, de atraso [4], [16]–[18].
de (C̄
ω
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V. Simulação
Para a realização da simulação é utilizado um arranjo
linear uniforme, do inglês Uniform Linear Array (ULA),
centro-hermitiano com M = 8 elementos espaçados por meio
comprimento de onda. São considerados a recepção de dois
sinais GNSS, o primeiro é um código pseudo-aleatório C/A
do GPS enquanto o segundo é um código pseudo-aleatório da
L1C do canal piloto do GPS, em que ambos possuem uma
portadora de frequência fc = 1575.42 MHz. O código L1C do
GPS possui uma duração total de transmissão t3rd = 10 ms,
uma largura de banda B3rd = 12.276 MHz, a maior largura
de banda é consequência da modulação TMBOC. Com isso,
para se ter uma comparação justa, [16] utiliza-se a largura
de banda do código C/A B2nd = B3rd . Ambos os códigos são
amostrado à cada K-ésimo perı́odo durante K = 30 perı́odos
com um perı́odo de duração de ∆τ = 10 ms. Dessa forma,
são coletadas N = 245520 amostras para ambos códigos C/A
e L1C.
Os componentes de LOS e NLOS são gerados com uma
diferença de azimute de ∆φ = 60◦ . Adicionalmente, o componente LOS possui um atraso τLOS enquanto o componente
NLOS possui um atraso τNLOS tal que τNLOS1 = τLOS + ∆τ
quando Ld = 2 sinais são recebidos e quando temos Ld = 3
sinais sendo recebidos se tem um segundo componente NLOS
com um atraso τNLOS2 = τNLOS1 + ∆τ. Uma das abordagens
utiliza forward-backward averaging (FBA) [19] e Expanded
Spatial Smoothing (ESPS) [20] na qual a ULA é dividida em
LS = 5 sub arranjos com MS = 4 elementos cada. A relação
portadora-ruı́do é C/N0 = 48 dB-Hz, resultando numa razão
sinal-ruı́do pós-correlação de S NRpós ≈ 25 dB para GPS de
segunda e terceira geração.
Para realizar as simulações foi utilizado o esquema Monte
Carlo com 2000 iterações. Dessa forma os resultados obtidos
são expressados na forma do erro quadrático médio multiplicado pela velocidade da luz, em metros, para vários ∆τ. Os
resultados são comparados com o caso ideal, onde se tem o
conhecimento a priori do canal (A e Γ̃) e a correlação sem
ruı́do do sinal LOS com o banco correlator [18].

Observe na Figura 3 note que para Ld = 3 a técnica SECSI
apresenta um pico quando os sinais estão fortemente correlatados, porém SECSI, novamente, mostra-se mais tolerante
e consegue estimar o atraso com sucesso. Ainda é possı́vel
notar que o método CPD-GEVD obtêm um melhor resultado
quando combinado com o GPS de terceira geração. O melhor
resultado obtido pelo GPS de terceira geração é atribuı́do ao
uso da modulação TMBOC, uma vez que esta modulação
permite melhor performance em cenário com multipercurso e
aplica uma melhor separação espacial aos sinais.

A. Estimação de Atraso Utilizando GPS de segunda geração

C. Arranjo de Antenas com Erro

Os resultados das simulações incluem a comparação da
técnica CPD-GEVD do estado-da-arte com o método HOSVD
SECSI para GPS de segunda geração. Adicionalmente, para
fins comparativos, durante as simulações foi adicionado a
técnica Higher-Order Orthogonal Iteration (HOOI) [21] ao
SECSI, que substitui o método de HOSVD.
Observe na Figura 2 que, para Ld = 3, o método CPDGEVD apresenta pior performance quando ∆τ < 0.2T c . Esse
erro ocorre pela forte correlação entre as os sinais LOS e
NLOS. Também, note que a técnica SECSI apresenta um
pico quando os sinais estão fortemente correlatados, porém
SECSI mostra-se mais tolerante e consegue estimar o atraso
com sucesso.

Fig. 2: Simulação segunda geração com Ld = 3, N = 245520,
K = 30, M = 8 antenas

Fig. 3: Simulação terceira geração com Ld = 3, N = 245520,
K = 30, M = 8 antenas

Apresentamos o resultado das simulações utilizando os
métodos de estimação de atraso do estado-da-arte para GPS
de segunda e terceira geração e o método proposto HOSVD
SECSI e HOOI SECSI. Supõe-se um arranjo de antenas com
erros de posicionamento que recebem Ld = 2 e Ld = 3 sinais
com um atraso relativo fixado em ∆τ = 0.5T c .
Na Figura 4 pode-se notar que a adição do componente
NLOS tem um baixo impacto na estimação do atraso uma
vez que o HOSVD+FBA+ESPS tem um aumento de 0.1 m e
o DoA/KRF mantêm quase que o mesmo erro. Mais uma vez,
o método CPD-GEVD, o método HOSVD SECSI proposto e
o HOOI SECSI tem performance similar ao caso ideal.
D. Sinais Recebidos com DoA Variável

Nesta seção apresentamos o resultado de simulações para
os métodos do estado-da-arte e para o método HOSVD SECSI
Os resultados das simulações incluem: a comparação da proposto para ambos GPS de segunda e terceira geração.
técnica CPD-GEVD do estado-da-arte com o método HOSVD Temos um atraso relativo fixado em ∆τ = 0.5T c . Supõe-se que
utilizamos ângulos randômicos que variam entre −0.25 rad e
SECSI para o GPS de terceira geração.
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Decodificação de lista para códigos de F. K.
Schmidt usando Bases de Gröbner
Taciana A. Souza, Francisco M. Assis, Leocarlos B. S. Lima

Resumo— Códigos de F. K. Schmidt são códigos algébricogeométricos que consistem numa generalização dos códigos
de Hermite. Neste artigo é apresentado um algoritmo de
decodificação de lista para códigos F. K. Schmidt, que exibem melhor desempenho em comparação com algoritmos de
decodificação única, que são menos flexı́veis. O algoritmo apresentado emprega bases de Gröbner sobre módulos e consiste
numa generalização do algoritmo proposto por Lee e O’Sullivan,
em 2009, para códigos de Hermite.
Palavras-Chave— Códigos algébrico geométricos, decodificação
de lista, curva de F. K. Schmidt, Bases de Gröbner.
Abstract— F. K. Schmidt codes are algebraic geometric codes
that consist on a generalization of Hermitian codes. In this paper,
a list decoding algorithm for F. K. Schmidt codes is presented,
which yields better performance than single decoding algorithms,
that are less flexible. The presented algorithm employs Gröbner
basis on modules and is a generalization of an algorithm proposed
by Lee and O’Sullivan, in 2009, for Hermitian codes.
Keywords— Algebraic geometric codes, List decoding, F. K.
Schmidt curve, Gröbner basis.

I. I NTRODUÇ ÃO
Neste artigo é apresentado um algoritmo de decodificação
de lista para códigos algébrico-geométricos (AG) definidos
sobres curvas, introduzidos por F. K. Schmidt (FKS). Este
algoritmo é uma generalização do algoritmo introduzido por
Lee e O’Sullivan [1] para a classe de códigos de um ponto
definidos sobre a curva de Hermite.
O problema da decodificação de lista consiste em obter uma
lista com L palavras-código que estão dentro de uma esfera
de Hamming centrada do vetor recebido v. Desse modo, dada
a distância de Hamming do código, a decodificação de lista
permite a recuperação de erros além do limite b d−1
2 c erros de
uma palavra recebida.
As vantagens da decodificação da lista foram consideradas
pela primeira vez em 1957, por Peter Elias [2], explorando
o comportamento assintótico da probabilidade de erro em
canais discretos sem memória. Em 1997, Sudan [3] introduziu
o problema de recuperar polinômios de um dado conjunto
de pontos, que é um problema de grande interesse teoria de
codificação e aprendizagem [2], [6], [4], [12].
Em 1999, Shokrollahi e Wasserman [12] apresentaram um
esquema de decodificação de lista para códigos algébricogeométricos. Em 2001, em sua tese, Guruswami [19] apresentou uma investigação detalhada da decodificação da lista,
e demonstrou seu potencial, sua viabilidade e sua importância
Taciana A. Souza, Francisco M. Assis e Leocarlos B. S. Lima¸ Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Campina Grande
(UFCG), Campina Grande-PB, Brasil, E-mails: tacian.souza@ee.ufcg.edu.br,
fmarcos@dee.ufcg.edu.br, leocarlos@dee.ufcg.edu.br. Este trabalho foi parcialmente financiado pelo CNPq (141756/2015-2).

como um conceito combinatório e algorı́tmico. Além disso,
em 2006, Guruswami [4] apresentou alguns resultados algorı́tmicos centrais da decodificação de lista, que culminaram
com a dedução da capacidade de decodificação da lista.
Algoritmos de decodificação de lista consistem em duas etapas básicas: interpolação, que consiste em encontrar polinômio
interpolador a partir da mensagem recebida, e a fatoração,
na qual são encontradas as raı́zes do polinômio interpolador,
formando uma lista que contém L palavras-código, incluindo
a palavra-código que foi enviada.
Na decodificação de lista para códigos AG, a interpolação
obtém um polinômio em uma variável sobre um corpo de
funções em várias variáveis, cuja fatoração é um problema
que envolve um grande número de operações algébricas. Nesse
sentido, na busca por algoritmos eficientes para executar a
fatoração, em 2000, Roth e Ruckenstein [10] apresentaram
um procedimento eficiente para decodificação de lista de
códigos de Reed-Solomon, no qual a etapa de fatoração utiliza
um algoritmo de reconstrução para determinar as raı́zes de
polinômios em uma variável sobre anéis polinomiais. A fim
de generalizar este algoritmo para códigos AG, Wu e Siegel
[16] estenderam o algoritmo rápido de Roth e Ruckenstein
para encontrar raı́zes de polinômios em uma variável sobre
um corpo de funções. No presente trabalho, os algoritmos
de interpolação e fatoração citados foram implementados
utilizando o software Macaulay2.
A. Códigos Algébrico-Geométricos
Os códigos algébrico-geométricos (AG) foram introduzidos
por Goppa [20], e são baseados na teoria das curvas algébricogeométricas. Em 1982, Tsfasman et al. [7] apresentaram
estudo sobre códigos AG, mostrando que estes ultrapassam
o limite de Gilbert-Varshamov, o que tem um significado
importante no desenvolvimento na teoria de códigos corretores
de erros.
Definição 1: Seja X uma curva projetiva suave de gênero
g.
P
• Um divisor D é uma soma formal D =
P ∈X nP P ,
com nP ∈ Z e nP = 0, ∀ P ∈ X ;
• Um divisor é chamado efetivo se todos os valores de nP
forem não-negativos (D  0);
P
• O grau do divisor D é deg(D) =
nP .
Definição 2: Seja F um corpo finito com q 2 elementos. Seja
D um divisor sobre uma curva X . Definimos o espaço vetorial
L(D) sobre F por
L(D) := {f ∈ F(X )∗ : (f ) + D  0} ∪ {0}
(1)
P
P
Observe que se D =
ni Pi − mj Qj , com ni , mj > 0,
então L(D) consiste da função nula e das funções f no corpo
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de funções que têm zeros de multiplicidade pelo menos mj
em Qj e não têm polos, exceto possivelmente nos pontos Pi ,
com ordem no máximo ni .
Definição 3: Um código algébrico-geométrico C(D, G) de
comprimento n sobre F é a imagem do mapeamento linear
ev : L(G) −→ Fn definido por
ev(f ) := (f (P1 ), f (P2 ), · · · , f (Pn )),

(2)

em que P1 , P2 , · · · , Pn são pontos racionais de uma curva X .
B. Códigos de F. K. Schmidt
Seja X uma curva FKS definida pela equação [14]
X : y q + y = xs ,

(3)

em que s|(q + 1) e o gênero g de X é 12 (q − 1)(s − 1).
Se s = q+1, então X é uma curva de Hermite. Seja F(X )/F
o corpo de funções de Hermite sobre F. Se s < q + 1, então
F(X )/F é isomorfo a um subcorpo do corpo de funções de
Hermite.
O número de pontos racionais na curva FKS é N = q(1 +
(q − 1)s) + 1 e o ponto no infinito é denotado por Q. Seja
G = uQ um divisor de F(X )/F, então a base de L(uQ) é
dada por [14]
{xi y j |0 ≤ j ≤ q − 1, 0 ≤ i, iq + js ≤ u}.
O código FKS é definido por
F KSu = C(D, G),
em que D = P1 + P2 + · · · + Pn , Pi é um ponto racional e
n = N − 1.
Observe que se u < n, então ev é um mapeamento injetor
em L(uQ) e, pelo teorema de Riemann-Roch, a dimensão de
F KSu é igual a dim L(uQ) = u + 1 − g para m ≥ 2g − 1.
Além disso, a distância mı́nima de F KSu é n − m [1].
Exemplo 1: Sejam q = 3 e s = 2. Considere o corpo finito
F = GF (9) = {0, 1, a, a2 , a3 , a4 , a5 , a6 , a7 }. A curva FKS
será
X : y 3 + y = x2 .
Esta curva FKS tem n = 15 pontos racionais e um ponto no
infinito Q, e gênero g = 1.
Considere m = 7, então o código de FKS é definido pelo
mapeamento
ev : L(7Q) −→ Fn
ev(f ) := (f (P1 ), f (P2 ), · · · , f (P15 ))
em que P1 , P2 , · · · , P15 são pontos racionais da curva X .
II. D ECODIFICAÇ ÃO DE L ISTA
A ideia da decodificação única impõe restrições ao decodificador para que seja considerada apenas a palavra que for
mais próxima da mensagem original. Contudo, na década de
1950, de modo independente, Elias [2] e Wozencraft [15]
propuseram que, ao invés de uma única palavra na saı́da
do decodificador, poderia se obter uma lista com L palavras
código que estão a uma distância menor ou igual a d do
vetor recebido. Mesmo quando o decodificador é limitado a

produzir um número relativamente pequeno de respostas, a
decodificação da lista permite a recuperação de erros além do
limite de (d − 1)/2.
Um código corretor de erros é considerado um bom código
quando possibilita praticamente atingir a capacidade do canal
com probabilidade de erro arbitrariamente pequena. Nesse sentido, Elias [2] mostrou que, para um código C de comprimento
n e taxa R, é possı́vel escolher um tamanho da lista L grande
o suficiente, de modo que a probabilidade de erro média sobre
todos os códigos é quase tão pequena quanto aquela do melhor
código considerado. Neste caso, demonstrou que quase todos
os códigos são aproximadamente tão bons ou comparáveis aos
melhores códigos.
Definição 4: Um código linear C de comprimento n sobre
um corpo finito F é chamado (e, b)-decodificável se toda esfera
de Hamming de raio e contida em Fn contém no máximo b
palavras código.
Observe que um código [n, k, d] sobre F, com bloco de
comprimento n, dimensão k e distância mı́nima d é (b(d −
1)/2c, 1)-decodificável.
Sudan [3] mostrou que um código Reed-Solomon de comprimento n e dimensão
que e é
√ k é (e, b)-decodificável, em p
aproximadamente n − 2kn e b é aproximadamente 2n/k.
Shokrollahi e Wasserman [12] generalizaram este resultado
para a classe dos códigos AG e demonstraram o teorema
seguinte.
Teorema 1: Seja C um código AG de comprimento n e
dimensão k sobre uma
√ curva algébrica de gênero g. Seja γ :=
k +pg − 1 e β := d 2αn + g − 1e. Então, C é (n − β −
1, d 2n/γe)-decodificável [12].
O passo da interpolação na decodificação de lista de códigos
AG pode ser visto como o problema de encontrar o polinômio
minimal de um ideal com relação a uma certa ordenação
monomial. Para resolver esse problema, Lee e O’Sullivan
[1] apresentaram um algoritmo baseado na teoria das bases
de Gröbner sobre módulos (uma generalização da noção de
espaço vetorial, em que o conjunto de escalares é um anel).
Nesse algoritmo, inicialmente, é obtido um ideal a partir da
palavra recebida e dos pontos racionais da curva que definem o
divisor D, ou seja, P1 , P2 , · · · , Pn . Em seguida, os geradores
do ideal são convertidos em uma base de Gröbner de um
módulo, e o polinômio minimal dessa base é encontrado, ou
seja, o polinômio interpolador.
Considerando que as curvas FKS são um caso geral de
curvas hermitianas [14], observe que a curva de Hermite
corresponde ao caso particular da curva FKS, no qual s =
q+1. Nossa contribuição, neste trabalho, é adaptar o algoritmo
apresentado por Lee e O’Sullivan [1] ao caso da curva FKS,
em que s < q + 1. Desse modo, são enunciadas a seguir
algumas notações e definições necessárias.
Seja X uma curva FKS definida pelo polinômio absolutamente irredutı́vel X s −Y q −Y sobre F. O anel de coordenadas
de X é o domı́nio de integridade
R = F[X, Y ]hX s − Y q − Y i.

(4)

O corpo de funções de X é o corpo de frações K de
R. Sejam x e y as classes residuais de X e Y em R,
respectivamente. Assim, xs − y q − y = 0 e R = F[x, y].
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Sejam {ϕ1 , ϕ2 , · · · , ϕn } uma base de L(uQ). Seja Pi =
(αi , βi ) um ponto racional X , com αi , βi ∈ F. Definimos Hi
para 1 ≤ j ≤ n por:
2

Hi = −

(X q − X)(Y q + Y − βi q − βi )
∈ F[X, Y ]
(X − αi )(Y − βi )

Seja hi a classe residual de Hi em R, e para uma palavra
recebida v = (v1 , v2 , · · · , vn ) ∈ Fn . De modo análogo ao que
foi apresentado para curvas de Hermite por Lee e O’Sullivan
[1], definimos hv para a curva FKS por:
hv =

n
X

= vi hi

Se as ∈ GF (q) (que é a verificação necessária mencionada),
então a última igualdade à direita pode ser reescrita como:
2

as − bq − bq = 0

Subtraindo a equação à esquerda em (5) de (6), obtemos
2

2

as − bq − bq − (as − bq − b) = 0 ⇒ bq − b = 0 ⇒ b ∈ F.
Então, (a, b) ∈ F2 é um ponto racional da curva FKS, para
algum 1 ≤ i ≤ n e (Z − Hv )m ∈ I ⇒ c = vi .
Seja O(αi ,βi ,vi ) o anel local K[X, Y, Z]hX−αi ,Y −βi ,Z−vi i .
Assim como foi apresentado no trabalho de Lee e O’Sullivan
[1], o Teorema 2.2 no Capı́tulo 4 de Cox et al. [1] garante
que, como V (I) é finito, temos um isomorfismo natural

i=1

de modo que hi (Pi ) = 1 e 0 caso contrário, isto é, hi se anula
nos pontos Pj em que j 6= i. Isto implica que ev(hv ) = v for
v ∈ Fn .
Sejam S = X × A1F uma superfı́ce e o anel de coordenadas

K[X, Y, Z]/I ∼
=

m

Iv,m = hz − hv , ηi ,
2

em que η = xq − x.
A fim de adaptar os resultados dos teoremas e lemas
apresentados por Lee e O’Sullivan [1] para a curva FKS foi
observado que na demonstração do Lema 4 [1], é necessário
considerar algumas mudanças, as quais são apresentadas a
seguir.
Lema 1: Seja m um inteiro positivo. Seja v um vetor de
Fn . Então,


m+1
dimF R[z]/hz − hv , ηim = n
2
Seja µ ∈ R com t = d(v, ev(µ)). Então,
dimF R[z]/(hz − hv , ηim + hz − µi) = m(n − t).
Demonstração: Considere o ideal

n
M

O(αi ,βi ,vi ) /IO(αi ,βi ,vi ) .

i=1

Fixe o valor de i e o automorfismo
(X, Y, Z) 7→ (X + αi , Y + βi , Z + vi )

R[z] = F[X, Y, Z]/hX s − Y q − Y i,
em que z denota a classe residual de Z no anel quociente.
Fixando um inteiro positivo m, chamado de multiplicidade,
definimos um ideal de R[z],

(6)

induz o isomorfismo
O(αi ,βi ,vi ) /IO(αi ,βi ,vi ) ∼
= O/IO,
em que O = K[X, Y, Z]hX,Y,Zi .
Substituindo (X, Y, Z) por (X +αi , Y +βi , Z +vi ) na curva
X , obtem-se:
2

I 0 = h(X+αi )s −Y q −βiq −Y −βi i+hZ+AX+BY, X q −Xim ,
para algum A, B ∈ K[X, Y ]. Pela Proposição 2.11 em Cox et
al. [8], e como V (I 0 ) é finito e contém a origem, tem-se:
dimK O/IO = dimK K[[X, Y, Z]]/I 0 K[[X, Y, Z]]
Observe que
(X + αi )s − (Y + βi )q − (Y + βi ) = 0
Utilizando o binômio de Newton no termo (X + αi )s temse:
(X+αi )s =



s
0



X s αi 0 +



s
1



X s−1 αi +· · ·+



s
s



X 0 αi s

2

I = hX s − Y q − Y i + hZ − Hv , X q − Xim
O conjunto de zeros de I é denotado por V (I) =
{(αi , βi , vi ), 1 ≤ i ≤ n}. Essencialmente, o que foi mostrado
em [1] é que, se (a, b, c) ∈ V (I), então (a, b, c) = (αi , βi , vi ),
para algum 1 ≤ i ≤ n. Contudo, para a curva FKS é necessária
uma verificação adicional para valores de a. Destacamos aqui
essa verificação.
2
Observe que, se (a, b, c) ∈ V (I), como (X q − X)m ∈ I
2
temos que aq − a = 0. Assim, a ∈ F. Contudo, ao contrário
das curvas de Hermite, a curva FKS admite apenas s(q + 1) +
1 elementos possı́veis na primeira coordenada de um ponto
racional Pi . Então, é necessário verificar se (a, b, c) atinge
esse requisito. Portanto, desde que a ∈ F, temos

s

s

(X+αi ) = X +



s
1


X

s−1


αi +· · ·+

s
s−1



Xαi s−1 +αi s

Pelo Teorema da Preparação de Weierstrass
Y q + Y − (X + αi )s + βi q + βi = Y q + Y − X s −




s
s
X s−1 αi − · · · −
Xαi s−1 − αi s + βi q + βi
1
s−1
(Y − XP )U,
para algum P ∈ K[[X]] e a unidade U de K[[X, Y ]].
Considere o ideal de K[[X, Y, Z]],

2

I 0 K[[X, Y, Z]] = hY − XP i + hZ, Xim .

as − bq − b = 0 ⇒ (as − bq − b)q = asq − bq − bq = 0 (5)
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Assim K[[X, Y, Z]]/I 0 K[[X, Y, Z]] ∼
= K[X, Z]hX, Zim ,
para todo i
dimK K[X, Y, Z]/I = n dimK [X, Z]/hX, Zim =


m+1
dimK K[X, Y, Z]/I = n
2
Teorema 2: Suponha que f ∈ Iv,m seja não nula. Seja
w = degu (f ). Se c = ev(µ) é uma palavra código de C
satisfazendo d(v, c) < n − w/m, então f (µ) = 0 [1].
Considere a ordenação monomial necessária para adaptação
do Algoritmo I [1] conforme definimos a seguir. Seja Ω =
{xi y j z k |0 ≤ i, 0 ≤ j ≤ q−1, 0 ≤ k} o conjunto de monômios
de R[z]. O grau do monômio xi y j z k é dado por
degu (xi y j z k ) = qi + sj + uk
Para dois monômios xi1 y j1 z k1 , xi2 y j2 z k2 ∈ Ω, definimos:
xi1 y j1 z k1 >u xi2 y j2 z k2 ,
se degu (xi1 y j1 z k1 ) >u degu (xi2 y j2 z k2 ) ou k1 > k2 .
Analogamente ao algoritmo proposto por Lee e O’Sullivan
[1], definimos o Q-polinômio do ideal IM como o único
elemento em Iv,m com o menor termo lı́der com relação a
ordenação monomial >u .
Desse modo, pode-se observar que uma condição importante
para a eficiência do Algoritmo I [1] é que a ordem total >u
definida em R = F [x, y], deve também determinar uma ordem
monomial total no módulo livre (módulo que possui uma base)
R[z]l sobre F [x], para a curva de Hermite. Contudo, observouse que ao aplicar o Algoritmo I para a curva FKS, se fixarmos
R[z]l como um módulo em F [x], a ordenação total de R =
F [x, y] não será mantida em F [x].
Observe que o grau de y na curva FKS é igual a q, tal que
s < q + 1 ⇒ s < q, em que s é o grau de x. Desse modo, y
tem um grau maior que x. Portanto, para preservar a ordem
monomial >u devemos adaptar o Algoritmo I considerando
R[z]l como um módulo livre em F [y].
O anel R = F[x, y] pode ser considerado como um módulo
livre sobre F [y] com uma base {1, x, · · · , xs−1 }. Assim, R[z]l
é um módulo livre sobre F[y] com uma base {xj z i |0 ≤ i ≤
l; 0 ≤ j ≤ s − 1}.
2
Na construção do ideal Iv,m,l definimos η = y q − y, e o
conjunto de geradores de Iv,m,l como um módulo sobre F [y]
será:
{xj Gi |0 ≤ i ≤ l; 0 ≤ j ≤ s − 1}.
Na próxima seção é apresentado o algoritmo de interpolação
para códigos FKS como uma adaptação do Algoritmo I
[1] para códigos de Hermite de um ponto. Desse modo,
destacamos o Algoritmo II como nossa contribuição e, além
disso, apresentamos um exemplo que foi implementado com
o auxı́lio do software Macaulay2.

valor de (i, j) ∈ T , tal que o coeficiente de xj z i é não-nulo.
Observe que ind(xj Gi ) = (i, j). O peso de um elemento da
base xj z i é ui + qj. Assim, se o termo lı́der, com relação à
>u , de f ∈ R[z]l é y k xj z i , então ind(lt(f )) = (i, j).
Observe que o algoritmo atualiza o conjunto de geradores
até ind(lt(gr )) = r, para todo r ∈ T . No final do algoritmo,
o conjunto atualizado de geradores é uma base de Gröbner de
Iv,m,l .
A. Algoritmo II - FKS
O algoritmo encontra o elemento de Iv,m,l com o menor
termo lı́der.
P
j 0 i0
Seja g(i,j) =
para (i, j) ∈ T
(i0 ,j 0 )∈T a(i,j),(i0 ,j 0 ) x z
durante a execução do algoritmo.
Inicialmente, configure g(i,j) ← xj Gi para (i, j) ∈ T .
II1. Configure r ← (0, 0).
II2. Tome o sucessor de r. Se r ∈ T , então prossiga. Caso
contrário, vá para o passo II6.
II3. Faça p ← ind(lt(gr )). Se p = r, então volte ao passo
II2.
II4. Tome d ← deg(ar,p ) − deg(ap,p ) e c ←
lc(ar,p )lc(ap,p )−1 .
II5. (a) Se d ≥ 0, então faça
gr ← gr − cy d gp
(b) Se d ≤ 0, então, armazene gp em uma variável
temporária,
gp ← gr
gr ← y −d gr − cgp
Volte para o passo II3.
II6. Saı́da g(i,j) com o menor termo lı́der, e termina o
algoritmo.
Exemplo 2: : Seja F um corpo finito com q 2 elementos, em
que q = 3 e considere a curva FKS sobre F com s = 2. Sejam
os parâmetros u = 7, l = 2 e m = 2. A curva FKS sobre F9
é dada por
x2 − y 3 − y = 0
Seja F = {0, 1, α, α2 , α3 , α4 , α5 , α6 , α7 }. A base do espaço
linear L(uP∞ ) será {1, x, y, x2 , xy, y 2 , xy 2 }.
Seja w a mensagem enviada, ev a palavra código, e o vetor
erro e v a mensagem recebida:
ω = [1, 0, α, 0, 0, 0, 0].
ev = [1, α6 , α, α7 , 0, α3 , α2 , α5 , α4 , α7 , 0, α3 , α2 , α5 , α4 ].
e = [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0].
v = [α4 , α6 , α, α7 , 0, α3 , α2 , α5 , α4 , α7 , 0, α3 , α2 , α5 , α4 ].
Usando o Algoritmo II construı́mos o seguinte ideal
Iv,2,2 = hG0 , G1 , G2 i,
em que
G0 = y 18 + y 10 + y 2

III. R ESULTADOS
Seja T = {(i, j)|0 ≤ i ≤ l, 0 ≤ j ≤ q − 1}, ordenado
lexicograficamente. Então, {xj z i |(i, j) ∈ T } é uma base para
R[z]l como um F[y]-módulo. O ı́ndice de f ∈ R[z]l é o maior

G1 = y 23 − αy 22 + y 21 − αy 20 + y 17 + y 15 − αy 14 + y 13
+zy 9 − αy 12 − αy 10 + y 7 − αy 6 + y 5 − zy − αy 4 + αy 2 − y.
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R EFER ÊNCIAS
G2 = y 28 + αy 27 + αy 26 − αy 25 − αy 24 + αy 23 + αy 22 + αy 21
−αy 19 +αy 18 −zy 14 −αy 17 +αzy 13 +(−α+1)y 16 −zy 12 −αy 15
+αzy 11 + αy 13 − αy 12 − zy 8 + αy 11 + αy 10 + zy 6 − αzy 5
+(−α−1)y 8 +zy 4 +z 2 −αzy 3 −αy 6 +αy 5 +αzy+(α−1)y 4 −z
−αy 3 + α2 y 2 + αy + 1.
Para o ideal Iv,2,2 = hG0 , yG0 , G1 , yG1 , G2 , yG2 i,
determina-se uma base de Gröbner e o polinômio minimal
desta base, que será o polinômio interpolador.
Usando o Algoritmo II obtemos a base de Gröbner:
g0 = y 16 − zy 8 + αy 9 − y 8 + z 2 + αzy − z + α2 y 2 + αy + 1
g1 = xy 16 −zxy 8 +αxy 9 −xy 8 +z 2 x+αzxy −zx+α2 xy 2
+ αxy + x
g2 = zy 9 − αy 10 − y 9 + z 2 y + αzy 2 + α2 y 3 − y
g3 = xy 9 z − αxy 10 − xy 9 + z 2 xy + αzxy 2 + α2 xy 3 − xy
g4 = z 2 y 2 + αzy 3 + zy 2 + α2 y 4 − αy 3 + y 2
g5 = z 2 xy 2 + αzxy 3 + zxy 2 + α2 xy 4 − αxy 3 + xy 2
O polinômio com menor termo lı́der é o g4 . Logo,
Q = z 2 y 2 + αzy 3 + zy 2 + α2 y 4 − αy 3 + y 2 .
A fatoração do polinômio é Q = [z − (αy + 1)]2 .
Portanto, z = αy + 1 é uma raiz de multiplicidade igual a
dois.
Observe que os coeficientes da raiz z = αy + 1 escrita
na base de L(uP∞ ) dada correspondem à mensagem enviada
ω = [1, 0, α, 0, 0, 0, 0].

IV. C ONCLUS ÕES
Algoritmos de decodificação de lista têm melhor desempenho mesmo quando são necessárias listas ”com apenas uma
palavra código”, ou seja, em comparação com algoritmos de
decodificação única, que são menos flexı́veis. Nesse sentido, a
nossa contribuição nessa pesquisa foi a adaptação do algoritmo
de decodificação de lista proposto por Lee e O’Sullivan [1]
para utiliação em códigos obtidos sobre curvas FKS. Para isso,
observou-se que, no caso da curva FKS, em que s < q + 1, é
necessário alterar a ordem monomial dos polinômios.
O algoritmo apresentado foi desenvolvido para códigos de
um ponto. Para trabalhos futuros, estamos interessados em
adaptar o algoritmo de decodificação de lista para códigos AG
multiponto obtidos a partir das curvas FKS, uma vez que tais
códigos podem ter melhores parâmetros do que os códigos AG
de um ponto [18].
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Protocolos de Redundância de Gateway
Aplicados em Redes IoT
Cassio Fabius C. Ribeiro1 , Francisco L. de Caldas Filho1 , Lucas M. C. e Martins1 ,
Cláudia J. Barenco Abbas1 , Rafael T. de Sousa Júnior1

Resumo— Os gateways para Internet das Coisas são componentes de extrema importância para conectar dispositivos com
baixa capacidade de recursos (processamento, memória e/ou
energia) a middlewares na Internet. Para minimizar o tempo
e o impacto de sua indisponibilidade, este trabalho apresenta
uma abordagem de redundância num gateway semântico. Com
a proposta desenvolvida, conseguimos produzir uma solução
de contingência na qual o gateway passivo assume todas as
funções desempenhadas pelo ativo em pouco mais de um segundo,
garantindo alta disponibilidade e aumentando a confiabilidade de
redes de Internet das Coisas.
Palavras-Chave— Gateway, Internet das Coisas, Redundância,
Alta Disponibilidade.
Abstract— Internet of Things gateways are extremely important components to grant connectivity for devices with low
availability of resources (processing, memory and/or energy) to
middlewares on the Internet. To minimize the time and impact of
their unavailability, this work presents a redundancy approach in
a semantic gateway. With the developed proposal, we are able to
provide a contingency solution in which a slave gateway assumes
all the functions performed by the master in a little bit more than
one second, ensuring high availability and improving Internet of
Things networks reliability.

diferentes protocolos e middlewares especı́ficos é proposta
em [3], [4], [5]. Um gateway IoT semântico é um elemento
responsável pela comunicação entre dispositivos e/ou redes
que utilizam protocolos diferentes, realizando as traduções
necessárias e repassando pacotes para o próximo nó ou cliente,
possibilitando que a troca de dados ocorra. Ele pode ser um
roteador, um computador ou simplesmente um software.
Em redes IoT, ele se torna um componente essencial, como
se fosse o coração da rede. O gateway IoT é a entidade
responsável por realizar a conexão entre os dispositivos IoT
e a rede onde o sistema que os gerencia está localizado. A
Figura 1 ilustra esse papel para os ambientes IoT. Devido à
sua importância, pode-se concluir também que o gateway IoT
se torna um ponto único de falha desse ambiente, ou seja,
qualquer problema de indisponibilidade do gateway fará com
que toda a rede IoT fique incomunicável.

Keywords— Gateway, Internet of Things, Redundancy, High
Availability.

I. I NTRODUÇ ÃO
As redes de computadores e, em especial, a Internet abarcaram diversos aspectos da vida cotidiana. A partir do final
dos anos 2000, emergiu um modelo de integração da Internet
com objetos do mundo real ligados a dispositivos RFID.
Em 2010, [1] compilou o estado da arte da pesquisa nessa
área, descrevendo o paradigma Internet das Coisas (Internet
of Things ou IoT), reforçando a necessidade de convergência
entre os objetos fı́sicos, a Internet e a semântica. Em [2],
corrobora-se que IoT tem foco nas informações e não nos
recursos tecnológicos e de comunicação que o suportam.
Por se tratar de um paradigma de integração entre tecnologias e plataformas, as soluções de IoT tendem a ser de
silo, segundo as especificações de seu fabricante. Ou seja,
são soluções isoladas que não conversam entre si. Mesmo
quando o fabricante disponibiliza seu protocolo de forma interoperável, esbarra-se na limitação de que alguns dispositivos
não possuem a capacidade de implementar outros protocolos
além dos seus originais. A utilização de um gateway IoT
semântico para permitir a interoperação entre dispositivos de

Fig. 1: O papel do Gateway IoT na rede é permitir que dados
recebidos por meio de diferentes protocolos sejam enviados
para redes externas

Conforme destacam [6], esse cenário evidencia a necessidade de se endereçar formas de evitar ou minimizar o impacto
de indisponibilidade do gateway IoT. Assim, nesse trabalho,
apresentamos uma proposta de gateway IoT com redundância
que, em caso de falha na sua unidade principal, permita
1 Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade de Brası́lia (UnB),
E-mails: {cassio.fabius, francisco.lopes, lucas.martins} @uiot.org, {barenco, que uma instância secundária assuma seu papel de forma
desousa} @unb.br
transparente aos seus clientes.
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Além dessa seção introdutória, esse trabalho está organizado
da seguinte forma: a Seção II traz um resumo da literatura
sobre protocolos de redundância e conceitos importantes a fim
de subsidiar nossa proposta, a Seção III apresenta os trabalhos
relacionados, a Seção IV descreve nossa proposta de gateway
IoT com redundância, a Seção V mostra como o gateway foi
avaliado, bem como os resultados que foram obtidos e, por
fim, apresentamos algumas conclusões e trabalhos futuros na
Seção VI.
II. P ROTOCOLOS DE REDUND ÂNCIA
Diz-se que um sistema ou serviço possui alta disponibilidade quando há mecanismos capazes de mantê-lo em
funcionamento mesmo em caso de falhas, seja tanto a nı́vel de
hardware quanto de software. Uma prática comum para prover
essa garantia contra indisponibilidade é a redundância, que
pode ser implementada pela presença de múltiplos elementos
que realizam a mesma função.
Há diferentes maneiras de dispor estes componentes pelo
sistema. As configurações mais conhecidas são:
• Ativo-Ativo: dois ou mais componentes estão ativos ao
mesmo tempo e a carga que antes era destinada ao que
falhou passa a ser distribuı́da entre os que ainda estiverem
em funcionamento.
• Ativo-Passivo: apenas um componente permanece ativo
enquanto um ou mais ficam em espera, preparados para
tomar seu lugar em caso de falha.
A redundância também pode ser aplicada a diversos segmentos de um sistema ou serviço de rede:
• um servidor com duas fontes de energia possui redundância para o caso de um dos cabos ou dos circuitos
elétricos falhar;
• dados são sincronizados entre dois equipamentos distintos
de uma empresa para garantir que não haja perda total
de informação em caso de falha num deles;
• sites são hospedados em data centers longes um do outro,
para evitar indisponibilidade de páginas da web em caso
de desastre num dos locais ou cidades.
Como os gateways são os componentes responsáveis por
permitir a comunicação de uma rede com outra, a sua indisponibilidade provoca o isolamento de todos os elementos
da sua rede local.
Protocolo de Redundância de Primeiro Salto (ou First Hop
Redundancy Protocol - FHRP) é um termo utilizado para se
referir ao tipo de protocolos que visam gerar uma redundância
no gateway padrão de uma rede, ou seja, possuem o objetivo
de promover alta disponibilidade na camada três do modelo
Open System Interconnection (OSI), entre clientes (hosts) e
a porta de saı́da da rede local, garantindo que, mesmo que
um roteador apresente falha, outro em perfeito funcionamento
tome seu lugar.
Em geral, há dois ou mais roteadores que se unem para
formar um grupo que fica responsável pelas funções de
gateway. Alguns protocolos oferecem apenas redundância,
enquanto outros oferecem também balanceamento de carga
(load balancing).

Os protocolos mais conhecidos serão descritos a seguir, para
que então haja uma análise sobre a aplicação de cada um com
foco em IoT.
1) Hot Standby Router Protocol (HSRP): o Protocolo de
Roteador de Espera a Quente é um protocolo desenvolvido pela Cisco. Sua primeira versão foi documentada
no RFC 2281 [7], mas sua segunda versão, apesar
de trazer algumas melhorias, se tornou proprietária da
Cisco. O HSRP não realiza o balanceamento de carga.
Dois ou mais roteadores podem operar como um único
elemento virtual, compartilhando os endereços IP e
MAC. A definição de qual membro terá o papel ativo é
baseada em eleição, utilizando critérios como prioridade
e endereço IP. Os membros do grupo trocam mensagens
entre si e, em caso de falha no ativo, um dos passivos
assume o papel de forma transparente e automática.
2) Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP): o Protocolo de Redundância de Roteador Virtual está na versão
3, a qual é documentada na RFC 5798 [8]. Por ser um
padrão aberto, o VRRP é utilizado em diferentes dispositivos de rede como roteadores, switches de camada 3,
firewalls e balanceadores de carga. Seu funcionamento
é similar ao do HSRP. Um equipamento funciona como
ativo, respondendo ao endereço IP virtual da instância
VRRP, enquanto um ou mais membros passivos recebem
anúncios do principal e que podem assumir o papel de
ativo caso parem de receber anúncios.
3) Gateway Load Balance Protocol (GLBP): o Protocolo
de Balanceamento de Carga de Gateway é outro protocolo proprietário da Cisco. É semelhante aos dois anteriores, mas com a função nativa de aproveitar os recursos
disponı́veis dos outros equipamentos que estão apenas
aguardando uma possı́vel falha do equipamento ativo.
Diferente do HSRP e do VRRP, todos os roteadores
do cluster podem operar no modelo ativo-ativo, promovendo a redundância e o balanceamento de carga.
O balanceamento ocorre por fluxo de dados, utilizando
critérios de endereço IP de origem/destino, endereço
MAC de origem/destino ou porta TCP/UDP.
4) Common Address Redundancy Protocol (CARP): criado
pela OpenBSD para fugir da guerra de patentes entre
a Cisco e o IETF por conta do HSRP e o VRRP, o
Protocolo de Redundância de Endereço Comum possui
como diferencial o foco em segurança, criptografando
seus pacotes de anúncio para evitar que intrusos passem
a fazer parte de uma instância CARP.
Os protocolos proprietários HSRP e GLBP serviram apenas
para conhecimento geral e como comparação entre as diversas
opções existentes. Eles não podem ser utilizados numa rede
IoT com produtos de diferentes fabricantes, logo não são
aplicáveis aos objetivos do artigo e do projeto.
Dos que restaram, VRRP e CARP, ambos realizam bem a
função de gerar alta disponibilidade do gateway padrão, além
de terem sua especificação aberta. O VRRP foi escolhido para
testes por atender os requisitos da aplicação, por ser mais
simples de configurar e por não haver foco em segurança neste
primeiro momento.
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III. T RABALHOS RELACIONADOS
Em geral, os trabalhos sobre IoT que abordam o tema
da disponibilidade têm focado sua solução do lado do middleware, por meio da utilização da nuvem. Como exemplo,
podemos citar [9], [10]. Esse tipo de solução é importante
para endereçar a questão da disponibilidade do middleware e
seus componentes. Porém, esse tipo de trabalho não apresenta
nenhuma consideração sobre a possibilidade da indisponibilidade ocorrer no gateway IoT.
Em [11], apresenta-se uma opção para a indisponibilidade
do middleware ou do canal entre o gateway e o middleware.
No seu gateway IoT, utiliza-se do armazenamento local para
garantir a operação do sistema nesses momentos de indisponibilidade. Porém, assim como nos demais casos, não trata a
indisponibilidade do gateway IoT.
Os autores em [12] criaram um novo tipo de mensagem
VRRP, visando reduzir o tempo de comutação entre o ativo e
o passivo. Esta melhoria reduz o perı́odo de indisponibilidade
da rede, entretanto não está focado em aplicações para redes
IoT.
Os autores em [13] propõem uma estrutura de gateways
de borda redundantes, responsáveis por receber e encaminhar
dados utilizando o protocolo IPv6. O que difere esta proposta
da apresentada em nosso artigo é a área de atuação. O trabalho
dos autores está focado na camada de distribuição, enquanto a
nossa proposta é criar uma redundância na camada de acesso,
mais próxima aos sensores.
IV. G ATEWAY I OT COM REDUND ÂNCIA
Nesta seção é apresentada a proposta de gateway IoT com
redundância. Inicialmente descrevemos a solução encontrada
para a disponibilidade do equipamento em si. Em seguida,
discutimos o tratamento realizado para os dados gerenciados
pelo gateway IoT.
Disponibilidade do gateway: A primeira etapa para aumentar a disponibilidade desta solução foi a implementação
de um protocolo FHRP no grupo de gateways. Conforme
discutido na Seção II, o protocolo escolhido para isso foi
o VRRP, que permite que dois ou mais elementos de rede
respondam por um único endereço IP. Este endereço é o IP
de gateway configurado em todos os clientes da rede. Ele
deve sempre ser atendido pelo gateway ativo e, quando este
estiver indisponı́vel, um dos gateways passivos deve tomar o
seu lugar, conforme ilustra a Figura 2.
A troca do papel de passivo para o de ativo ocorre sem
nenhum sobressalto e de maneira automática, sem a necessidade de intervenção manual, aumentando a disponibilidade
e a confiabilidade da rede. Durante a comutação automática,
podem ocorrer perdas de comunicação. Estas perdas podem ser
reduzidas alterando parâmetros de configuração. Os gateways
foram configurados utilizando o daemon Keepalived, um programa open source que permite a configuração do protocolo
VRRP em equipamentos com sistema operacional Linux.
Alguns parâmetros podem ser alterados no Keepalived.
Alguns deles são: o papel do gateway, o intervalo de anúncio
e a prioridade.
O primeiro parâmetro define o papel inicial do gateway,
sendo ativo ou passivo. O segundo define a periodicidade que

Fig. 2: Exemplo de configuração de gateways com VRRP

o gateway ativo anuncia ao grupo que ainda está ativo, técnica
chamada de “heartbeating”. O terceiro diz qual é a prioridade
que cada membro do grupo do VRRP tem para responder caso
seja detectada alguma indisponibilidade do ativo atual. Essa
configuração é interessante caso seja necessário determinar em
que ordem os passivos assumirão o papel de gateway ativo,
considerando que os membros com prioridades superiores
estejam indisponı́veis.
Por padrão, o gateway que é inicializado primeiro assume
o papel de ativo e os demais se tornam passivos. Caso mais
de um gateway seja inicializado ao mesmo tempo e ainda não
exista um ativo, o VRRP utiliza o parâmetro de prioridade
para decidir qual deve assumir esse papel. Quando há alguma
indisponibilidade do ativo, o passivo com maior prioridade
torna-se o gateway ativo. Se o antigo gateway ativo retornar à
rede, ele torna-se passivo. Dessa forma, como qualquer um dos
gateways presentes pode se tornar o ativo, a disponibilidade
é garantida enquanto houver ao menos um gateway ativo no
grupo.
Dados gerenciados pelo gateway: gateways IoT não
possuem apenas a função de encaminhar pacotes como os
roteadores convencionais. Eles possuem diversas tarefas extras como o controle de admissão de sensores, permitindo
que novos membros realizem a transmissão dos dados para
nuvem e a tradução dos valores recebidos pelos sensores
para chamadas REST ou para alguma outra API utilizada
pelo middelware. Desta forma, a redundância garantida pelos
protocolos FHRP são apenas parte da solução, pois se um
sensor passasse a transmitir dados por um gateway que estava
atuando como passivo, todo o processo de admissão teria
de reiniciado, para só então ser possı́vel dar continuidade à
comunicação sem interrupções.
Em nossa proposta, para evitar este tipo de problema, o
gateway passivo realiza a sincronização da base de dados do
gateway ativo com a sua própria base de dados, utilizandose da ferramenta rsync. Dessa forma, ele já possui uma
base atualizada quando torna-se necessário assumir o papel
de ativo e não precisa registrar novamente todos os dispositivos e serviços já autenticados no middleware. O software
desenvolvido para atuar como gateway IoT, comunicando-se
com um middelware e realizando o controle de admissão de
dispositivos IoT, é chamado de Universal IoT Gateway UIoT Gateway.
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V. R ESULTADOS
Após a implementação da proposta descrita na Seção IV,
ela foi testada num cenário controlado num ambiente virtualizado no Oracle VM VirtualBox. Foram configuradas apenas
duas máquinas virtuais (“VM”) para atuarem como gateways,
ambas com sistema operacional Linux Ubuntu Server 16.04
LTS, com os serviços Keepalived, rsync e UIoT Gateway
instalados, configurados e habilitados. A versão do VRRP
utilizada nos testes foi a versão 3, definida pela [8]. Ambos
gateways possuı́am prioridade 100, com a opção nopreempt,
de modo que a VM que fosse inicializada primeiro se tornaria
o gateway ativo da instância de VRRP e, ao cair e retornar
após algum tempo, assumiria o papel de passivo se o outro
gateway já tiver assumido o papel de ativo.
Tempo para comutação de gateway: a análise de
comutação de gateway procurou obter o tempo de indisponibilidade do mesmo enquanto ocorre a troca entre o ativo e
o passivo para diferentes valores de intervalo de anúncio do
VRRPv3.
A Tabela I exibe os resultados do tempo de indisponibilidade com base nos valores escolhidos para testes: 0,1 s, 0,5 s,
1,0 s, 2,0 s, 5,0 s e 10,0 s. A coluna “calculado” exibe os
valores que calculamos, conforme definido em [8]. A coluna
“medido” demonstra o tempo coletado de simulações feitas no
cenário de testes, com base no timestamp de pings enviados
a cada 200 ms para o endereço IP virtual da instância de
VRRP criada. Os valores apresentados são as médias de 10
comutações, que foram forçadas ao desativar a interface de
rede do gateway ativo naquele momento. A Figura 3 apresenta
os mesmos dados num gráfico de caixa, permitindo uma
análise mais visual.
TABELA I: Indisponibilidade: Valores calculados VS valores
medidos
Anúncio (s)
0,1
0,5
1,0
2,0
5,0
10,0

Prioridade
100
100
100
100
100
100

Skew Time
0,0609375
0,3046875
0,6093750
1,2187500
3,0468750
6,0937500

Calculado (s)
0,3609375
1,8046875
3,6093750
7,2187500
18,0468750
36,0937500

Medido (s)
0,632577
2,228022
4,312428
8,620555
21,353289
41,069723

Impacto da indisponibilidade para os clientes: com o
objetivo de obter um comportamento regular e homogêneo,
desenvolvemos um programa em Python para representar o
comportamento de um dispositivo IoT. Sua função era enviar
a cada segundo uma leitura fictı́cia de um único serviço (como
temperatura, umidade, etc) para o UIoT Gateway, sendo que a
leitura corresponde a um valor numérico pseudo-aleatório. Os
protocolos testados foram o TCP e o UDP. Esse programa foi
executado num computador com sistema operacional Linux,
distribuição Ubuntu 14.04, conectado na rede cabeada via
interface Ethernet no laboratório onde os testes estavam sendo
realizados.
No cenário de envio constante e monitorado de requisições
do dispositivo virtual ao gateway, nosso experimento consiste
em desativar a interface de rede do gateway ativo e observar
por quanto tempo o serviço do UIoT Gateway permanecerá
indisponı́vel; o impacto do tempo de troca nos clientes; e se
houve alguma perda de registro nos gateways quando houve
a troca.
Para isso, consideramos os mesmos tempos de anúncio
descritos na Tabela I. Para cada protocolo, apresentamos o
tempo médio obtido após a observação de 10 comutações para
cada caso, bem como os tempos para o melhor e o pior caso.
Os resultados obtidos estão sumarizados na Tabela II. Todos os
valores estão em segundos. A Figura 4 apresenta os mesmos
dados num gráfico de caixa.
TABELA II: Tempo de indisponibilidade do UIoT Gateway
para os clientes
Anúncio (s)
0,1
0,5
1,0
2,0
5,0
10,0

Menor
0,897
0,845
7,924
8,024
31,939
64,022

TCP
Maior
1,941
4,032
7,956
16,048
32,078
64,084

Média
1,232
3,132
7,941
15,185
32,016
64,049

Menor
0,875
2,916
4,916
7,881
19,935
39,987

UDP
Maior
1,943
3,942
5,964
10,019
22,974
45,656

Média
1,430
3,034
5,037
9,056
21,333
43,444

É interessante destacar que a indisponibilidade do serviço
varia de acordo com o protocolo que está sendo utilizado na
comunicação entre o dispositivo e o gateway. Numa conexão
TCP, devido ao controle de entrega de pacotes, mesmo com
mais de um minuto de indisponibilidade, há apenas um atraso
na entrega da comunicação, sem que exista qualquer tipo
de perda durante a comutação de gateways. Durante testes
preliminares não registrados, entretanto, houve casos para
10 segundos de intervalo de anúncio em que o número de
retransmissões na conexão TCP passou do limite e o pacote
não foi entregue, mas não ocorreu tal situação durante a
aquisição de dados. Além disso, é possı́vel verificar o recuo
exponencial do TCP em funcionamento nos dados coletados,
já que os valores obtidos são múltiplos de 2.
Para conexões utilizando o protocolo UDP, o tempo de
indisponibilidade representa um perı́odo no qual todas as
comunicações serão perdidas, mas os pacotes passam a ser
recebidos tão cedo um novo gateway ativo é designado.
Perda de registro entre gateways: por fim, analisou-se
Fig. 3: Tempo de indisponibilidade para cada confirmação de o registro das transações do serviço UIoT Gateway de ambas
tempo de anúncio
VM para verificar se a sincronização de suas bases de dados foi
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(a) Conexões TCP

(b) Conexões UDP

Fig. 4: Intervalo de anúncio VS Tempo de indisponibilidade

feita adequadamente. Em todos os casos analisados, verificouse que o dispositivo IoT virtual era registrado corretamente
pelo gateway ativo na sua primeira requisição e, quando a troca
ocorreu, o novo gateway ativo utilizou o registro existente em
seu banco de dados sincronizado para continuar enviando as
informações do cliente ao middleware, sem a necessidade de
realizar uma nova autenticação.

em Segurança Cibernética 465741/2014-2) e Fundação de
Apoio à Pesquisa do Distrito Federal FAPDF (Projetos
UIoT 0193.001366/2016 e SSDDC 0193.001365/2016), bem
como ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão/SPO (TED 005/2016 DIPLA e TED 011/2016 SEST),
ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República (TED 002/2017) e à Defensoria Pública da União
(TED DPGU 066/2016).

VI. C ONCLUS ÕES E T RABALHOS F UTUROS
Conforme podemos observar na Seção V, a solução proposta conseguiu promover não apenas redundância na camada três do modelo Open System Interconnection por meio
da utilização do Virtual Router Redundancy Protocol, como
também alta disponibilidade para sensores, preservando o
controle de admissão feito pelo gateway ativo fazendo sincronismo de banco de dados com o programa rsync.
Destacamos que o tempo médio de convergência foi de
1,23 segundos para sensores com transmissão TCP e 1,9
segundos para UDP. Esta solução se mostra robusta para
atender ambientes que exijam alta disponibilidade, havendo
a possibilidade de perdas de dados coletados pelos sensores
apenas se o gateway receber dados durante o intervalo de
convergência.
Como trabalhos futuros, vislumbramos incluir redundância
para sensores ZigBee. Atualmente o UIoT Gateway recebe
dados de sensores ZigBee e realiza a transferência destes para
o middleware, porém não desenvolvemos a redundância para
este tipo de dispositivos.
Também planejamos aproveitar a capacidade ociosa dos
gateways passivos. Verificamos que estes elementos não
aproveitam toda a sua capacidade de processamento, pois
ficam ociosos, aguardando uma falha no ativo. Nosso objetivo
é fazer com que o gateway passivo possa realizar o préprocessamento dos dados antes de enviá-los para a nuvem,
evoluindo de uma solução de redundância para Edge Computing, realizando tarefas de inferência e compactação de dados.
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Bandwidth Enhancement of an Ultra Wide Band
Planar Inverted F-Antenna
Pedro Paulo F. do Nascimento, Glauco Fontgalland, Raymundo de Amorim Júnior, Tagleorge M. Silveira
and Rodrigo C. F. da Silva
Abstract—This paper presents the bandwidth enhancement of a
Planar Inverted F-Antenna (PIFA) up to 1.55 GHz as results of
adding slots in the radiator element of the structure. The SParameters, gain, and radiation pattern after analyzed were used
for comparison purpose with a published PIFA model. The
simulations were made using the commercial software CST
Design Studio. As result, a bandwidth enhancement of
approximately 53% was achieved.
Keywords— Planar Inverted F-Antenna, PIFA, Simulation,
Enhancement, Bandwidth

was adopted λ = 162.05 mm and, therefore, a central frequency
of fc = 1.85 GHz. The reason for this choice was the
enhancement of the lower frequencies response. It must be
observed that one of the parasitic element proposed in [3] was
not add to the proposed structure, since it was not observed a
significant contribution to the antenna.
Once the initial model was validated, the antenna’s design
by insertion of slots in the planar element and the ground plane
was initiated. A careful parametric study and optimizations
were made and it was possible to obtain a reasonable model,
which can be seen in the Fig. 2, whose enhancements in the
bandwidth are considerable.

I. INTRODUCTION
The PIFA (Planar Inverted-F Antenna) is largely utilized in
various applications, especially in the mobile phones, as it has
low cost, reduced size, and easy fabrication and
implementation. Typically, the PIFA consists of: (i) ground
plane; (ii) planar element; (iii) short-circuit plate or pin; (iv)
feeding mechanism.
The first publication of PIFA appeared in the IEEE
literature in 1987 [1]. Historically, its name comes from the
evolution of Inverted-F Antenna. With similar design, the PIFA
has its developing more closely related to the Patch Antenna
[2]. On the other hand, the Inverted-F Antenna is based on
monopole antenna of a quarter of wavelength. The PIFA is an
evolution of the Inverted-F Antenna with the substitution of the
wire for a plate in order to enhance the bandwidth [3]. Despite
that, the bandwidth is still somewhat small and many
techniques and parametric analysis have been done [3-4].
These studies include the insertion of slots in the radiator [5] or
in the ground plane [6], in order to enhance the bandwidth.
Motivated by the large application of PIFA in portable
devices and by the limited results obtained by previous works
to increase the broadband characteristics of the antenna, in this
paper it is proposed the insertion of new slots in the design to
enhance the bandwidth of an already published PIFA model.
II. GEOMETRY DESIGN
Using the published model proposed in [3], the slot
insertion technique was used with the objective of improving
the bandwidth of the model. In order to do that, firstly
simulations were made in the commercial software CST
Design Studio to recover the initial design and model
parameters, as it can be observed in the Fig. 1. The FR4 was
used as substrate on the ground plane. The parameters and
dimensions used were the same as in [3] with the exception of
Ws = 0.008λ and drx = 0.055λ, which were defined after
optimization and have presented the best overall results in the
1.25 GHz – 3 GHz band. In [3] the wavelength was defined as
λ = 100 mm (central frequency fc = 3 GHz), but in this study it

Fig. 1.

Original Model as proposed in [3].

The modifications that presented the best results are: (i)
Insertion of slots in the planar element and (ii) Removal of the
FR4 Substrate. The inserted slots, A, B, and C, can be observed
in the Fig. 2. Lastly, the FR4 substrate was removed and the
simulations has showed a substantial improvement. The final
dimensions were organized in Table II.
III. RESULTS
For the original model, with λ = 162.05 mm, the operation
frequency band observed was from 1.28 GHz to 2.29GHz. In
the new model, the enhancement in the upper frequency to
2.83GHz was obtained, which represents an improvement of
about 540 MHz in the bandwidth, i.e. a bandwidth
enhancement of 53%, considering VSWR < 2.
The first slot inserted, Slot A, has the effect of reducing the
reflection coefficient and slightly enhancing the bandwidth at
higher frequencies. The addition of the second slot, Slot B,
creates a resonance frequency at various frequencies according
to the values chosen, and it greatly increases the bandwidth.
The addition of the third slot, Slot C, shifts the resonance
frequency and further expand the operation intervals to higher
frequencies. The removal of the FR4 substrate and the insertion
of the slots greatly enhances the reflection coefficient. All the
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curves for the reflection coefficient’s results of the original
model and the proposed model with insertion of slots, and FR4
substrate removal were presented in the Fig 3.
TABLE I.

Dimension
WslA
WslB
WslC
Ws
drBC

Fig. 2.

DIMENSIONS FOR THE FINAL MODEL

Value (mm)
0.031 λ
0.112 λ
0.031 λ
0.008 λ
0.038 λ

Dimension
LslA
LslB
LslC
drSA

Value (mm)
0.136 λ
0.019 λ
0.098 λ
0.055 λ
Fig. 3.

Curves for simulated S11 Parameters

Fig. 4.

Maximum simulated gain over frequency; for the analyzed models

Fig. 5.

Radiation pattern for the 2.2 GHz frequency for both the azimuth
and the elevation plane

Final model with the details of the slots and the FR4 substrate
removal

The maximum simulated gain over frequency band was
analyzed in the models and it is presented in Fig. 4. The new
model has a great gain improvement in the frequencies up to
about 1.8 GHz and a slight gain reduction above 2.2 GHz.
Therefore, an equalized gain response was achieved. Looking
at the S11 parameters these changes show that the slight gain
reduction is accompanied with a greater reduction of the
reflection coefficient value in the affected frequencies, i.e., a
much better matching characteristic. These results are due to
the many slots inserted, and consequentially, the reduction of
conductive material, i.e., the radiation parts.
The radiation pattern simulated is presented in Fig. 5, a
directional pattern was obtained in the azimuth plane whose
Front to Back Ratio was 6.3 dB. And an omnidirectional
pattern on the elevation plane, which is the expected result for
the PIFA and therefore the changes did not impact on the
radiation pattern of the antenna.
IV. CONCLUSIONS
A good enhancement of the bandwidth, approximately 53%
in comparison with the original model, and a great gain
improvement in the frequencies up to 1.8 GHz and a slight
reduction in the frequencies above 2.2 GHz was observed.
One possible application of this antenna is in GPS systems,
as the bands L1, L3 and L4 are all within the range obtained for
the PIFA with the reduction of its weight by substrate removal.
With these results, the objective is to keep expanding the
bandwidth in order to obtain smaller operation frequencies and
to keep the miniaturization of the antenna. The next step is to
build a prototype made with copper plates sustained with an
electromagnetic invisible material, such as Styrofoam, for
structural support and measure the antenna’s parameters.
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Solução em Nuvem para Telemetria de Sistemas de
Geração Baseada em Painéis Solares Fotovoltaicos
Leonardo H. C. Nunes, Jorge F. M. C. Silva, Francisco W. R. M. Junior, Cleiton S. Marinho,
Carlos M. J. M. D. Junior

Resumo—Este artigo apresenta um protótipo para monitorar
um sistema de geração fotovoltaica por meio de plataforma de
Sistemas Embarcados, cujo dados sejam acessíveis na nuvem e
com um custo acessível. Nesse contexto, o protótipo possui um
microcontrolador, sensores e uma interface de comunicação sem
fio para integração com a nuvem. Assim, o trabalho visa atender
as recentes demandas das redes elétricas inteligentes, smart grid.
Palavras-Chave—Smart Grid,
Telemetria, Sistemas Embarcados.

Computação

em

Nuvem,
Fig. 1. Evolução do processo de Smart Grid [1].

Abstract—This article presented one prototype for monitoring
on photovoltaic generation system based on Embedded System,
which data can access by cloud computing and has low cost. In the
context, this hardware have a microcontroller, sensors and internet
wireless communication module for integration with the cloud
computing. Thus, the work insert to context in Smart Grid.
Keywords—Smart
Embedded Systems.

Grid,

I.

Cloud

Computing,

Telemetry,

INTRODUÇÃO

Uma planta de potência tradicional tem foco na geração,
transmissão, distribuição e controle da eletricidade. Aliado a
isso, há uma estrutura eletromecânica, com comunicação em
uma direção, geração centralizada, poucos sensores,
reestabelecimento e testes manuais, algum grau de controle e
poucas opções para o consumidor. Já uma planta Smart Power
Grid é uma rede elétrica usada para melhorar a eficiência,
sustentabilidade, flexibilidade, confiabilidade e segurança do
Sistema Elétrico de Potência, visando deixar a rede controlável,
automatizada e totalmente integrada [1].
Assim, a implementação de uma infraestrutura de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) nas redes
elétricas é importante para prover serviços como: controle
adaptativo, monitoramento, proteção, medição, dentre outros.
Entretanto, há um desafio para tornar essa abordagem prática,
que é a adoção de uma norma padrão a fim de promover a
interoperabilidade entre os agentes da rede [3].
A Figura 1 ilustra essa evolução, uma rede Smart Grid com
estrutura de dados digital, fluxo de comunicação em dois
canais, geração distribuída, sensores, monitoramento, auto
reconfiguração, teste remotos, controle pervasivo e mais
opções aos consumidores. Por tais características, essas redes
abrem um novo leque de opções tanto para empresas do setor
quanto para os consumidores [1].

Atualmente, há uma série de protocolos que possibilitam a
comunicação e a integração entre os Sistemas Embarcados e os
serviços em nuvem. Um deles é o MQTT (Message Queuing
Telemetry Transport), que é um protocolo para mensagens com
pouca largura de banda em dispositivos com restrições de
computação. Seu funcionamento é baseado na arquitetura
Publisher/Subscriber (“publicar-assinar”) [5].
Diante do exposto, este trabalho desenvolveu um sistema
de telemetria para sistema de geração distribuída, fotovoltaico,
integrado a nuvem. O trabalho está dividido na secção
metodologia onde é apresentado os materiais e métodos
usados, os resultados obtidos, bem como suas discussões e as
conclusões.
II.

METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido com base em duas plataformas,
um AVR ATmega para leitura e processamento dos dados a
serem monitorados do painel fotovoltaico e o Wemos para
enviar essas informações para um serviço em nuvem. Além
disso, foi desenvolvido em Node-RED uma interface para
visualizar e armazenar essas informações. Elas podem ser
acessadas de qualquer dispositivo e em qualquer local com
acesso à Internet. A Figura 2 ilustra o diagrama da proposta.

Fig. 2. Esquemático da solução proposta.

Partindo desse escopo, foi prototipada uma placa que
possui um microcontrolador Atmega328P, oito sensores

Leonardo Holanda Costa Nunes, Jorge Fredericson de Macedo Costa da Silva,
Francisco Wellington Rodrigues de Melo Junior, Cleiton da Silva Marinho, Carlos
Mauricio Jaborandy de Mattos Dourado Junior¸ Departamento de Telemática,
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(quatro de corrente e quatro de tensão), um multiplexador e
uma interface de comunicação Wi-fi. Ela foi testada no
laboratório onde foi possível o uso de equipamentos de teste e
medição para validar os dados lidos pelos sensores de maneira
fixa. Esse procedimento foi feito durante uma semana
continuamente, garantindo a confiabilidade dos dados lidos de
acordo com o configurado nos equipamentos.

As medições foram realizadas e mostraram-se condizentes
tanto com os equipamentos disponíveis em campo quanto com
respeito as variações que esse tipo de fonte geradora está
sujeita.
No caso de regiões sem cobertura Wi-Fi, a alternativa
usada é rotear a Internet móvel (2G/3G/) de um smartphone,
uma vez que esse cenário o painel está fixo em um carro. Dessa
forma, é possível manter o baixo custo do protótipo, nem é
adicionado um custo com uma linha telefônica para dados.
Por fim, a Figura 6 mostra a interface de visualização dos
dados. Ela está implementada sobre um serviço em nuvem
comercial (AWS) e foi desenvolvido usando uma ferramenta
de Engenharia de Software para prototipação de dispositivos
orientado aos conceitos de Internet das Coisas.

Fig. 3. – Placa desenvolvida para sensores e interfaces de comunicação.

III.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após os testes feitos em ambiente controlado, o protótipo foi
inserido no cenário real. Ele é composto por um painel solar de
315 Wp (Watt pico) fixado no teto de um automóvel, que no
seu interior tem um quadro com os demais elementos inerentes
ao sistema solar fotovoltaico como: inversores, baterias,
disjuntores, etc. Vale ressaltar que esse carro serve para estudar
a viabilidade de regiões de interesse em instalar esse tipo de
fonte geradora.
As Figuras 4 e 5 ilustram o protótipo montado e sua
instalação no veículo.

Fig. 6. – Interface de visualização dos dados de tensão na nuvem.

IV.

CONCLUSÕES

Ao final do trabalho, a equipe desenvolveu um protótipo
para telemetria com custo baixo em relação aos equipamentos
de mercado para este fim e com capacidade de gerar uma base
de dados analítica do sistema fotovoltaico integrado a
computação em nuvem. Além disso, a visualização dos dados
também se comportou de acordo com o esperado, sendo
accessível por quaisquer dispositivos com conexão com a
Internet.
Ressaltamos que os dados aferidos pela placa foram
condizentes com as especificações de projeto de geração e não
requerem mudança significativa na instalação do projeto
fotovoltaico. Por fim, destacamos o potencial das soluções de
telecomunicações integrado aos sistemas elétricos em geral,
sobretudo na geração distribuída.
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Técnica de Localização de Objetos Enterrados
Baseada em Métodos LS não lineares
Artur Araújo Rodrigues, André Noll Barreto, Adoniran Judson Braga e Leonardo Aguayo

Resumo— Otimização utilizando mı́nimos quadrados é um dos
métodos utilizados para resolver o problema de localização em
redes sem fio. Com suas inúmeras variações, esses algoritmos
baseados na abordagem do método do gradiente geralmente
utilizam modelos de canal de comunicações tı́picos de cada
aplicação e cenário. Este artigo explora o uso dessas técnicas
quando aplicadas à localização em três dimensões de objetos
enterrados, por meio de transmissão por indução magnética,
também conhecida como comunicação através da terra (TTE).
Para tal, o desempenho de um modelo de canal TTE é avaliado.
Palavras-Chave— Técnica de localização, Otimização por
mı́nimos quadrados, Comunicações Through-the-Earth.
Abstract— Least Squares optimization is one of the methods
utilized to solve the problem of nodes localization in wireless
networks. Within its numerous variations, these algorithms based
on the gradient approach generally use channel models typical of
the particular scenario for each application. This paper explores
the use of these techniques when applied to the localization of
buried objects, by means of signal transmission using magnetic
induction, also known as through-the-earth (TTE) communications. For this purpose, the performance of a TTE channel model
is evaluated.
Keywords— Localization Technique, Least Squares Optimization, Through-the-Earth Communications.

I. I NTRODUÇ ÃO
Nos últimos anos, a procura por alternativas de sistemas sem
fio para a mineração industrial vem gerando pesquisas importantes no ramo das comunicações subterrâneas [1]. A possibilidade de utilizar solo e rochas como meios de transmissão abriu
espaço para o desenvolvimento de técnicas que reduzem a
necessidade de uma infraestrutura fixa e permitem que enlaces
entre a superfı́cie e as minas subterrâneas sejam arquitetados
mais facilmente. Tais sistemas, chamados de sistemas de
comunicação através da terra ou sistemas TTE (Throughthe-Earth) [2], estão sendo considerados como alternativas
viáveis para o desenvolvimento de diversas aplicações, não
só na indústria de mineração, dentre as quais podemos citar
operações de resgate em casos de soterramentos e avalanches,
assim como na comunicação com equipamentos de infraestrutura subterrânea, como tubulações de água e gás. Em muitas
destas aplicações se faz necessária também a localização de
sensores e equipamentos, usualmente com informaçoes em três
dimensões.
Artur
Araújo
Rodrigues
(artur.rodrigues@ieee.org),
Adoniran
Judson Braga (jbraga@ene.unb.br)¸ Departamento de Engenharia
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Uma vez que o sistema de posicionamento global (GPS,
Global Positioning System) é inefetivo em ambientes subterrâneos, a necessidade por conhecer e medir posições
trouxe a procura por outras possibilidades. Diversos sistemas
de localização se baseiam nos princı́pio da trilateração e
triangulação [3], em que são dispostos alguns poucos nós de
referência que possuem conhecimento a priori de sua posição.
Esses tipos de nós são comumente denominados nós âncora
[4]. A partir da estimativa da distância e/ou ângulo entre cada
um dos nós âncoras e o nó cuja posição é desconhecida,
podemos então estimar a posição deste último.
A maioria das técnicas de localização utiliza métricas de
distância e direção em conjunto com algoritmos matemáticos
para localizar cada nó da forma mais precisa possı́vel. Porém,
tipicamente, não é possı́vel se medir a distância e o ângulo
diretamente, mas apenas estimá-la a partir de uma outra
medida, cuja caracterı́stica varia entre os diferentes cenários
e aplicações. Indicadores comuns para essas medidas são a
potência do sinal recebido (RSS, do inglês Received Signal
Strength), o tempo de chegada (TOA, Time of Arrival), a
diferença no tempo de chegada (TDOA, Time Difference of
Arrival) e o ângulo de chegada (AOA, Angle of Arrival). Em
[5], encontra-se um conjunto das principais técnicas empregadas em redes de sensores sem fio.
Embora seja possı́vel encontrar diversos resultados sobre
a aplicação de técnicas de localização em redes de sensores, a efetividade desses métodos em ambientes com caracterı́sticas TTE ainda precisa ser explorada. Procurar por
técnicas que sejam eficientes e precisas em cenários TTE é
a principal motivação deste estudo. Em particular, as baixas
frequências utilizadas e as distâncias relativamente curtas
tornam a medição do tempo de chegada inviável, e devemos
nos basear apenas na RSS e na perda de potência em cada percurso. Neste artigo, é proposto um sistema baseado em RSS,
que utiliza métodos de otimização por mı́nimos quadrados
(métodos Least Squares ou LS) para estimar a localização de
sensores. Este modelo é analisado por meio de simulação para
a formulação direta do canal TTE e para uma aproximação
mais simplicada.
Na Seção II, um modelo de canal TTE é apresentado
juntamente à métrica RSS utilizada na técnica de localização.
Métodos para a localização vistos como um problema de
otimização por mı́nimos quadrados não linear são discutidos
na Seção III. A Seção IV traz resultados de simulação em diferentes cenários para avaliação e comparação de desempenho
dos algoritmos propostos. Finalmente, algumas observações
são feitas na Seção V.
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

II. M ODELO DE S ISTEMA TTE
A. Modelo de Canal TTE
Sistemas de comunicações TTE possuem propriedades que
se diferenciam de forma significativa daquelas encontradas
em sistemas sem fio que utilizam radiofrequência (RF). Devido à condutividade elétrica não desprezı́vel do meio (composto de rochas, solo, água, minérios e outros materiais)
[6], a propagação do sinal é profundamente atenuada para
frequências altas. Por esse motivo, frequências mais baixas
são utilizadas, tipicamente abaixo de 30 kHz. Na operação
nesse tipo de banda limitada, modos de transmissão são
baseados quase unicamente em indução magnética, utilizandose comumente antenas loop na superfı́cie e no subsolo para
estabelecer o enlace fı́sico.
Para frequências abaixo dos 100 kHz, a modelagem do
canal de propagação pode ser feita com base na impedância
de transferência entre os loops. O modelo TTE utilizado ao
longo deste texto é construı́do considerando um meio infinito
condutivo p
(MIC), descrito em detalhes em [7]. Considerandose T = r µσω/2 a frequência espacial normalizada para
um dado alcance r, função da frequência angular ω em um
meio com condutividade elétrica σ e permeabilidade µ, a
impedância de transferência Z(T ) é dada por:


q
p
rx F + Gtx Grx F . (1)
Z(T ) = Ntx Nrx Stx Srx Gtx
G
r
θ
r
r
θ
θ
Aqui, Ntx , Stx e Nrx , Srx são o número de voltas e área dos
loops de transmissão e recepção, respectivamente. Os ganhos
normalizados para as antenas de transmissão e recepção nas
2
direções dos vetores r̂ e θ̂ são, por sua vez, Gtx
r = cos (θ),
2
2
2
2
tx
rx
rx
Gr = cos (θ −θx )cos (θy ), Gθ = sin (θ) e Gθ = sin (θ −
θx )cos2 (θy ).
A Figura 1 ilustra a geometria para r̂ e θ̂, onde θx e θy são
ângulos de rotação para os eixos auxiliares x0 e y 0 , criados
pela rotação do eixo z por um ângulo φ, o ângulo de azimute.

e
Fθ =

T2

p

(1+ T )2 + (T + 2T 2 )2 T j
e e
2πσr5



tan−1

T +2T 2
1+T



−T + π
2

.
(3)
Mais detalhes sobre a modelagem deste canal, assim como
outras formulações para o TTE podem ser encontradas em [7].
B. Modelo de Perda de Potência
Para se obterem as medidas RSS utilizadas na simulação e
no desenvolvimento dos algoritmos de localização, a descrição
matemática do canal precisa ser melhor desenvolvida. Do
modelo apresentado anteriormente, é possı́vel derivar uma
relação entre a potência radiada no loop de transmissão e a
potência entregue ao loop de recepção. Esta relação é dada
por:
|Z(T )|2
Prx
=
,
(4)
Ptx
Rtx Rrx
com Rtx e Rrx , as resistências dos loops transmissor e
receptor, respectivamente. De (4), utilizando-se (1), temos:
q
p
p
p
tx rx
rx
Prx = Ptx Φtx Φrx Gtx
(5)
r Gr Fr + Gθ Gθ Fθ ,
em que Φtx e Φrx são as aberturas especı́ficas das antenas de
transmissão e recepção, respectivamente. Como descrito em
[7], a abertura especı́fica de uma antena loop é função do seu
raio a, massa M , densidade
p de massa ρl , e condutividade do
fio σl , na forma Φ = 0, 5a M σl /ρl .
Ainda, para inferir a distância entre o transmissor (i.e., um
sensor ativo) e o receptor (i.e., uma âncora), a formulação em
(5) pode ser reescrita. Uma descrição mais direta da relação
entre a medida RSS e a distância é obtida pela medida de
atenuação do sinal, ou perda de potência. O modelo para essa
representação é:
P L(r, θx , θy ) = −20 log10 (Φ |Gr Fr + Gθ Fθ |) + χ.

(6)

Em (6), P L(r, θx , θy ) é a medida de perda de potência
em
p
tx Grx ,
dB a uma
distância
r,
para
ângulos
θ
e
θ
,
G
=
G
x
y
r
r
r
p
rx
Gθ = Gtx
θ Gθ e Φ = Φtx Φrx , como descrito em (5). χ
é uma variável aleatória de distribuição gaussiana N (0, s2 ),
representando o erro na medida da perda de potência, com
desvio padrão s. Desta forma, leva-se em conta tanto o ruı́do
de medição, como o fato de que o canal é diferente daquele
previsto pelo modelo, por exemplo devido a irregularidades no
meio fı́sico.
Uma vez que r e θ podem ser obtidos diretamente a partir
das coordenadas cartesianas dos sensores e das âncoras [8], (6)
pode também ser vista como função de [x, y, z, θx , θy ], em que
x, y, e z são as coordenadas a serem descobertas. A Seção III
deduzirá um método para se estimarem os valores que melhor
se ajustam ao modelo de perda de potência proposto para um
dado conjunto de medidas RSS.
Fig. 1. Geometria para r̂ e θ̂ para duas antenas loop circulares. O ângulo
ϕ é resultado das rotações nos eixos x0 e y 0 .

Ainda, Fr e Fθ são as funções de transferência para o canal,
dadas, respectivamente, por:
√


T
T 2 1 + 2T + 2T 2 T j tan−1 1+T
−T − π
2
Fr =
e e
(2)
πσr5

III. OTIMIZAÇ ÃO E A LGORITMOS DE L OCALIZAÇ ÃO
O problema de se estimar uma localização a partir de
medidas de distância pode ser visto como um problema de
otimização [9]. Nesse tipo de problema, um número finito de
parâmetros, i.e. as coordenadas das posições desconhecidas,
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é estimado a partir do melhor ajuste de um conjunto de
dados de um certo modelo. Em termos matemáticos, esse
procedimento envolve geralmente encontrar um mı́nimo local
para a chamada função objetivo. Quando a função objetivo
H(α) é a soma dos quadrados de funções não lineares [10],
o problema de otimização é também chamado de problema de
mı́nimos quadrados (LS) não linear.
Em termos práticos, queremos minimizar a soma dos erros
quadráticos h(α) de cada relação sensor-âncora, também denominados resı́duos. Queremos encontrar α∗ para um sensor
de forma que:
m

α∗ = arg min H(α) = arg min
α

α

1X
(hi (α)2 ).
2 i=1

(7)

Pelo modelo obtido na Seção II, α = [x, y, z, θx , θy ] e
det
é a de perda
hi (α) = P Li − P Ldet
i (α), em que P Li
de potência esperada para a âncora i, sendo m o número de
âncoras.
Métodos LS não-lineares são, em sua grande maioria, iterativos [11]. A ideia básica é aproximar um modelo não-linear
por um modelo linear na vizinhança de α∗ e então refinar
as estimativas de forma iterativa. Existem diversos algoritmos
para a solução de problemas LS desse tipo [12], sendo a
maioria criada como uma forma mais eficiente do método
de Gauss-Newton (GN). Nestes algoritmos, a abordagem do
gradiente [13], base utilizada em GN, alcança uma melhor
convergência e, portanto, melhores resultados. O método GN
será examinado aqui com mais detalhes.
Observando-se a função objetivo, para a minimização dos
resı́duos, o vetor α∗ é aquele em que

T
∂H ∂H ∂H ∂H ∂H
∗
∇H(α ) =
= 0.
(8)
∂x ∂y ∂z ∂θx ∂θy
As raı́zes de (8) podem ser encontradas através da solução
do sistema de equações das derivadas parciais, o que pode ser
realizado iterativamente. Assim, começando de uma estimativa
inicial α(0) , o método GN pode ser expressado por:
α(k+1) = α(k) + (J T J )−1 J T h(α(k) ),

(9)

onde, para os vetores coluna α e h, J é o Jacobiano com
entradas
∂hi (α(k) )
.
(10)
J(α)ij =
∂αj
O cálculo do Jacobiano é essencial. Se as colunas de J são
linearmente independentes, i.e. a matriz tem posto completo,
então a função objetivo H(α) possui um minimizador que é
único [14]. No entanto, este nem sempre é o caso, e encontrar
um mı́nimo global pode ser bem difı́cil. Aqui, pressupõe-se
que a função vetor h é diferenciável e o Jacobiano existe.
Para o modelo TTE apresentado, encontrar uma formulação
fechada com derivadas diretas para os elementos em J é
bastante complexo, e, por consequência, não muito prático.
Segundo a manipulação do modelo de perda de potência da
Seção II, (6) pode ser reescrita como:

 q
P L = −20 log10 Φ u2 G2r +2uvcos(η−λ)Gr Gθ +v 2 G2θ .
(11)
Em (11), as funções de transferência Fr e Fθ são representadas como valores complexos em suas formas polares.
Aqui, u e v são os valores absolutos e η e λ são as fases,
respectivamente para Fr e Fθ como dados em (2) e (3). Na
simulação em estudo, u, v, η e λ são representados em sua
forma polinomial para que a derivação de J possa ser abordada
mais facilmente.
Embora o método GN possa ser aplicado para (11), sua
solução ainda é computacionalmente custosa e trabalhosa
quando derivada em uma forma matemática fechada. Para
simplificar o cálculo e aprimorar a eficiência do método,
uma reparametrização do modelo foi desenvolvida como
aproximação. O modelo aproximado é dado por:

 q
P Laprox = −20 log10 Φ A2 G2r + 2ABCGr Gθ + B 2 G2θ ,
(12)
no qual, A = a1 r−a2 , B = b1 r−b2 e C = c1 log10 (r + c2 ). a1 ,
a2 , b1 , b2 , h1 e h2 são parâmetros derivados do modelo de
canal e estimados pelo algoritmo juntamente às coordenadas.
As Figuras 2 e 3 mostram um comparativo do comportamento
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Fig. 2. Comparativo entre TTE e o modelo aproximado para a perda de
potência para uma dada variação na distância.
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Fig. 3. Comparativo entre TTE e o modelo aproximado para a perda de
potência para um dado ângulo θ.
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IV. R ESULTADOS DE S IMULAÇ ÃO
Para o cenário de simulação, 30 sensores são posicionados
aleatoriamente com uma distribuição uniforme dentro de um
volume delimitado. As m âncoras são então posicionadas
espaçadas sobre a superfı́cie do volume, de forma que cada
sensor possa se comunicar com todas as âncoras. Para cada
posição desconhecida, o algoritmo é executado e um erro
de localização é obtido, utilizando como métrica a raiz do
erro quadrático médio (em inglês RMSE, Root Mean Squared
Error). Neste caso, o erro de localização se refere à distância
entre a posição estimada e a posição real de cada sensor. Como
será visto, o algoritmo é sensı́vel em relação à estimativa
inicial.
Em cada ciclo de simulação, 100 ensaios são realizados
com topologias geradas aleatoriamente. A área de distribuição
é construı́da como uma região semi-hemisférica, com centro
em (0, 0) e raio de 30 m. As medidas RSS são geradas
usando o modelo dado em (6) e o desempenho comparativo é
apresentado para os modelos exato e aproximado que foram
derivados na Seção III.
A. Desempenho para diferentes números de âncoras
Primeiramente, avalia-se o desempenho do algoritmo para
um número crescente de âncoras. Em cada iteração, o desvio
padrão s da medida de perda de potência é ajustado em 20 dB
e a posição real do sensor é escolhida aleatoriamente dentro
de um cı́rculo de raio d = 10 m em torno da estimativa inicial.
O número de âncoras varia de 10 a 100, sendo espaçadas de
forma equidistante. Em termos práticos, supondo que o cenário
é invariante no tempo, pode-se chegar a um número grande de
âncoras utilizando-se uma única antena móvel, e variando sua
posição em cada instante. A Figura 4 mostra o desempenho
comparativo dos modelos propostos.
Como mostrado, o erro de localização diminui substancialmente para um aumento no número de nós âncora. O modelo
aproximado exibe um comportamento muito similar ao das
curvas do modelo exato, com o erro distanciando menos de
1m na pior estimativa.
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Fig. 4. Desempenho comparativo dos modelos TTE exato e aproximado para
um aumento no número de nós âncora.

B. Efeito do erro na medição do RSS
Erros de medição estão intrinsecamente presentes nos valores RSS e, portanto, sua influência precisa ser considerada. A
Figura 5 sumariza os resultados para os diferentes modelos
quando o desvio padrão da perda de potência para uma
determinada distância d = 10 m varia de 0 dB a 50 dB. Aqui,
50 posições diferentes das âncoras são consideradas. O erro
de localização aumenta com o erro de medida. A influência do
erro nas medidas RSS é muito significativa, chegando a superar
o erro inicial estabelecido pela distância d. Ainda assim,
para pequenos valores, o algoritmo alcança bons resultados
na estimativa. Comparativamente, o modelo exato apresenta
quase a mesma resposta tanto para o obtido diretamente pelo
algoritmo LM como para o que utiliza o método da secante.
Novamente, o modelo aproximado apresentada desempenho
muito próximo ao do modelo exato.
15

Erro de Localização [m]

da perda de potência relativa aos modelos em (11) e (12) para
valores convenientes dos parâmetros. Como pode ser visto, a
curva do modelo aproximado segue a curva TTE para uma
grande gama de distâncias e ângulos.
O desempenho dos modelos propostos é avaliado em detalhes na Seção IV. O modelo exato, em particular, é explorado
tambem usando uma abordagem numérica do Jacobiano. Para
uma melhor convergência e acurácia, uma versão aprimorada
do método de Gauss-Newton é utilizada nas simulações:
o método de Levenberg-Marquadt (LM) [15]. Amplamente
reconhecido como a versão modificada de GN mais robusta,
LM utiliza um fator de amortecimento para controlar de forma
mais precisa a direção e o tamanho do passo em cada iteração
do algoritmo. Para utilizar diferenciação numérica do modelo,
uma versão de LM que utiliza o método da secante também
é testada. O algoritmo como foi implementado aqui pode ser
encontrado em [16].
Na próxima seção, resultados de simulação para os métodos
propostos são apresentados.

10

5

Modelo Exato
Modelo Exato − Numérico
Modelo Aproximado
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Desvio Padrão [dB]

Fig. 5. Desempenho comparativo dos modelos TTE exato e aproximado para
um aumento no desvio padrão da medida RSS.

C. Desempenho para diferentes estimativas iniciais
Para a avaliação dos efeitos da baixa acurácia na predição
da estimativa inicial, foi realizada uma simulação para valores
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crescentes da extensão do erro dessa suposição. A posição real
é escolhida aleatoriamente dentro de um cı́rculo com raio d,
que varia de 0 m a 20 m em torno da estimativa inicial.
A Figura 6 apresenta os resultados comparativos para os
modelos considerados, com 50 âncoras espaçadas uniformemente na superfı́cie e desvio padrão da perda de potência
de 20 dB. É possı́vel notar que um aumento no erro na
estimativa inicial não tem influência significativa no desempenho do algoritmo. No entanto, uma estimativa minimamente
relacionada com a posição real é importante para o processo
de otimização. Posições iniciais aleatórias alcançam mı́nimos
locais muito distantes das posições reais. A Figura 7 apresenta
um cenário onde o desempenho dos modelos para pontos
gerados aleatoriamente é comparado com aquele apresentado
na Figura 4 para d = 10 m. Como mostrado, o algoritmo não
apresenta um desempenho satisfatório nessas condições, o que
está de acordo com as caracterı́sticas esperadas da aplicação do
método GN para uma estimativa inicial pouco correlacionada.
15
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Fig. 6. Desempenho comparativo dos modelos TTE exato e aproximado para
um aumento no erro máximo da estimativa inicial.
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de sensores enterrados, por meio de comunicação TTE. O
algoritmo usa as medidas RSS de um canal baseado em
transmissão por indução magnética e estima as coordenadas
de sensores por meio de formulações de modelos exato e
aproximado da perda de potência.
Resultados de simulação mostram que técnicas tradicionais
utilizadas em redes de sensores sem fio, como os métodos
de Gauss-Newton e de Levenberg-Marquadt, são alternativas
viáveis para o problema de localização proposto, provendo
boas estimativas quando em diferentes cenários práticos de
objetos enterrados. Os métodos alcançam um desempenho
aceitável mesmo para o modelo aproximado desenvolvido
neste estudo, que pode, dessa forma, ser utilizado para
aplicações que requeiram acurácia, mas que não consigam
lidar com alta complexidade. Além disso, o efeito da estimativa inicial no desempenho foi avaliado considerando a aleatoriedade na estimativa, o que resultou em desempenho ruim
quando comparado ao caso em que padrões de espalhamento
são conhecidos. Trabalhos futuros incluem o estudo do efeito
de uma etapa de calibração, exploração do modelo aproximado
em outros cenários, assim como o desenvolvimento de outras
possı́veis formulações.
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Fig. 7. Desempenho para estimativas iniciais geradas aleatoriamente no
comparativo com estimativas geradas para d = 10 m.

V. C ONCLUS ÕES
Neste artigo foi apresentada uma abordagem utilizando um
método de mı́nimos quadrados não-linear para a localização
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Escalonador de tráfego downlink com provisão de
QoS para tráfego de vídeo em redes LTE
Fabian Maurice Malheiros Franco, Emilio Carlos Gomes Wille e Augusto Foronda
Resumo—A Long Term Evolution (LTE) é a principal
tecnologia utilizada em redes 4G. Um de seus maiores desafios está
relacionado ao uso do espectro de frequências e ao atendimento a
serviços que exigem baixas latências. Considerando que o
escalonamento de tráfego em redes LTE é um problema de
otimização complexo, a principal contribuição do trabalho é uma
nova arquitetura de escalonamento (downlink) com provisão de
QoS para tráfego de vídeo.
Palavras-Chave—Long Term Evolution (LTE), escalonamento
de recursos, qualidade de serviço (QoS), downlink.
Abstract— Long Term Evolution (LTE) is the main technology
used in 4G networks. One of its major challenges is related to the
use of the frequency spectrum and to services that require low
latencies. Considering that the traffic scaling in LTE networks is a
complex optimization problem, the main contribution of the work
is a new downlink scheduling architecture with provision of QoS
for video traffic.
Keywords— Long Term Evolution (LTE), resource allocation,
quality of service (QoS), downlink.

I.

INTRODUÇÃO

A utilização de dispositivos móveis cresce ano a ano em
todo o mundo e a quantidade de aparelhos já excede a
população em muitos países. Com o aumento do número de
aplicações de dados disponíveis por meio da Internet, aumenta
também o número de assinaturas para utilização de rede de
banda larga móvel [1]. Assim, as chamadas de voz, que eram a
principal forma de tráfego utilizada em redes de
telecomunicações móveis, perderam espaço para uma demanda
por novos serviços. Agora, serviços como voz sobre IP,
navegação web, vídeo-chamada e vídeo sob demanda, impõem
novos desafios em relação à utilização de banda e latência para
essas redes.
Novas tecnologias de comunicação são necessárias diante
de um novo panorama de utilização de dispositivos móveis.
Neste sentido, a atual tecnologia utilizada para implementação
de redes de quarta geração, conhecida como Long Term
Evolution (LTE) [2], busca apresentar uma experiência
satisfatória ao usuário final. O surgimento de novas aplicações
e as mudanças no comportamento do consumidor podem mudar
os volumes de tráfego na rede. O streaming de vídeos em
diferentes resoluções pode impactar o consumo de tráfego de
dados em um alto grau. O vídeo de alta definição (1080p),
geralmente aumenta o volume de tráfego de dados em torno de
4 vezes em relação ao mesmo vídeo com uma resolução padrão
(480p). Uma tendência emergente com o aumento da
transmissão de formatos de vídeo imersivos, como o vídeo de
360 graus, também afetaria o consumo de tráfego de dados. Por
exemplo, um vídeo de 360 graus do YouTube consome 4 a 5

vezes mais largura de banda que um vídeo normal na mesma
resolução [1].
A rede de acesso LTE tem como base um esquema de acesso
múltiplo por divisão de frequências ortogonais (OFDMA orthogonal frequency-division multiple access) e suporta uma
ampla gama de serviços de multimídia e Internet, mesmo em
cenários de alta mobilidade. Ela foi projetada para fornecer
altas taxas de dados, baixa latência e uma eficiência espectral
melhorada em relação às redes de gerações anteriores. Para
alcançar esses objetivos, explora uma combinação de funções
avançadas nas camadas MAC e física, como compartilhamento
de recursos, relatórios de indicador de qualidade de canal,
adaptação de links através de modulação e codificação
adaptativa e pedido de retransmissão automatizado [3].
Um dos principais desafios para garantir Qualidade de
Serviço (QoS - quality of service) em redes móveis de alta
densidade e recursos limitados, está a cargo da disciplina de
escalonamento. Neste sentido, o presente trabalho propõe um
escalonador para tráfego de vídeo no sentido downlink para a
arquitetura de rede LTE. A principal função deste escalonador
é prover a garantia de um delay máximo para tráfegos de vídeo
com taxa variável tratados por uma estação base. Para isso o
escalonador proposto utiliza três etapas hierárquicas de
processamento, além do conceito de servidores Latency Rate
[4]. A etapa 1, tem a função de condicionar o tráfego de entrada;
a etapa 2 tem a função de calcular uma taxa de transmissão para
garantir um delay máximo requisitado; e, por fim, a etapa 3 faz
a alocação do tráfego em blocos de recurso.
Este artigo está subdividido da seguinte forma. A Seção II
mostra a arquitetura de rede para redes LTE. Na Seção III é
apresentada a teoria de servidores Latency Rate. Na Seção IV
são descritas a proposta e a formulação do problema. Na Seção
V o ambiente de simulação e resultados. Por fim, a Seção VI
apresenta as conclusões.
II.

ARQUITETURA DA REDE LTE

A arquitetura de rede LTE é formada por componentes de
controle, estações base e dispositivos móveis de usuários,
conforme mostrado na Figura 1. A rede de acesso é formada
apenas pela estação base eNodeB (Evolved NodeB), que
pertence a E-UTRAN (Evolved UMTS Terrestrial Radio
Access Network) e fornece acesso por meio de uma rede sem
fio ao equipamento do usuário (UE - User Equipment), o qual
pode utilizar serviços de dados.
A eNodeB é responsável pela comunicação entre o UE e o
Evolved Packet Core (EPC). O EPC é o núcleo da rede LTE e
além de fornecer acesso aos serviços da rede externa, possui
elementos responsáveis pelo controle de funções como
autenticação, segurança, mobilidade, autorização de serviços,
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endereçamento IP e roteamento. Igualmente, gerencia e
armazena informações de registro e perfil do usuário [2].
E-UTRAN

EPC

no serviço sai do servidor. Assim, considera-se um delay Qi(t)
de uma sessão i no instante t dado pela equação:
.

Serviços IP

Qi (t )  Ai (0, t )  Wi (0, t ) , se Qi(t)>0.

UE
UE

UE

MME

eNodeB

eNodeB

eNodeB

Fig. 1.

SGW

PGW

Arquitetura de rede LTE.

Desta forma, o delay máximo de ponta a ponta
experimentado por um pacote, pode ser calculado a partir das
latências de k escalonadores em série e dos parâmetros de
tráfego da sessão que gerou o pacote. Mais especificamente, se
este tráfego for regulado por um balde de fichas, um delay Di
pode ser calculado pela equação:
.

Os componentes lógicos do EPC são descritos a seguir [2]:
• Serving Gateway (SGW): Suas principais funções incluem
o roteamento e encaminhamento de pacotes, assim como o
suporte necessário para que os UEs se movimentem em áreas
atendidas por diferentes eNodeBs;
• Packet Data Network Gateway (PGW): Suas principais
funções incluem o controle da troca de tráfego com a rede
externa, seja ela a Internet ou um subsistema multimídia sobre
IP, serviços de endereçamento IP e filtro de pacotes;

Di 

 i  it

Considerando Ai(τ,t) a representação para a chegada de
dados da sessão i durante o intervalo de tempo (τ,t) e Wi (τ,t) a
quantidade de serviço recebida pela sessão durante o mesmo
intervalo. Assume-se então que Ai (τ,t) aumenta apenas quando
o último bit de um pacote é recebido pelo servidor. Da mesma
forma, Wi (τ,t) aumenta apenas quando o último bit do pacote

(2)

ri (t - θ i ) 
+ Lmaxi
Lmaxi

Di

ri (t - θi )

i
θi

LATENCY RATE

O parâmetro de latência, em geral, depende do algoritmo de
escalonamento utilizado, bem como da taxa alocada e dos
parâmetros de tráfego da sessão que está sendo atendida. Para
um algoritmo de escalonamento específico, parâmetros como a
taxa de transmissão no link de saída, número de sessões que
compartilham o link e as taxas atribuídas podem influenciar a
latência.

j

Ai (t)

A E-UTRAN é formada por uma série de estações base
eNodeB distribuídas de forma não hierárquica e geralmente
conectadas entre si. A eNodeB é responsável pelo
gerenciamento dos recursos de rádio, o que inclui o controle de
portadora, controle de admissão, mobilidade de conexão e
alocação de recursos para os UEs [2]. A alocação de recursos
ocorre no sentido uplink para recepção de dados transmitidos
pelo UE e no sentido downlink para transmissão de dados para
o UE.

A teoria de servidores Latency Rate (LR) é proposta em [4]
e permite o cálculo de limites para o delay máximo em redes de
comunicação de dados. A nomenclatura servidor é utilizada
para retratar a combinação de um escalonador e um transmissor
existente em uma porta de saída de uma estação base ou
roteador. Estes servidores podem suportar diferentes disciplinas
de escalonamento e diferentes modelos de tráfego. No caso de
um escalonador LR, seu comportamento é determinado por dois
parâmetros, a latência e a taxa alocada. Todos os servidores que
garantem taxas aos seus clientes exibem essa propriedade e,
portanto, podem ser modelados como servidores LR. A latência
de um servidor LR pode ser considerada como o pior caso de
delay do primeiro pacote no período ocupado por um fluxo.

i k s
  i
i j 1

onde σi e ρi são, respectivamente, parâmetros de tamanho
máximo e taxa do balde de fichas e θiSj a latência do fluxo i no
servidor Sj. Assim um escalonador de pacotes LR pode garantir
um limite de delay Dmaxi a partir de uma taxa de dados ri, para
um pacote de tamanho máximo Lmaxi, se o tráfego de entrada
for regulado por um balde de fichas conforme mostra a Figura
2.

• Mobility Management Entity (MME): Suas principais
funções incluem as funções de sinalização e controle para
gerenciar o acesso do UE às conexões de rede, como o registro
de recursos de rede e a função de gerenciamento de mobilidade.

III.

(1)

Fig. 2.

IV.

Tempo

Modelo do escalonador LR. Figura Adaptada de [4].

PROPOSTA DE ESCALONAMENTO E FORMULAÇÃO DO
PROBLEMA

A Qualidade de Serviço em uma rede LTE é ditada pelo
método de escalonamento presente na eNodeB, o qual tem a
função de selecionar os dados que serão transmitidos pelo meio
físico a cada TTI (Transmission Time Interval) em atendimento
às requisições de seus enlaces. A abordagem de escalonamento,
as características de tráfego e a banda disponível para
transmissão, são fatores determinantes para garantir qualidade
nas transmissões de dados.
O modelo de escalonamento proposto neste trabalho visa
atender a Qualidade de Serviço de transmissões individuais.
Para isso, utiliza como base o modelo Latency-Rate em
conjunto com um mecanismo de balde de fichas. Esta
abordagem permite calcular limites restritos no atraso de ponta
a ponta de sessões individuais. O atraso para a entrega de um
pacote pode ocorrer por diversos fatores, sejam estes previsíveis
ou não. Para este trabalho, considera-se o atraso decorrente do
processo de escalonamento, que pode ser previsto e limitado
mediante a aplicação do modelo proposto. Assim, utiliza-se
como parâmetro de medição para a Qualidade de Serviço o
atendimento a um atraso máximo para cada enlace concorrente
em uma eNodeB.
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A arquitetura do escalonador de recursos proposto para
redes LTE é apresentada na Figura 3. A partir das requisições
dos UEs, fontes de tráfegos encaminham dados para a rede de
acesso E-UTRAN e um atraso máximo deve ser atendido para
cada tipo de tráfego. Neste caso, o atraso máximo requerido
para um tráfego é identificado por Dmaxi e deve ser conhecido
antecipadamente pela eNodeB. Quando os dados são recebidos
na eNodeB, são armazenados no buffer da camada RLC (Radio
Link Control) e submetidos a um algoritmo de balde de fichas.
Em seguida, determina-se o tempo total (TT) para a transmissão
de todos os tráfegos, com base na configuração de banda da
eNodeB e capacidade de recepção dos UEs. Assim, um cálculo
é realizado para determinar a quantidade total de blocos de
recursos (TRBG - Total Resource Block Group) a serem
transmitidos no intervalo TT. Este cálculo leva em conta a
capacidade de transmissão por RBG (RBGmax) com base na
informação do indicador de qualidade do canal (CQI - Channel
Quality Indication). Finalmente, um módulo de alocação
seleciona os tráfegos que serão encaminhados e os aloca em
RBGs (Resource Block Group) no espaço tempo/frequência
para a transmissão via interface de rede sem fio.

Ai (t )   i  i ,

(3)
onde σi corresponde ao tamanho do balde de fichas e ρi
representa a taxa do balde de fichas no intervalo t para cada
tráfego. Com a aplicação do balde de fichas para cada tráfego
de entrada Ai temos um conjunto σi+ρi distinto, o qual
representa um limite máximo para o tráfego de entrada. O
tamanho do balde de fichas deve comportar os dados recebidos
a partir da fonte de tráfego e a taxa deve ser suficiente para
encaminhar os dados sem que haja descarte de pacotes.
B. Etapa 2 – Atribuição de Tempo Total e Cálculo de Taxas
de Alocação
Cada UE deve satisfazer às duas restrições quanto à taxa de
transmissão, e, além disso, se as taxas de transmissão forem
mínimas, um número maior de UEs poderão ser alocadas no
espectro. Desta forma, neste trabalho, a Etapa 2 é formulada
como um problema de otimização. O Problema de Atribuição
de Tempo Total (ATT) tem por objetivo determinar o tempo
total (TT) que minimiza a somatória das taxas de transmissão
(ri) dos UEs. Seja N o número de UEs. O problema ATT é
formulado da seguinte maneira:

CQI ueN

Fonte de
Tráfego1

Dmax1 eNodeB

Fonte de
TráfegoN

DmaxN

. . . . . . . .

. . . . . . .

RLC
buffer1

RLC
bufferN

Fig. 3.

1

CQI ue1

UE 1

1 RBGmax

N

N

Cálculo
de
Tempo
Total
(TT) e
Taxas ri

TT

(4)

iN

sujeito a:
Cálculo
de RBGs
(TRBGn)

Módulo
de
Alocação
de RBGs

RBG max i
 ri , i  N
TT
 i  RBG max i
RBG max i

 ri , i  N
RBG max i
TT
D max i 
 TT
R

i 

...

Arquitetura do escalonador proposto.

O funcionamento do escalonador é determinado por dois
parâmetros, são eles latência (θi) e taxa de transmissão (ri).
Neste modelo um algoritmo de balde de fichas limita o tráfego
de entrada e o modelo LR provê uma taxa de alocação para um
atraso máximo requerido. O tráfego de entrada recebido pela
eNodeB é requisitado por um UE. A requisição, neste caso
específico, é atendida por uma fonte de tráfego disponível na
rede externa, a qual faz a transmissão de dados por meio do
núcleo da rede LTE (EPC).
Conforme ilustra a Figura 4, a aplicação do modelo
proposto pode ser segmentada em três etapas, onde a primeira
etapa é a aplicação de um algoritmo de balde de fichas, a
segunda se refere ao cálculo da taxa de transmissão (ri) e tempo
total (TT) e a terceira ao módulo de alocação de RBGs. Dentre
as etapas mencionadas, a segunda e a terceira referem-se
especificamente à aplicação do modelo de escalonamento em
redes LTE.
Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Aplicação do
algoritmo do
balde de fichas

Cálculo da taxa
de alocação

Cálculo de
blocos de
recursos

Fig. 4.

rATT  min  ri

UE N

Aplicação do modelo em etapas.

A. Etapa 1 – Aplicação do Balde de Fichas
Ao ser recebido pela eNodeB o tráfego de entrada Ai (t) é
remodelado, sendo limitado pelo tamanho e pela taxa do balde
de fichas. Assim, a primeira etapa se refere ao tratamento do
tráfego de entrada pelo mecanismo do balde de fichas e está
sujeito a:

(5)
(6)

0  TT  Dl
(7)
A equação (4) é a função objetivo. As equações (5) e (6)
correspondem às restrições quanto à taxa de transmissão das
estações. A equação (7) é a restrição quanto ao tempo total para
alocar todos os UEs com tráfegos ativos, onde Dl=mini∈N
Dmaxi. Observa-se que rATT ≤ R, onde R é a taxa física do
sistema. Sendo a função objetivo linear e o conjunto de
restrições convexo, o problema ATT pode ser classificado com
um problema de otimização convexa multi-variável restrito; a
condição convexa garante a existência de uma única solução,
ou seja, um ótimo global.
C. Etapa 3 – Alocação de Blocos de Recursos
Na arquitetura de rede LTE os serviços utilizados no sentido
downlink geram fluxos de dados que são encaminhados do EPC
para a eNodeB. Ao receber estes dados, o escalonador é
encarregado de alocá-los em forma de RBGs. A configuração
dos RBGs atende a definição de Alocação de Recursos Tipo 0
(Resource Allocation Type 0), a qual determina a quantidade de
blocos por grupo em função da banda de passagem disponível
para transmissão dos dados. Em seguida, os RBGs são alocados
para o UE pela camada física, respeitando uma divisão por
tempo e frequência definida nesta etapa por um módulo de
alocação de recursos.
Inicialmente, a taxa ri e o intervalo TT calculados na Etapa
2 são convertidos em TRBG. Este valor representa a quantidade
total de RBGs alocados para um UE em um intervalo TT e é
definido por:

TRBGi 
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onde RBGmaxi representa a capacidade de transmissão em bits
por RBG para o UE i. Tem-se então um conjunto de TRBGs
distribuídos no domínio do tempo e frequência para o intervalo
TT que garante a taxa ri e, por conseguinte, o atraso solicitado
Dmaxi.
Uma vez encontrado o conjunto de TRBGs, o processo de
alocação, descrito no Algoritmo 1, é realizado de forma
sequencial e cíclica visando promover justiça em relação ao
atraso máximo para a entrega dos pacotes. A execução deste
algoritmo ocorre até que todo o tráfego seja transmitido.
Algoritmo 1 Módulo de Alocação
Parâmetros do algoritmo:
SRBG: Saldo RBG para alocação.
ARBG: Alocação de RBGs contíguos para a iteração.
NUE: Quantidade de UEs a serem alocados.
Dados de Entrada:
CTRBG [] = Conjunto de TRBGs.
Algoritmo:
1: TR = Identificar o menor TRBG no conjunto.
(0)
2: 𝑆𝑅𝐵𝐺,𝑖 = 0
3: Para cada iteração i = 1 até TR
4:
Para cada UEi até NUE
TRBG𝑖
(𝑛)
(n−1)
5:
𝐴𝑅𝐵𝐺,𝑖 = int [
+ SRBG,𝑖 ]
(𝑛)

TR
TRBG

(n−1)

𝑖
6:
𝑆𝑅𝐵𝐺,𝑖 = mod [
+ SRBG,𝑖 ]
TR
7:
Aloca ARBG,n,i para o UE selecionado
8:
Fim para cada
9: Fim para cada
Retorno:
Alocação de UEs no espaço tempo/frequência para TT.

A partir do conjunto de TRBGs, identifica-se entre os
tráfegos solicitados o menor valor TRBG para alocação no
tempo total TT, ou seja, o que necessita menor quantidade de
RBGs para transmissão. Este valor, identificado como TR, é
utilizado como referência para a alocação de todos os tráfegos.
Desta forma, para cada iteração do escalonador, todos os UEs
tem seus dados alocados em RBGs e, para cada UE, é alocada
uma quantidade de RBGs proporcional ao valor de TR. Assim,
quando o valor TRBGi é igual ao valor de TR, 1 RBG é alocado
para o UE selecionado, tendo em vista que a proporção será de
1:1.
A quantidade proporcional de RBGs alocada em cada
iteração é identificada por ARBG (RBG Alocado). Entretanto,
deve-se considerar que a proporção pode resultar em valores
não inteiros e para que a alocação seja feita de forma eficiente
os RBGs devem ser ocupados por completo sempre que
possível. Neste caso, os valores inteiros são alocados a cada
iteração e, havendo tráfego na fila de transmissão, os valores
decimais são atribuídos a um indicador de saldo S(n)RBG,i. Desse
modo, a cada nova iteração, o saldo é incrementado com os
valores não inteiros até que o seu valor seja igual ou maior que
1, isto é, que o saldo possa ocupar um RBG por completo. Não
havendo mais tráfego na fila de transmissão, os dados do saldo
são enviados na última iteração. Por fim, observa-se que o valor
de TR corresponde também ao número de iterações necessárias
para alocação de todos os RBGs no intervalo TT, no entanto, o
Algoritmo 1 é executado sempre que houver dados para
transmissão.

V.

AMBIENTE DE SIMULAÇÃO E RESULTADOS

Considerando os fatores simplicidade, confiabilidade,
documentação e customização, o Network Simulator 3 (ns3),
versão 3.26, foi escolhido como instrumento para validar o
modelo proposto. O ns3 é um simulador de eventos discretos
para sistemas de rede, voltado principalmente para uso
educacional e pesquisa, uma vez que aborda várias tecnologias
de comunicação de dados tais como ethernet, LTE, Wi-Fi,
WiMAX, entre outras. É um software livre escrito em C++ e
está disponível publicamente sob a licença GNU GPLv2 para
uso, pesquisa e desenvolvimento [5].
Os parâmetros utilizados para configuração do cenário de
simulação são mostrados na Tabela 1. Estes parâmetros são
configurados a partir do módulo LTE-EPC Network Simulator
(LENA) [6].
TABELA I.

PARÂMETROS DE SIMULAÇÃO NS3

eNodeB
UEs
eNodeB TX Power
Modelo de Atenuação
Distância
Tipo de Tráfego
Quantidade de Tráfegos
Tempo de Simulação
Quantidade de simulações
Largura de Banda
MCS
RBs
Tamanho do RBG
TTI
RB Bandwidth
Modulação
Modo de Transmissão

1
30, 40, 50
46 dBm
EPA 3km/h
500m
Vídeo (VBR)
2
30 s
50
5 MHz, 10 MHz, 15Mhz
28
25
2 RBs
1 ms
180 kHz
64QAM
FDD

O tráfego utilizado para a simulação foi adquirido de um
vídeo com taxa de bits variável (VBR), gerado com base no
EvalVid [7], um framework para a avaliação da qualidade de
vídeo transmitido através de uma rede de comunicação real ou
simulada. Para utilizá-lo no ns3 foi necessária a configuração
do módulo evalvid-ns3, o qual possibilita a transmissão de
vídeo a partir de um modelo cliente/servidor e está disponível
em [8].
Tendo em vista a proposta do trabalho foram selecionados
dois escalonadores para fins de comparação, Round Robin (RR)
[9], devido a sua simplicidade e ampla utilização e Channel And
Qos-Aware (CQA) [10], por possuir a particularidade que busca
minimizar o delay na entrega de pacotes para tráfegos de voz e
vídeo. Ambos possuem implementação no simulador ns3.
Outros trabalhos relacionados como, por exemplo, os propostos
em [11] e [12], possuem implementação em outros simuladores,
tornando inviável a comparação de desempenho.
Para determinar o delay gerado no processo de
escalonamento considera-se o intervalo de tempo que a eNodeB
consome para entrega de um determinado pacote a um UE. Esta
medição é feita pela análise dos dados do cabeçalho PDCP
(Packet Data Convergence Protocol), considerando o pior caso,
ou seja, considera-se o maior delay ocorrido em toda a
transmissão para verificar se o delay requerido pelo UE foi
atendido.
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A Figura 5 mostra que a partir da utilização do modelo
proposto foi possível garantir o delay máximo solicitado para
dois tráfegos de vídeo distintos. Os resultados de delay máximo
para 1 UE com tráfego 1 e 49 UEs com tráfego 2, demonstram
que o escalonador RR excedeu o limite de 150 ms em 81% e o
escalonador CQA em 90%. Desta forma, nota-se que há uma
vantagem expressiva do escalonador proposto em relação aos
escalonadores RR e CQA na medida em que a densidade de
UEs aumenta para 40 e 50 UEs e que o atendimento do delay
máximo é suportado para os casos apresentados.
LR-DPS

Delay máximo (ms)

350

RR

CQA

272 285

300
250

170

200

80 78 73

100

133

107 117

150

larguras de banda testadas o escalonador proposto alocou mais
usuários em relação aos escalonadores RR e CQA.
LR-DPS

Fig. 5.

40
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124,5

123,8
119,5

120

115
30

Fig. 6.

40
UE

100

84

80
60

50

40

75

30

Fig. 7.

10 MHz
UE

15 MHz

Quantidade de UEs alocados em diferentes larguras de banda.

VI.

CONCLUSÕES

Este trabalho propôs um modelo de escalonamento para
redes LTE no sentido downlink com provisão de QoS para
tráfego de vídeo com taxa variável. Os resultados mostraram
que o modelo desenvolvido torna possível garantir um delay
máximo para diferentes tráfegos de vídeo por meio da
arquitetura proposta em três etapas. Outrossim, verifica-se que
a arquitetura proposta alocou mais usuários em diferentes
larguras de bandas.
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Development and Evaluation of Least Square
Satellite Tracking in Real Antenna Control System
Thiago Sarmento, Andrey Nakamura, Itelo Filho, Lucas Correa,
Marcos Takeda, Adalbery Castro, Aldebaro Klautau

Abstract— This work describes the implementation of a satellite tracking technique in a real antenna control system. The
technique uses least squares estimation to search for the best
antenna pointing position to receive the satellite beacon signal
tracked in the 2D region created by the motion axes. The work
also presents the technique implementation results in the real
system to prove its operation with the beacon signal intensity
and the orbit obtained with the search over time.
Keywords— Satellite tracking technique, Real antenna control
system, Least squares.

I. I NTRODUCTION
The satellites are essential for global communications, enabling new possibilities and applications never imagined before. However, like all technologies, the satellite communications show challenges to be overcome. One of these problems
is in maintaining the antenna’s pointing in the best reception
position of the satellite signal. Satellite tracking techniques
are widely used in earth stations antenna control systems [6]
to improve signal reception of near geosynchronous satellites.
Most algorithms are based on both search and optimization
algorithms applied to the antenna pointing angles and a beacon
signal.
Satellites have a beacon signal, serving as a reference for
reception of antennas. This signal is used by the algorithms
for the tracking of its orbit, and the satellites studied in this
work are the geostationary orbits inclined [9]. The objective
of these tracking techniques is to maximize the beacon signal
reception with respect to the azimuth and elevation angles. As
satellites keep moving, searches must be done several times a
day.

The beacon model is given by the parabola equation
L(x, y) = Kx (x − p)2 + Ky (y − q)2 + Lpq

(1)

where Kx and Ky are the quadratic coefficients for azimuth
and elevation, respectively. x and y are the measurement
angles, p and q are the satellite direction, Lpq is the maximum
beacon signal and L(x, y) is the beacon level at pointing angle
(x, y).
By expanding (1) one can write
L(x, y) − Kx x2 − Ky y 2 =
− 2Kx xp − 2Ky yq + Lpq + Kx p2 + Ky q 2
and then defining

β T = −2Kx p −2Ky q


Xi = x i y i 1
Yi = L(xi , yi ) −

Kx x2i

−

(Lpq + Kx p2 + Ky q 2 )



(2)

(3)
(4)

Ky yi2

(5)

where, at each time instant, sensors provide samples xi , yi and
L(xi , yi ) from azimuth resolver, elevation resolver and beacon
receiver, respectively.
We can then rewrite (2) simply as
Y = Xβ

(6)

where Y is a N × 1 matrix and X is a N × 3 matrix, with N
being the number of samples. Each row of Y is Yi and each
row of X is Xi , i varying from 1 to N . The least squares
solution is then given by the well-known equation
β = (X T X)−1 X T Y

(7)

II. L EAST S QUARES

and we can retrieve the satellite position and beacon level by

In [7] a least squares framework is devised by modeling the
beacon signal level near the optimal pointing angle as a 2D
parabola. The algorithm uses a square movement pattern to
perform measurements. At each corner the antenna stops by a
predetermined time and then a beacon measurement is made
and stored, along with its azimuth and elevation. This data
is then used to estimate a 2D parabola by the least squares
method.

β1
2Kx
β2
q=−
2Ky
Lpq = β3 − Kx p2 − Ky q 2 .

Andrey Nakamura, Itelo Filho, Lucas Correa, Thiago Sarmento, Marcos Takeda, Adalbery Castro and Aldebaro Klautau are with Federal University of Para, Belem, Brazil (e-mails: {thiago.sarmento, andrey.nakamura, lucas.correa, marcos.takeda}@itec.ufpa.br, {itelo, adalbery,
aldebaro}@ufpa.br).

p=−

(8)
(9)
(10)

One drawback of this linear approach is that the values
of Kx and Ky must be known beforehand. In [7], Kx is
calculated as Kx = Ky cos2 (h0 ), where h0 is the elevation
of the satellite position, but Ky is still needed. For our setup
we managed to estimate Ky ≈ −11.4, and Kx is in the range
[−1.2 − 1.0] depending on the actual elevation position.
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XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2018, 16-19 DE SETEMBRO DE 2018, CAMPINA GRANDE, PB

III. R ECURSIVE LEAST SQUARES (RLS)
The RLS algorithm can perform least squares in a filter
form, avoiding matrix inversion and adding an exponential
weighting function which decreases the weights for older
samples. The advantage is that using a filter form, we can
estimate the parabola by storing only the filter state. Also, the
weighting function can help to model the satellite movement
occurring while estimation is performed.
The RLS algorithm is given by
Pi−1
(11)
Q=
λ + Xi Pi−1 XiT
K = QXiT
(12)
Ŷi = Xi βi−1
e = Yi − ŷi

V. A NTENNA S ETUP
The antenna used, shown in the Figure 2, is parabolic
measuring 3 meters and having 3 axes of freedom (azimuth,
elevation and polarization), which is installed in the Guamá
STP (Science and Technology Park) belonging to LASSE
(Telecommunications, Automation and Electronics Research
and Development Center).

(13)
(14)

βi = βi−1 + Ke
(15)
1
Pi = (I − KXi )Pi−1
(16)
λ
where P is a positive-definite matrix, x is a vector with input
data, β is a vector with the estimated model coefficients and
λ is the forgetting factor.
The forgetting factor λ is a constant between 0 and 1 which
defines the weight of past samples in the estimation. Defining
1
τ = 1−λ
as the memory horizon of the RLS algorithm,
samples older than τ have small weights in the algorithm.
For example, λ = 0.98 gives τ = 50 samples. For λ = 1, the
memory horizon is infinite, yielding the same estimation of the
regular least squares, as every sample has the same weight.
IV. T RACKING ALGORITHM
Tracking is performed on a timed basis in order to minimize
antenna movement, reducing mechanical wear and tear. The
tracking algorithm in this work has four steps:
1) Perform a displacement pattern on the neighborhood of
the actual position to acquire data
2) Estimate the optimal position with acquired data using
3) Move to the estimated position
4) Wait for the next tracking cycle
The displacement pattern used is mostly the same as [7]
and reproduced in Figure 1, the only difference is that in this
work we adapted to a rectangle instead of a square. This is
because we observed different variations on each axis, so we
can adjust accordingly.

Fig. 1.

these measurements are taken every 20 ms, thus increasing the
number of samples needed to be stored by the conventional
least squares, while in RLS this is not a problem due to the
filter form of the algorithm.

Displacement movement pattern.

One key difference is that in [7] the measurements are
only made at the vertices of the square, but in our setup

Fig. 2.

3 axes antenna installed in the Guamá STP.

The antenna receives the satellite signal, which passes the
signal to LNB (Low Noise Block) which makes RF to IF down
conversion of the signal, and thus transmits this signal to the
beacon receiver [5] via cable. The received signal from the
beacon receiver is linearized to a voltage range of 0 to 10 V
which is directly proportional to the intensity of the satellite
beacon signal. This antenna is part of a project to develop
a system to automatically control the antennas movement to
make possible the satellite tracking with the implementation
of the techniques.
The antenna monitoring and control system is designed to
control 3-axis antennas (azimuth, elevation and polarization),
controlling the antenna movement manually or automatically.
The system is also responsible for monitoring the beacon
signal strength, correcting the antenna pointing position for
best reception, using the tracking techniques developed to
control the antenna. The system consists of the antenna power
unit (APU) and the antenna control unit (ACU), the layout of
which can be seen in Figure 3.
The APU is responsible for activation and/or controlling the
electrical components of the system, controlling the movement
of the antenna through the azimuth, lift and polarization axis
motors. The ACU has the system control function, sending
instructions to the APU and performing the available tracking
techniques, as well as storing settings and other important information such as position register and beacon signal strength.
A. Antenna Power Unit
The antenna power unit is responsible for the control of
the electrical components of the system such as inverters and
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Fig. 3.

Antenna monitoring and control system overview.

motors of the antenna, reading of sensors installed in the
antenna and the electrical board, communication with the ACU
and Joystick for receiving commands and sending of system
status and actions of that are taken in emergency situations.

The computer is responsible for running software that monitors all system operations, stores system settings, runs available trace techniques, and receives user commands through the
GUI (Graphical User Interface). The ASU Antenna Sensors
Unit was the prototype developed in the project to read the
sensors and promote ACU communication with the ADU. The
data received by ADU and the values read in the resolvers
[2], [3] and beacon receiver sensors are sent to the PC and
it responds with commands to be passed. The ASU makes
the connection between the computer located on ACU and
APU, receiving the messages and passing the commands. In
order to communicate with ADU, ASU uses the available CAN
interface on its microcontroller, and to communicate with the
computer it has a USB/Serial converter to interface with. The
microcontroller must also read the sensors connected to ACU
to pass the data to the computer. All activities performed
by ASU must be performed in real time, updating both the
PC with the data collected on system status and ADU on
commands related to the antenna movement.
VI. T RACKING R ESULTS

Fig. 4.

Antenna Power Unit diagram.

The Antenna Drive Unit (ADU) was the prototype developed in the project to control the handling functions. The
microcontroller [1] used in ADU reads the sensors connected
to it, sends status to ACU and receives move instructions for
activating the antenna inverters and motors through the CAN
(Controller Area Network) interface.

In our tests, our system tracked the Brasilsat B3 satellite
[4], which is in inclined orbit. Running our system for
approximately 24 hours, we obtained a data log from the
antenna control system containing information about azimuth,
elevation and beacon levels.
Figure 6 shows the tracking trajectory for our algorithm,
showing the movement pattern of the measurement phase, and
then moving to the maximizing position. The overall trajectory
shape is, as expected, a figure 8 shape, frequently observed for
inclined orbit satellites.

B. Antenna Control Unit
The antenna control unit is responsible for the intelligence
of the system, sending instructions for moving to the APU,
which can come from user interaction through the graphical
interface, already configured satellite tracking techniques or
emergency situations.
Fig. 6.

Fig. 5.

Antenna Control Unit diagram.

Tracking trajectory.

As the Figure 6 represents all the movements made by
the antenna during satellite tracking, the rectangular shape is
shown in Figure 1 can be observed.
The inclined orbit makes the satellite move in the northsouth direction as seen in Figure 7, and as our earth station
is near the equator line, most of the satellite movement is in
the azimuth angle of our antenna. Figure 8 and 9 shows the
azimuth and elevation angles over time. The discontinuities are
caused by the tracking algorithm, which adjusts the antenna
every tracking cycle. We can note that the azimuth angle
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variation is greater than 30 degrees while the variation in
elevation angle is smaller than 2 degrees, this is because our
earth station location relative to the satellite.

Elevation over time
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Figure 10 shows the beacon signal level over time. The
lowest beacon level in our setup is around −24 dB. In this
test, we achieved a mean beacon level of 2.89 dB, and a
standard deviation of 1.15 dB. The beacon level reduction
happens because the antenna remains stopped until the next
tracking cycle. The tracking algorithm then restores the beacon
level to a higher value. Variations in the upper level are due
to weather conditions, temperature and time of day. The most
abrupt variations found in the Figures 8, 9 and 10 are due to
the antenna movements in the beacon signal search stage.
VII. C ONCLUSIONS
The obtained results show that the least squares technique
implemented in the real antenna control system is able to track
the Brasilsat B3 satellite satisfactorily, confirming the work
of [7]. Also, the adaptation described in this paper with the
use of RLS performed well, removing the need for matrix
inverses and increasing the adaptability of the model due to
the forgetting factor.

The authors would like to thank BrasilSAT Harald S/A for
support during the project development.
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Uma Análise Sobre Perfis Parabólicos de
Lançamento de Potência para Canais Ópticos
Elásticos Submetidos a Penalidades Não-Lineares
de Camada Física
Matheus R. Sena, José R. M. Júnior, Raul C. Almeida Jr., Pedro J. F. C. Souza

Resumo— Este trabalho analisa e propõe um perfil analítico
de lançamento de potência em enlaces ópticos preenchidos por
canais de banda flexível (elásticos) quando sob influência de
interferência linear e não-linear. O modelo adotado considera a
soma incoerente de ruídos gaussianos (IGN) e a compensação
de perdas ao longo de um span com o objetivo de otimizar
margem de OSNR e possibilitar uma extensão de alcance do
sinal em cenários de total ocupação do espectro. Uma proposta
com perfis parabólicos de potência, usualmente considerada em
canais WDM, é reconstruída neste trabalho sob premissas de
distribuição de densidade espectral que menos agridam os canais
centrais em enlaces ópticos elásticos.
Palavras-Chave— Canais Ópticos Elásticos, Modelos NãoLineares, Potência de Lançamento, Perfis Parabólicos, Comunicação Óptica.
Abstract— This work analyzes and proposes an analytical
power profile in optical links filled by flexible-band channels
(elastic) when under influence of linear and nonlinear interference. The adopted model considers the incoherent sum of
Gaussian noise (IGN) and the compensation of losses over a
span with the objective of optimizing the margin of OSNR and
to allow an extension of the signal reach in scenarios of total
occupation of the spectrum. A proposal with parabolic power
profiles, usually considered in WDM channels, is reconstructed
under spectral density distribution assumptions that least strike
the central channels in elastic optical links.
Keywords— Elastic Optical Channels, Nonlinear Models,
Launch Power, Parabolic Profiles, Optical Communication.

I. I NTRODUÇÃO
O estudo de transmissão em redes ópticas elásticas tem se
desenvolvido em terreno fértil no transcorrer dos últimos anos
devido à flexibilidade no uso dos recursos disponíveis e à
adequação às demandas vigentes de comunicação. Vencidos
os obstáculos de redimensionalidade e escalabilidade espectral
a que as redes WDM estão confinadas, ainda são inerentes a
qualquer modelo de comunicação óptica em fibra a influência a
imperfeições originadas por efeitos não-lineares de propagação
da luz.
A literatura científica apresenta, já há alguns anos, variados
exemplos de modelos matemáticos que se esforçam em reproduzir com similitude e simplicidade numérica a influência
não-linear a que canais ópticos estão submetidos quando
Matheus R. Sena, José R. M. Júnior, Raul C. Almeida e Pedro J. F. C.
Souza - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE), Recife - PE.

compartilhantes de mesmo espectro e meio físico. Modelos
mais antigos datam de 1993 [1], em que assume-se que em
redes WDM a origem de toda não-linearidade é advinda
do efeito de FWM (Four-Wave Mixing). Em 1997 [2], um
tratamento numérico para achar soluções da NLSE (equação
não-linear de Schrödinger) via série de Volterra foi a base para
o nascimento, em 2002 [3], de uma derivação matemática mais
sólida para o cálculo densidade espectral de potência de ruído
não-linear. Mais recentemente, dois modelos de 2011 [4] e
2013 [5] confirmaram o perfil Gaussiano de ruído não-linear
de forma que suas generalizações e simplificações matemáticas
têm sido tomadas por base desde então.
Diante da pluraridade de modelos de propagação nãolinear disponíveis atualmente, este trabalho concentra-se em
desenvolver sua fundamentação matemática no proposto em
2014 por P. Poggiolini em: "The GN Model of Fiber NonLinear Propagation and its Application" [6]. Este trata o ruído
gerado na propagação da luz como a soma de uma parcela de
comportamento linear e originada nos amplificadores ópticos
(EDFAs) e outra não-linear, devido a propriedades físicas da
fibra em questão. Esta última subdivide-se em uma parcela
gerada unicamente pelo próprio canal (SCI - Self-channel
Interference) e outra que considera o cenário de ocupação das
conexões vizinhas (XCI - Cross-channel Interference).
A partir do conhecimento matemátco do modelo exposto, é
imediata a percepção de que a potência de lançamento influi
diretamente nos valores de ruído por canal de forma que
requisições centrais apresentam GN LI (densidade espectral
de potência de interferência não-linear) mais alta devido à
exposição bilateral aos canais vizinhos. Por outro lado, canais
alocados mais próximos aos extremos do espectro são menos
vulneráveis à ação de interferência inter-canal e, por conseguinte, sofrem menos devido às penalidades não-lineares.
Alguns modelos tentam propor perfis de lançamento de
potência de maneira que haja uma busca simultânea por
otimização de OSNR e equilíbrio de margem na distribuição
de canais. Em [7], por exemplo, existe a proposta de priorizar o
nível de potência de canais (centrais) através de distinção entre
grupos de conexões com margem (diferença entre OSNR do
canal e limiar de OSNR da modulação) positiva ou negativa
seguidos da otimização individual por DNLC (compensadores digitais não-lineares). Sugestões de otimização númerica
também têm sido levadas em consideração ([8] e [9]). No
entanto, é em [10] que há a proposta de se trabalhar em
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cima de um perfil de lançamento parabólico, em enlaces
WDM, para o estudo de estabilização da OSNR quando novas
requisições são adicionadas. É movido pelas propostas acima
que repensamos um novo critério de distribuição de potência
para canais ópticos elásticos ao longo do espectro, de modo a
maximizar a margem de OSNR (a diferença entre a OSNR do
canal e o limiar de OSNR do tipo de modulação) de conexões
mais mitigadas e estender a utilização destas dentro de um
percurso óptico.

GN LI (fch,i ) =

Em que In representa uma função de impacto.
I1 - Impacto não-linear da fibra.

•

I1 (ns ) = γn2 s L2ef f,ns
•

A. Modelo de Enlace
O modelo de link assumido em [6] leva em consideração
o padrão exposto na Figura 1. Os símbolos frequentemente
usados são por conveniência também listados a seguir.

(1)

s

(2)

I2 - Impacto dos amplificadores pregressos.

II. M ODELO NÃO -L INEAR D E P ROPAGAÇÃO
Para introduzir o modelo estudado, faz-se necessário assumir algumas suposições que serão apresentadas a seguir.
Ressalta-se, a priori, que este trabalho não almeja calcular
com exatidão aspectos da propagação não-linear, mas ser uma
ferramenta prática e suficientemente precisa a ser usada na
arquitetura e análise de sistemas.

Ns
16 ∑
I1 I2 I3 I4
27 n =1

I2 (ns ) =

n∏
s −1

Γ3ns e−6αns Ls,ns

(3)

k=1
•

I3 - Impacto dos amplificadores subsequentes.
I3 (ns ) =

Ns
∏

Γns e−2αns Ls,ns

(4)

k=ns
•

I4 - Impacto das conexões ativas em um enlace.
I4 (ns ) =

Nch
∑

G2ch,n Gch,i · (2 − δn,i ) · ψn,i,ns

(5)

n=1

Onde:
asinh(π 2 [2αns ]−1 |β2,ns |[fch,n − fch,i + Bch,n /2]Bch,i )
4π(2αns )−1 |β2,ns |
2
−1
asinh(π [2αns ] |β2,ns |[fch,n − fch,i − Bch,n /2]Bch,i )
−
,
4π(2αns )−1 |β2,ns |
n ̸= i
(6)

ψn,i,ns ≈

2

Fig. 1: Modelo de Enlace Adotado.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΓB : Ganho de amplificador Booster;
Γns : Ganho do amplificador no ns -ésimo span;
L: Comprimento do span [km];
β2 : Coeficiente de dispersão [ps2 km−1 ]
α: Coeficiente linear de atenuação de campo [km−1 ];
γ: Coeficiente de não-linearidade da fibra [W −1 km−1 ];
Gchi : Densidade Espectral de Potência do i-ésimo canal
[W/Hz];
GASEi : Densidade Espectral de Potência do ruído gerado
por emissão espontânea amplificada (ASE) [W/Hz];
GN LIi : Densidade Espectral de Potência de ruído nãolinear (NLI) [W/Hz];
Ns : Número de spans em um enlace;
Nch : Número de canais ativos em um link;
fch,i : Frequência central do i-ésimo canal [Hz];
Bch : Banda do canal considerado [Hz];

B. Modelo Matemático
Como este trabalho concentra-se no impacto não-linear, o
cálculo da densidade espectral de potência do i-ésimo canal ao
fim de Ns spans, sob uma perspectiva de funções de impacto,
é:

2
asinh( π2 [2αns ]−1 |β2,ns |Bch,i
)
,
−1
2π(2αns ) |β2,ns |
n=i

ψn,i,ns ≈

(7)

C. Interpretação Física
A perspectiva analítica da Equação 1 encobre a nuance que
o tratamento numérico revela sobre a alocação espectral no
regime não-linear. Para uma visão mais ampla da influência
dos perfis de lançamento, nos concentramos na análise dos
valores de OSNR por canal para um caso simplificado em
que todos os spans são idênticos (I1 (ns ) = γ 2 L2ef f ) e todos os
canais que compõem o espectro possuem a mesma densidade
espectral de potência (Gchi ) e banda. Como já foi comentado
previamente, supomos que a perda causada por atenuação
na fibra é compensada pelo ganho do amplificador, ou seja,
I2 (ns ) = I3 (ns ) = 1. Como a OSNR é dada pela razão entre
a densidade espectral do canal (Gch,i ) e a soma das parcelas
de ruído linear (GASE,i ) e não-linear (GN LI,i ), tomando as
simplificações obtidas neste parágrafo, chegamos à expressão
representanda pela Equação 8.
OSN Ri =
1089
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Gchi
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2
2 L2 G
N
γ
ef f chi (Gch
27 s

∗ ψ ′ )i

(8)
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A operação ∗ representa uma convolução linear e ψ ′ é o
produto (2 − δn,i )ψn,i,ns .
Uma visualização gráfica da Equação 8 (Figura 2) mostra o
comportamento da OSNR individual para cada canal quando
o espectro está totalmente preenchido por 180 conexões de
50Gbps, 4QAM e potência 1mW . A frequência em que
encontra-se centrado o primeiro canal é de 192 T Hz. A banda
ocupada por canal é de 25 GHz. As conexões trafegam de
ponto-a-ponto sob as condições do enlace listadas na Tabela
I.
TABELA I: Parâmetros do Enlace
Numero de Spans
Comprimento do Span
Coeficiente de dispersão cromática
Coeficiente não-linear
Coeficiente de atenuação de campo
Figura de Ruído do Amplificador

10
100 km
27.7 ps2 km−1
1.31 W −1 km−1
0.0507 km−1
5.5 dB

Fig. 3: Cenário de alocação espectral.

Assumindo as premissas de alocação espectral expostas na
última seção (Figura 3), foram analisados cenários em que
as requisições atendam à mesma modulação (4QAM, 8QAM,
16QAM ou 32QAM) mas com taxas que variam entre 50Gbps,
100Gbps, 200Gbps e 400Gbps e ocupam todo o espectro, o
qual é composto por 360 slots de 12.5GHz. O número de
canais simulados é de 84, 96, 176 e 186, para 4, 8, 16 e
32QAM, respectivamente.
De acordo com o exposto em [10] e [11], perfis parabólicos
de lançamento de potência atendem satisfatoriamente às tentativas de equalização dos impactos não-lineares em redes WDM
propostas em [7] e [9]. No entanto, a análise nestes não prevê
o comportamento quando o regime elástico é considerado.
Assumimos a partir de agora que todos os canais lançados
para dado par origem-destino possuam o perfil parabólico da
Equação 9, onde o canal central (fixado no canal de ordem
Nch /2) tem potência de lançamento hk Pj . Adicionalmente,
o modelo é regido pela Equação 10, o que garante que para
qualquer valor de hk , com Pj fixo, a potência total lançada é
constante.

Fig. 2: Comportamento de OSNR para um link preenchido por
requisições idênticas em banda e em potência.
Como é possível ver, canais mais ao extremo do espectro
destacam-se por aproximadamente 1dB em comparação à
conexão mais penalizada pelos efeitos não-lineares (canal
central). Este comportamento nos encoraja a repensar em
critérios de alocação de espectro mais eficientes, já que,
conexões mais robustas (menor taxa) devem ser priorizadas
em seções onde as penalidades sejam maiores, isto é, no
intervalo central. Por outro lado, requisições menos robustas
(maior taxa) precisam desfrutar de OSNR mais elevada para
suportar as penalidades por todo percurso óptico, e por isto,
devem ser alocadas em zonas mais extremas. Assumindo estas
premissas, tomamos nas simulações realizadas neste trabalho
o critério de equipartição do espectro para requisições com
mesma modulação mas taxas de transmissão diferentes. Assim,
o espectro é repartido igualmente entre todas as taxas e a
alocação é feita de forma agrupada e simétrica (com relação
ao centro do espectro) como mostra a Figura 3.

Pi,j,k = Pj [hk + w(1 − hk )(i −
Nch
∑

Pi,j,k = Nch Pj

Nch 2
) ]
2

(9)

(10)

i=1

Pi,j,k : Potência do i-ésimo canal, dado hk e Pj
Pj : Potência nominal média
• hk : Fator de ganho do canal central
• w: Constante de ajuste
Alguns perfis podem ser vistos na Figura 4, no qual consideramos a potência nominal média com 1mW , constante de
ajustes de 1, 7.10−3 e hk podendo admitir valores de 60%,
100% ou 140%. É importante enfatizar que um dos possíveis
elementos do conjunto de lançamento de potência é o perfil
plano (hk = 1), o qual será tomado como referência no
processo de otimização.
•
•

B. Otimizando os canais mais penalizados

Em [10] usa-se a OSNR do canal central como o parâmetro
a se otimizar. Neste trabalho, visto que estamos avaliando
III. M AXIMIZAÇÃO DA OSNR
cenários de um enlace elástico, quatro tipos de requisições
A. Perfis Analíticos
são consideradas (50Gbps, 100Gbps, 200Gbps ou 400Gbps),
Com o intuito de apresentar os modelos analíticos de assim será proposta a extensão no lançamento de canais
lançamento de potência, é necessário arquitetar os moldes elásticos através de investigação do valor de OSNR. Este
espectrais que serão tomados por parâmetros neste trabalho.
critério é tomado levando-se em consideração que os canais
1090
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o perfil que maximiza este ponto de interseção (∆OSN Rhmin
)
k
visto que, com o aumento do número de spans, as curvas de
margem apresentadas na Figura 5 são deslocadas verticalmente
para baixo. Assim, garantindo este ponto o mais afastado
possível da linha nula (margem de OSNR igual a zero), há a
possibilidade de ganho da propagação por spans adicionais em
um percurso óptico. Consequentemente, nosso problema agora
se resume a determinar as seguintes premissas de otimização:
maximizar
hk

∆OSN Rhmin
,Pj
k

submetido a Li ≤ Pj ≤ Ls .

Fig. 4: Perfis de Lançamento de Potência.

mais próximos da zona central (por taxa) representam valores
de mínimo local e, portanto, acusam diretamente a existência
ou não de bloqueio por infringir o limiar de OSNR. A
Figura 5 expõe o cenário de ocupação total do espectro por
conexões de modulação 4QAM igualmemte distribuídas entre
os quatro valores de taxa, com perfil plano de lançamemto de
potência (hk = 100%) e em um ponto-a-ponto com as mesmas
características descritas na Tabela I. Como é possível ver, as
curvas de margem para os canais de 400 Gbps (vermelho)
e 50 Gbps (rosa) interceptam-se dentro de um intrevalo de
potências representado por linhas sólidas pretas em Li (limite
inferior) e Ls (limite superior) que limitam um intervalo de
lançamento de potência com bloqueio nulo (Figura 5). O
ponto de cruzamento das curvas de margem com a menor
margem de OSNR (∆OSN Rhmin
, conforme mostrado na
k =100%
Figura 5) indica a penalidade máxima admitida sem que haja
a destituição do intervalo de bloqueio nulo, ou seja, quando
ainda é possível garantir a coexistência de todas as taxas sem
que alguma tenha sido impedida de estar ativa.

Onde Li e Ls são as potências dos limites inferior e
superior do intervalo de bloqueio nulo. Adicionalmemte,
∆OSN Rhmin
significa o valor mínimo de OSNR dentre os
k ,Pj
pontos de interseção de curvas de margem.
Assim, sumarizando, o intuito desta otimização é determinar
uma parábola que melhor atenda às Equações 9 e 10 e que
maximize ∆OSN Rhmin
.
k
IV. S IMULAÇÕES N UMÉRICAS
Como antecipado, tratamos neste trabalho 4 cenários de simulação para modulações diferentes (4QAM, 8QAM, 16QAM
e 32QAM). Em todas as simulações houve total ocupação do
espectro e obedeceu-se o critério de equipartição de banda. Os
canais foram testados em um caminho óptico de 1000 km (4 e
8QAM) e 500 km (16 e 32QAM), com fibra com propriedades
descritas na Tabela I.
A otimização de curvas de margem foi inicialmente realizada para o cenário exposto na Figura 5 (4QAM com
perfil plano de lançamento de potência). Assim, o perfil que
foi encontrado para hk = 30.2%.
maximiza ∆OSN Rhmin
k
A Figura 6 mostra as curvas de margem após aplicação do
modelo de otimização parabólico.

Fig. 6: Curvas de Margem para Perfil Parabólico Otimizado
(hk = 30, 2%) - 10 spans.
Fig. 5: Curvas de Margem para Perfil Plano de Lançamento
de Potência (hk = 100%) - 10 spans.

Contrastando os dois cenários (Figura 5 e 6), é possível
perceber que a interseção mínima de curvas de margem é
levada de 5.41 dB para 7.82 dB. Este ganho blinda requisições
Como a meta deste trabalho é estender o alcance de canais mais frágeis quanto às penalidades não-lineares, por exemplo,
ópticos, nosso objetivo agora se materializa em procurar qual as com taxa de 400 Gbps. Consequentemente, fica evidente
1091
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a vantagem de se aplicar tais perfis para garantir um maior
alcance em caminhos ópticos. A Figura 7 representa as curvas
de margem quando todas as requisições atingem o máximo
alcance. Como é possível perceber, após a aplicação do perfil
parabólico, os canais em 4QAM alcançaram uma distância de
6000 km (Fig. 7(b)), o qual se constrasta aos 3400 km (Fig.
7(a)) quando a otimização não é considerada.

de equalização de efeitos não-lineares distribuídos por canais
ao longo do espectro. No entanto, o processo de otimização
destes perfis pode trazer progressos ainda mais significativos
quando a análise em redes ópticas elásticas é considerada.
Como constatou-se, o simples rearranjo espectral de canais
com a taxa variando de forma decrescente em direção às zonas
centrais, aliado ao padrão parabólico otimizado de potências de
lançamento são capazes de potencializar os valores de margem
de OSNR de conexões mais influenciadas pelo comportamento
não-linear. Como consequência, o uso destes perfis parabólicos
é uma ferramenta que blinda o alcance de requisições em
modulações mais robustas (menor limiar de OSNR), como
4QAM e 8QAM, que conseguem se estender de até 2600
ou 900 km, respectivamente, em comparação ao perfil de
lançamento plano convencional (não-otimizado). Para canais
em 16 e 32QAM, o benefício em alcance não chega a ser
expressivo, apesar do aumento efetivo de margem de OSNR.
Assim, dado o relevante ganho em alcance para canais com
modulações em 4QAM e 8QAM, a aplicação de perfis parabólicos provou-se eficiente em enlaces ópticos heterogêneos
(elásticos) e promissora para uso em arquitetura de sistemas
ópticos quando a não-linearidade é considerada.
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Fig. 7: (a) Perfil Parabólico Não-Otimizado (hk = 100%) 34 spans; (b) Perfil Parabólico Otimizado (hk = 30, 2%) - 60
spans.
TABELA II: Cenários Simulados para 10 Spans (4 e 8QAM)
e 5 Spans (16 e 32QAM)
Modulação
4QAM
8QAM
16QAM
32QAM

min
OSN Rh
k =100%
5.41 dB
3.07 dB
4.71 dB
2.98 dB

min
OSN Rh
k
7.82 dB
4.75 dB
4.85 dB
3.01 dB

∆Spans
26
9
2
0

A Tabela 2 mostra que a aplicação do perfil de lançamento
de potência parabólico garante, para 4QAM e 8QAM, a
possibilidade de extensão de qualquer canal por mais 26 e 9
spans (2600 e 900 km), respectivamente. Para o cenário com
16 QAM, a melhora é modesta, onde o alcance extra atingido
chega a apenas 2 spans (200 km). Quando analisamos para
32QAM, já não há ganho de alcance com o perfil parabólico
ótimo.
V. C ONCLUSÕES
Como previsto em [10] e [11], o uso de perfis de lançamento
de potência parabólicos atende satisfatoriamente às demandas
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Deep Learning in RAT and Modulation
Classification with a New Radio Signals Dataset
Ingrid Nascimento, Flavio Mendes, Marcus Dias, Andrey Silva and Aldebaro Klautau

Abstract— The automatic classification (or identification) of
modulation schemes and radio access technologies (RAT) find
several applications in military and cognitive radio systems. As
in other domains, deep learning has been applied to classification
problems in telecommunications. As other machine learning
approaches, assessing deep learning depends on the available
datasets. However, the evaluation of previous work in modulation
classification was done only with simulated signals, which may
not properly represent realistic scenarios. In this paper, we revisit
modulation classification schemes and also conduct experiments
in RAT classification. One of the contributions is a new public
dataset of digitized signals with LTE and GSM signals, both simulated and digitized. We then compare deep learning with other
classifiers and observe that with a more comprehensive set of
features than used in recent works, deep convolutional networks
do not significanytly outperform other classifiers under the tested
conditions. The results also allow to draw conclusions regarding
the performance of classifiers under mismatched training and test
sets, such as training only with simulated signals and testing with
digitized waveforms obtained from commercial mobile networks.
Keywords— Deep learning, Radio Access Technology Classification, Automatic Modulation Classification.

I. I NTRODUCTION
Given an unknown received transmission format, the automatic modulation classification (AMC) is the process of
determining which modulation the received waveform uses.
This topic receives great attention in military applications
as eletronic warfare and spectrum surveillance to identify
threats in transmitted signals. Futher, this technique is applied in cognitive radio systems for spectrum awareness to
avoid interference between users [1], besides data transmission
optimization and spectrum allocation improvements [2]. A
related approach is the Radio Access Technology (RAT) which
differentiates between two or more communication standards.
One of the employments of RAT recognition is in cognitive
radio for spectrum sensing, which aim to identify licensed
primary users in a specific spectrum band to avoid interference
with secundary users [3]. RAT classification was also applied
to detect different types of wireless system with framework
based on maximum likelihood estimation [4]. Other studies as
in [5] presents a classifier that differentiate between LTE and
WiMax technology by the analysis of cyclostationary features.
A relevant previous work for the scope of this paper is [6], in
which the authors use a statistical test based on the probability
distributions to distinguish LTE and GSM.
The authors are with LASSE - 5G & IoT Research Group, Federal
University of Pará (UFPA), Belém-PA, CEP 66075-110, Brazil, E-mails: {ingrid.nascimento, flavio.mendes, marcus.dias, andrey.silva}@itec.ufpa.br and
aldebaro@ufpa.br

Deep Learning applied to AMC is a recent trend due to
its great performance in different types of data in comparison
with traditional machine learning techniques. For example, a
deep convolutional neural (CNN) model was used in [7] for
the classification of eight digital modulations (BPSK, QPSK,
8PSK, 16QAM, 64QAM, BFSK, CPFSK and 4 PAM) and two
analog modulations (WB-FM and AM-DSB). In [8], the author
extends the work done in [7] and shows that the Convolutional
Long Short-term Deep Neural Network (CLDNN) architecture
gives better results than the CNN adopted in [7].
In machine learning, as important as the learning algorithms
and architectures, are the data used for training and testing
the systems. Therefore, the availability of good datasets in
which the researchers can train their algorithms and generate
reproducible is of paramount importance. Aligned with the
reproducible research trend, the authors of [7], [9] created
a dataset useful for AMC. Also, in [10], new datasets are
proposed with application of real channel impairments to generate realistic scenarios. As importance of machine learning
increases, data plays a similar role to channel models, which
are mandatory to the design of new RATs. In 5G development,
for example, ongoing efforts are making data and channel
models available [11].
The major contribution of this paper is a new publicly
available dataset called UFPAtelecom for RATC that consists
of LTE and GSM signals, both digitized and artificially
generated (via simulation). We then used this RATC dataset
and the AMC made available in [7], [9] to investigate the
performance of classifiers comparing deep learning algorithms
with traditional machine learning metrics in severely mismatched conditions, such as when they are trained and tested
with data collected in indoor and outdoor environments to
show the possible outcomes in those distinct scenarios. We
also compare our results with others [7] and draw conclusions
about possible sources of discrepancies and difficulties to
perfectly reproduce experiments unless all data and software
are properly organized.
This rest of this paper is organized as follows. In Section II,
the UFPAtelecom dataset is described. In Section III, the
feature extraction methods and classifiers used in this paper are
briefly described. The results of simulations with the datasets
are shown in Section IV. We conclude this paper in Section V.
II. UFPATELECOM DATASET
A. Motivation
Data are abundant or have a relative low cost in many
machine learning application domains. For example, the text1093
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to-speech system presented in [12], which represents the stateof-the-art, achieves quality close to natural human speech
after being trained with 24.6 hours of digitized speech. In
contrast, the research and development of machine learning
for telecommunications has to deal with a relatively limited
amount of data. The lack of freely available data impairs
the data-driven lines of investigation. This is our primary
motivation for the development of new datasets.
The second one is the importance that we believe needs to
be placed on the propagation channels. Some of the currently
available datasets include a large variety of signals with respect
to the modulation, for example, but very limited variation of
the channel. For example, in [7], a single channel model from
the GNU Radio software was used to generate all signals, in
both training and test subsets. However, in a communication
system the channel is the only block that is not designed by
humans. In contrast, the elaborate processing that happens in
the brain to generate and detect speech is not under complete
control of system designers as in telecommunications. Hence,
the data “richness” depends primarily on the channel, given
that input and output signals are learned along the machine
learning process or determined by the adopted equipment and
/ or communication standard. For this reason, the philosophy
behind the UFPAtelecom and other datasets being generated in
our group prioritizes the variety of channels. We believe this
approach will facilitate conclusions regarding the generalization capabilities of data-driven telecommunication algorithms.
With these two primary motivations, the UFPAtelecom
dataset was created to help in telecommunications education,
research and development of RATC algorithms. It can be
downloaded from [13] and currently consists of LTE and
GSM signals divided in three categories: artificial signals,
signals digitized from commercial mobile networks owned by
operators and software-defined radio (SDR) signals generated
at our laboratory premises. Figure 1 describes the general
organization of the dataset.

O RGANIZATION OF LTE

AND

Fig. 1
GSM MODULATION IN THE UFPATELECOM

DATASET FOR ARTIFICIAL , DIGITIZED AND

SDR

using the MATLAB software, by varying the signal-to-noise
ratio (SNR) of a noise-free base signal. More specifically, we
vary the SNR from −20 to 20 dB in steps of 2, creating 20
versions of a given base signal. The operator signals were collected using a Keysight EXA Signal Analyser N9010A (VSA)
using the Keysight VSA 89600 software (VSA software).
This hardware along with its software allows both offline and
online demodulation and gives traces of the received signal
that express data in time and frequency domains. The third
category, the SDR signals, were created using a setup based
on GNURadio with the Universal Software Radio Peripheral
(USRP) SDR.
The information about the total size in Gigabytes (GB) and
the total duration in seconds of the signals in the UFPATelecom
dataset is shown in Table I. Details about each category of
signals are presented in the next sections. Note that methods
to properly obtain some uplink signals are still under development and there are no corresponding signals.
TABLE I
D URATION IN

SECONDS ( SEC ) AND SIZE

(GB)

FOR

UFPAT ELECOM

SIGNAL CATEGORIES .

Artificial
Operator
SDR

LTE
Downlink
Uplink
Sec.
GB
Sec.
GB
52.8
66
8.8
6.6
1.28
0.05
4800
199
800
20

GSM
Downlink
Uplink
Sec.
GB
Sec.
GB
340
2.98
11.2
0.13
17
0.33
-

B. Artificial (simulated) base signals
1) GSM: In order to create the GSM artificial base signals
dataset, we utilized the Osmocom [14] software, which has
an extensive library dedicated to GSM. With this software, a
base GSM downlink signal is generated. This base signal is
generated at 4 samples-per-symbol (sps), therefore the burst
size is 625 instead of 156 bits, and has the duration of
approximately 17 seconds (29,544 bursts), given that each
GSM burst lasts for 0.577 ms. After the process of varying
the SNR, the dataset has the total duration of 340 seconds and
total size of 2.98 GB.
2) LTE: Both uplink and downlink artificial LTE base
signals with bandwidths of 1.4, 3, 5, 10, 15, and 20 MHz
were created using the MATLAB LTE toolbox [15]. After this
process, the signal is passed through a multipath propagation
channel. We selected the parameters defined by 3GPP [16] for
the channel, and after that the Extended Pedestrian A model
(EPA) [16] with Doppler frequency of 5 Hz was selected.
Every base downlink signal of every bandwidth has 2.64 seconds of total duration, while the base uplink has 0.44 seconds
of total duration. Taking in account every bandwidth utilized
and the process of varying the SNR, the total duration of the
dataset is 52.8 seconds and size of 66 GB for downlink and
8.8 seconds and size of 6.6 GB for uplink.

SIGNALS .

C. Mobile operators signals
The artificial signals indicated in Figure 1 were generated

As mentioned, the mobile operators signals were captured
using VSA hardware and software. The measurements were
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performed at the building “Espaço Inovação” at UFPA. Both
GSM and LTE digitized operators signals were searched within
the frequency bands distributed among mobile operators by
ANATEL, the National Agency of Telecommunication of
Brazil, to operate in Amazon region.
1) GSM: The absolute radio-frequency channel number
(ARFCN) channels were manually tuned with the help of the
VSA hardware and software using the GSM/EDGE module.
In the given scenario, only 7 downlink channels were found
within the GSM 900 MHz frequency band. The module informs the GMSK constellation, burst type, demodulated slots,
and also, calculates quality of service measurements regarding
the received signal. These parameters were used to validate
the signals, since we need to avoid recording only noise or
other signals that are not GSM. The GSM digitized operators
dataset has signals with frequency band of 200 KHz, sampling
frequency of 640 KHz, and were recorded with frequency span
value of 500 KHz which indicates the frequency bandwidth
analyzed.
2) LTE: A similar effort was done to digitize operator’s
LTE signals, and only 5 downlink channels were received and
analyzed. The LTE Advanced module of the VSA software
was used to collect traces that show modulation constellation,
demodulated physical channels values, active resource blocks,
signal quality measures and others parameters. The LTE digitized operators dataset has signals with frequency band of
10 MHz.
D. Indoor software-defined radio (SDR) signals
Both GSM and LTE SDR signals, as mentioned in Section II, were generated using a GNURadio setup with two
USRPs. The first USRP is used to transmit the noiseless
artificial base signal to the air interface, while another is
utilized to capture the signal sent by the first.
We used 560 LTE artificial signals, 480 for downlink and
80 for uplink, and 1 GSM artificial downlink signal.During
the transmission and capture phase, the LTE signals were
repeated until each signal reached 10 seconds of duration,
while the GSM signal was only transmitted once. Hence,
the total time for these signals is 4800 seconds for LTE
downlink, 800 seconds for LTE uplink and 17 seconds for
GSM downlink.
Both digitized GSM and LTE signals were stored as binary
files. The real part of the first IQ sample is the first element
of the file, and the imaginary part of the first IQ sample is
the second element of the bin file and so on. We used a plain
(raw) float numbers in little-endian format to help researchers
to use them on different platforms.
III. A DOPTED C LASSIFIERS AND F EATURES
This section describes the adopted classifiers and features.
All classifiers are trained and tested with Ntr and Nte examples,
respectively. The input to the classifiers is a vector with K realvalued elements. This paper adopted two distinct sets of features to represent the signals. The first are simply the complexvalued samples of the time-domain signal as adopted in [7].
The second set are the statistical features adopted in [17],

which we call here knowledge-based to emphasize they are
not automatically learned but hand-designed. In [7], the timedomain features were compared with cyclic cumulants and the
former led to better results. In this paper we used the more
elaborate set of K = 136 features adopted in [17].
A. Features
1) Time-domain samples: In this paper, we compare the
performance of AMC algorithms using versions of the
RML2016.10a dataset presented in [7]. It should be noticed
that the authors later released the RML2018.03 dataset, which
is itself a modified version of RML2016.10a. For AMC we
used these two datasets.
Given the well-known capability of CNNs to extract sensible features from raw data [7], the authors used in [7]
a window of 128 consecutive complex-valued time-domain
samples as input features for the deep neural networks. Hence,
the classifier input feature vector has dimension K = 256 to
account for the real and imaginary components. The signal
generated for each modulation is passed through a simulated
channel (a GNU Radio model) that includes random walk
drifting of carrier frequency oscillator, multi-path fading of the
channel impulse response and additive Gaussian white noise.
2) Knowledge-based features: As mentioned, in order to
generate the classifier’s input parameters, we adopted the extended set of features presented in [17]. For features extraction,
the maximum squared magnitude frequency component A[k]
and the maximum value of a Discrete Fourier Transform
(X[k]) are calculated in order to derive features that considers
the ratio between two maxima in the absolute values of
X[k], the estimation of the center frequency according to the
observation window size of samples, and the ratio between the
signal powers within different bandwidths around an estimated
center frequency. For lack of space, the reader is invited to
refer to [18] for more details.
B. Classifiers
AMC and RATC consist in identifying the modulation
scheme or the RAT of a given communication system with a
high probability of success and in a short period of time. The
exact values for this probability and sensing period depends
on the application, especially if the processing can be done
offline or not. Another important aspect of AMC and RATC
is the prior information that a classifier has, such as the
symbol rate, the signal bandwidth, carrier frequency, etc. In the
literature of AMC and RATC, some algorithms are tested by
assuming simplified channel models and/or perfectly estimated
parameters, which may be unrealistic in several practical
scenarios. In this paper we used not only distinct datasets,
but also classifiers with different characteristics with respect
to accuracy and computational cost.
We used four distinct machine learning algorithms in this
paper. The first is the Decision Tree (DT), which can be seen
as a set of if/else rules based on thresholds. To classify an
instance to a class, the DT algorithm traverses the tree to find
the leaf node for this instance and returns the ratio of training
instances of the class in this node. The DT is considered a
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IV. R ESULTS
We first present results for AMC using datasets
RML2016.10a and RML2018.03. Recall that the K = 256
features adopted for experiments with these two datasets are
the 128 complex-valued time-domain samples. We did not
use the knowledge-based features in AMC. Then we discuss
RATC using the UFPATelecom dataset with both time-domain
and knowledge-based features.
A. AMC
The goal of our AMC experiments is to draw direct comparisons with [7]. We use the same convolutional neural network
used in [7] but adopted three different dropout probabilities.
The dropout helps the network generalization capability and
is widely used in deep learning.
The following parameters were adopted for the three classifiers. For the DT, the maximum depth parameter was 80. For
RF, the number of trees was 80 and the maximum depth was
200. For the CNN, the number of epochs was 100.
Table II shows the mean accuracy among all SNR values for
each classifier tested in this work. It is possible to see that, in
all cases except for RF, the tests with the RML2018.03 dataset
achieved better accuracy and most results are comparable to
the ones obtained in [7], but not exactly the same. More
importantly, the results in Table II lead to the conclusion
that, while the CNNs can extract features from raw data, the
time-domain samples are not reasonable features for classifiers
such as decision trees, which are based on if/else rules and
thresholds. This observation led us to design the following
RATC experiments using also a set of improved knowledgebased features.

TABLE II
OVERALL AMC ACCURACY OF CLASSIFIERS FOR DATASETS RML2016.10a
AND RML2018.03 USING THE TIME - DOMAIN SAMPLES AS FEATURES .
Algorithms
CNN2 Dropout (60%)
CNN2 Dropout (50%)
CNN2 Dropout (0%)
Decision tree
Naive Bayes
Random forest

RML2016.10a
62.3%
62.7%
68.8%
24.4%
18.5%
13.6%

RML2018.03
63.6%
67.0%
69.1%
25.4%
20.2%
13.3%

TABLE III
OVERALL RATC

ACCURACY USING THE KNOWLEDGE - BASED AS
FEATURES .

Train dataset
50% ar
50% ar
50% ar
50% ar + 50% op
50% ar + 50% op
50% ar + 50% op

Test dataset
50% ar
50% op
50% sdr
50% ar
50% op
50% sdr

CNN
90.00%
47.69%
52.39%
88.56%
98.932%
96.32%

DT
83.36%
52.65%
53.23%
83.86%
99.976%
98.32%

RF
89.82%
41.706%
45.124%
88.98%
99.98%
97.9%

window duration. Similarly, for the knowledge-based features,
each 512 samples of the raw data generates an example of 136
samples (each number of the samples represents a feature from
Section III).
For RATC experiments, the values of N for each signal category when using the knowledge-based features are 560040,
25768 and 295090, for artificial (ar), operator (op) and SDR
(sdr), respectively. Figure 2 shows the RATC accuracy result
over SNR values when using time-domain samples as features,
while Table III shows the RATC accuracy result when using
knowledge-based features.

55

Classifiers Overall Accuracy (%)

white box model due to its easy interpretability [19]. A related
technique is the Random Forest (RF), which is an ensemble
(more specifically using bagging) of several decision trees.
The RF algorithm searches for the best feature among subset
of features, instead of searching for the very best feature when
splitting a node, which adds extra randomness when growing
trees [19]. It yields great tree diversity and overall better
model. Another traditional method for multiclass classification
is the Naïve Bayes (NB) algorithm which applies the Bayes
theorem considering the independence between every pair
of feature, which characterizes a naïve assumption. The NB
method can be very fast compared with other algorithms and
helps to alleviate problems of dimensionality [20]. The last
learning algorithm employed was the Convolutional Neural
Network (CNN) which is composed of multiple hidden layers
which differentiates from the traditional neural network by the
convolutional layer that ensemble low-level feature from one
layer to high-level features of consecutive layers reaching great
performance [19].
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Fig. 2
RATC

ACCURACY FOR TEST DATASETS WITH DISTINCT

SNR

VALUES

USING TIME - DOMAIN SAMPLES AS FEATURES .

The RATC results using the time-sample as feature show
that even CNN does not provide a good accuracy, in contrast
The total number N of examples available depend on the to the AMC experiments here and in [7]. However, when the
adopted features. For the time-domain samples, N can be features from [17] were adopted, the accuracy increases for
easily calculated given the total number of samples and the the artificial test set and, if the operator signals compose the
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train set by 50%, the accuracy for all the test sets returns a
good accuracy.
Figure 3 provides detail about how the RATC classifiers
perform for different SNR in the test sets. In this case the
train dataset was composed only by artificial signals.
The combination of data from distinct sources in the training
phase helps to evaluate the robustness of classifiers, in this
case, our purpose is to illustrate how different can be the
results in mismatched conditions. The Table III shows that RF
and DT classifiers achieved similar performance in comparison
with CNN, in the majority of scenarios that use indoor and
outdoor data for training, which suggests that other factors
besides performance should be evaluated in this case.
In fact, the DT algorithm is the approach with the lower
computational cost and with fastest processing for the three
scenarios, with a maximum depth D = 80, and also, RF with
the number of trees T = 80 and depth D = 200 has a minor
computational complexity in comparison with CNN, that has
3 dropout layers, 2 convolutional layers and 2 dense layers
which demanded a major level of computation between layers
and more processing time.

Classifiers Overall Accuracy (%)
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Fig. 3
RATC ACCURACY FOR TEST DATASETS WITH DISTINCT SNR VALUES AND
THE KNOWLEDGE - BASED FEATURES .

V. C ONCLUSIONS
This work presented the UFPATelecom dataset that can be
used not only for RATC investigations, but also on distinct
applications. Also, we have tested four classifiers applied to
RATC using two distinct types of features. The first one was
the time-sample features used in previous works, and the second was a knowledge-based set of features. This comparison
allowed to conclude that the performance of many classifiers
is highly-dependent on the appropriate choice of the features,
and general conclusions require systematic evaluations using
comprehensive combinations of features and classifiers. In
addition, the classifiers outcomes revealed that traditional
machine learning approaches can achieve good performance
similar to CNN when trained with incompatible data. The
results also emphasize how important is the channel in the assessment of machine learning applied to telecommunications.
The datasets will be expanded taking in account this aspect.
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Alocação de Potência para Sistemas OFDM com
Amplificadores de Potência Não Lineares
Lı́via Christinie S. Teles1 , C. Alexandre R. Fernandes1 e Syllas Rangel C. Magalhães2

Resumo— Este trabalho propõe heurı́sticas de baixa complexidade que solucionam problemas de maximização de taxa
de dados em sistemas OFDM (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing) considerando as distorções inseridas por amplificadores de potência (Power Amplifier) não lineares. As heurı́sticas
baseiam-se na técnica de alocação de potência patenteada por
Hughes-Hartogs (HH), entretanto fornecem significativos ganhos
de eficiência energética no cenário considerado. Além disso, neste
artigo é realizada uma análise da complexidade algorı́tmica dos
métodos propostos a fim de verificar a redução da complexidade algorı́tmica quando comparados a algoritmos existentes na
literatura.
Palavras-Chave— Alocação de Potência, Maximização de Taxa,
OFDM, MCS, Amplificador de Potência, Heurı́stica.
Abstract— This work proposes low complexity heuristics that
solve data rate maximization problems in orthogonal frequency
division multiplexing (OFDM) systems taking into account the
distortions inserted by a nonlinear power amplifier (PA). The
heuristics are based on the famous power allocation technique
patented by Hughes-Hartogs, but providing significant energy
efficiency gains in the considered scenario. In addition, in this
paper, an analysis of the algorithmic complexity of the proposed
methods is performed in order to verify the complexity reduction
when compared to algorithms existing in the literature.
Keywords— Power Allocation, Rate Maximization, OFDM,
MCS, Power Amplifier, Heuristic.

I. I NTRODUÇ ÃO
Os esquemas de multiplexação por multiportadoras são
potenciais candidatos para o 5G, uma vez que asseguram
altas taxas de transmissão de dados e robustez a interferência
intersimbólica (ISI). Nesse cenário destaca-se a técnica de
multiplexação por divisão de frequências ortogonais (OFDM)
que, apesar das inumeráveis vantagens, possui como principal
desvantagem a alta PAPR (Peak-to-Average Power Ratio).
Sinais que possuem alta PAPR sofrem distorções quando
submetidos a dispositivos não lineares, como por exemplo,
amplificadores de potência (PAs). A alta PAPR de sinais
OFDM e o comportamento não linear de PAs podem inserir
distorções ao sinal, comprometendo a ortogonalidade entre
subportadoras e diminuindo a qualidade da transmissão [1].
Além disso, outro aspecto crucial no projeto de um sistema
multiportadora para transmissão de dados é a necessidade de
otimizar a largura de banda de transmissão através de um
esquema que permita uma alocação de potência ótima [2]. Em
outras palavras, dada uma potência de transmissão limitada,
1 Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação,
PPGEEC. Universidade Federal do Ceará, Sobral, Brasil. Emails:
livia.sousa43@gmail.com, alexandrefernandes@ufc.br. 2 Departamento de
Engenharia da Computação, Universidade Federal do Ceará, Sobral, Brasil.
Email: syllasrangel@alu.ufc.br.

alocar esta potência entre as subportadoras de forma que a taxa
de transmissão seja maximizada. Algoritmos de carregamento
de bits (bit-loading) e de carregamento de potência (powerloading) possuem grande destaque na literatura, uma vez que
fornecem soluções para os problemas de maximização de taxa.
Os algoritmos de carregamento de bits adaptam o número de
bits transmitidos por subportadora de acordo com os ganhos
de cada subportadora. Correspondentemente, os algoritmos de
carregamento de potência adaptam a potência de transmissão
[3].
Ao considerar cenários práticos com taxas de transmissão
discreta, o algoritmo Hughes-Hartogs (HH) representa a
solução ideal para os problemas de otimização da alocação de
potência, assumindo alocação discreta de bits. A ideia principal deste algoritmo é aumentar a quantidade de bits transmitidos das subportadoras que precisam de menos potência
para alcançar o próximo nı́vel de MCS (Modulation and
Code Schemes). Este procedimento é repetido enquanto houver potência de transmissão disponı́vel ou até que todas as
subportadoras atinjam o nı́vel máximo de MCS [4].
Problemas envolvendo sistemas adaptativos de alocação de
potência em sistemas OFDM têm sido de grande interesse na
literatura. Porém, poucos trabalhos consideraram o impacto
das distorções não-lineares (NLDs) dos PAs na otimização
da alocação de potência para sistemas OFDM. Uma das
principais dificuldades na obtenção de soluções ótimas para
estes cenários está relacionada à não-linearidade e à nãoconvexidade das funções de custo. A solução ideal tem uma
complexidade computacional extremamente alta, o que é frequentemente o caso em sistemas OFDM sem fio práticos.
Quando PAs não-lineares são considerados, a obtenção de
soluções ótimas se torna ainda mais difı́cil, já que o cálculo de
distorções envolve equações matemáticas grandes, complexas
e altamente não-lineares. Assumindo essa dificuldade em obter
o ótimo, torna-se necessário o uso de técnicas subótimas que
além de tratar as NLDs possuam complexidade algorı́tmica
aceitável.
Em [5], é realizada uma análise da não linearidade do PA na
alocação de potência em redes de rádio cognitivo. No entanto,
este trabalho propõe que o PA precise ser desligado em alguns
blocos de desvanecimento. Os estudos em [6] e [7] propuseram
a alocação de recursos em redes sem fio multiusuários sob a
não linearidade do PA. Em [6], o problema formulado não
pode ser resolvido por heurı́sticas convencionais, portanto,
para realizar a alocação de potência, os autores usam uma
técnica conhecida como Particle Swarm Optimization (PSO).
Em [8], os autores do presente trabalho propuseram dois
algoritmos, baseados no algoritmo HH, que fornecem soluções
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subótimas para um sistema ponto-a-ponto OFDM que considera as NLDs inseridas por um amplificador de potência
não-linear polinomial de terceira ordem (3rd) presente no
transmissor. Diferentemente de trabalhos anteriores, usando
o Teorema de Bussgang [1], foi considerado que o link
transmissor-receptor pode ser modelado como uma cascata em
série de dois canais lineares, o PA não-linear (NLPA) atuando
como um canal linear colocado entre o transmissor e o canal
sem fio. Apesar dessas técnicas fornecerem ganhos expressivos
de eficiência energética e aumento da taxa, a complexidade
algorı́tmica foi um fator limitante, mesmo em se tratando de
algoritmos subótimos.
Diante dessa problemática, como principais contribuições,
nesse trabalho são propostas heurı́sticas de menor custo computacional que solucionam problemas de maximização de
taxa de dados em sistemas OFDM considerando as NLDs
por PAs não lineares. Diferentemente de [8], o cálculo das
NLDs requer menor custo computacional e, apesar de não
fornecerem ganhos ótimos, os algoritmos garantem eficiência
energética e redução no tempo de execução. Além disso, neste
artigo é realizada uma análise da complexidade algorı́tmica
dos métodos propostos, a fim de comprovar se a redução da
complexidade algorı́tmica é efetiva quando comparados aos
demais algoritmos existentes na literatura.
O restante desse trabalho possui a seguinte estrutura. A
Seção II apresenta o modelo de sistema OFDM ponto-a-ponto.
A Seção III trata sobre a função objetivo de otimização.
Na Seção IV propomos heurı́sticas subótimas para resolver
o problema formulado neste trabalho. Os resultados de
simulação são apresentados na Seção V. As conclusões são
extraı́das na Seção VI.
A. Notações Matemáticas
Variáveis com barra correspondem a variáveis no domı́nio
da frequência (ex.: x̄), e variáveis sem barra denotam variáveis
no domı́nio do tempo. A função cir(x, N ), para −N + 1 ≤
x ≤ N é expressa por: cir(x, N ) = x se 1 ≤ x ≤ N e
cir(x, N ) = x + N se −N + 1 ≤ x ≤ 0.
II. M ODELO DE S ISTEMA
Nesse trabalho foi considerado um sistema OFDM pontoa-ponto com alocação de potência nas subportadoras. Tanto
transmissor quanto receptor possuem uma única antena funcionando no modo half-duplex estando sincronizadas a nı́vel
de sı́mbolo. A comunicação ocorre por canais sem fio que
sofrem desvanecimento seletivo em frequência. Foi assumido
também que o comprimento do prefixo cı́clico OFDM é maior
ou igual ao delay spread do canal, garantindo a ausência de
ISI.
Além disso, esse trabalho considera a presença de um NLPA
no transmissor. A partir do teorema de Bussgang, o sinal sem
memória no domı́nio do tempo na saı́da do amplificador pode
ser representado por [1]:
un0 = Ksn0 + dn0 ,
0

(1)

do tempo descorrelacionada com s̄n0 e K é uma constante
de valor complexo dada por E[sn0 d∗n0 /Pn ]. Ademais, sn0
representa os dados transmitidos pela n-ésima subportadora
com potência instantânea Pn no domı́nio do tempo.
De maneira equivalente, no domı́nio da frequência podemos
expressar (1) por:
ūn = K s̄n + d¯n ,
(2)
para 1 ≤ n ≤ N , onde ūn é a saı́da do amplificador
de potência no domı́nio da frequência, e d¯n é NLD do
PA, respectivamente, na n-ésima subportadora do link entre
transmissor e o receptor.
A sequência de dados no domı́nio da frequência s̄n é
considerada independente e identicamente distribuı́da (i.i.d)
possuindo distribuição uniforme. Além disso, assume-se que
o transmissor possui informação do estado do canal, sendo
assim a potência total disponı́vel no transmissor Pmax deve
ser distribuı́da entre as subportadoras OFDM, permitindo uma
alocação variável de potência.
Outra importante consideração desse trabalho foi que a
taxa de transmissão e a relação sinal-ruı́do (Signal-to-Noise
Ratio - SNR), estão relacionadas por um mapeamento discreto,
representado por um MCS. Consideramos a existência de M
nı́veis de MCSs, representados por M = {1, .., M }.
Diante do cenário considerado acima, o sinal recebido no
domı́nio da frequência é dado por:
x̄n = h̄n K s̄n + h̄n d¯n + w̄n ,
(3)
onde h̄n é a resposta em frequência do canal na n-ésima
subportadora do link entre transmissor e o receptor, e w̄n é
o correspondente ruı́do aditivo branco gaussiano (AWGN) no
2
.
domı́nio da frequência, com média nula e variância σw̄
Logo, a relação SNR instantânea do sistema é dada por:
γn =

| h̄n |2 | K |2 Pn
,
2 + | h̄ |2 σ 2
σw̄
n
d¯

(4)

n

em que σd2¯n é a variância de d¯n .
2
dependem da potência de
As expressões para K e σw̄
transmissão em todas as subportadoras e do modelo do PA.
Nesse trabalho, consideramos um PA polinomial de 3rd devido
à similaridade com cenários realı́sticos. Para esse modelo,
quando o número de subportadoras é alto o suficiente, podemos expressar K e σd2¯n por:
K = c1 + 2c3 P̄

(5)

e
σd2¯n = 2

N
| c3 |2 X
Pn
N 2 n =1 2
2
n2 6=n

N
X

Pn1 Pcir(n+n1 −n2 ,N ) ,

n1 =1
n1 6=n2
n1 6=cir(2n2 −n,N )

(6)
em que c1 e c3 são os coeficientes de 3rd ordem do PA
polinomial, e P̄ é a potência média de transmissão de um
sinal OFDM.
As SNRs instantâneas do link sem fio (SF) e do PA,
respectivamente, podem ser descritas por:

0

para 1 ≤ n ≤ N , onde N é o número de subportadoras e n
é o ı́ndice do domı́nio do tempo, d¯n0 é a NLD no domı́nio

γn(SF ) =
1099

| hn |2 | K |2 Pn
,
2
σw̄

(7)
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γn(P A) =

| K |2 Pn
.
σd2¯

(8)

n

Observando os termos da equação (7) é possı́vel notar que
(SF )
γn
equivale a SNR instantânea do link sem fio, descon(P A)
siderando as distorções inseridas pelo PA. Enquanto que γn
é a SNR do PA. Assim, neste modelo de sistema, o PA é
tratado como um sistema ruidoso linear, conforme (2). Dessa
forma, a equação (4) pode ser reescrita como:
γn =

1
(SF )
γn

1
+

1

.

(9)

(P A)
γn

Através de uma aproximação de (9), a SNR do sinal
recebido pode ser obtida por [9]:
γn(min) ∼
= min(γn(SF ) , γn(P A) ).

(10)

A aproximação realizada em (10) vem sendo adotada com
sucesso em vários trabalhos anteriores que investigaram a SNR
em sistemas de retransmissão com múltiplos saltos [9] e [10].
Se o link entre transmissor, PA e receptor for considerado um
sistema de dois saltos, é possı́vel afirmar que o sistema só será
(SF )
(P A)
< γn . Caso contrário, a não
afetado pelo PA quando γn
linearidade do PA não afeta a SNR de forma significativa. Essa
conjectura é de grande valia para os métodos de alocação de
potência apresentados nesse trabalho nas seções seguintes.
III. F ORMULAÇ ÃO DO P ROBLEMA
O objetivo das técnicas estudadas neste trabalho é maximizar a taxa de transmissão total de um sistema ponto-a-ponto
OFDM levando em conta as distorções inseridas pelo NLPA
presente no transmissor. Conforme mencionado na Seção II,
para tal, consideramos uma expressão discreta para as taxas
através do uso de MCSs.
Suponha que M nı́veis de MCS estejam disponı́veis. Denotamos a taxa rm = F (SN Rm ). Dessa forma, um usuário
móvel utiliza o nı́vel m de MCS e consegue transmitir a uma
taxa rm , desde que a SNR experimentada seja igual a λm ,
onde λm < λm+1 e rm < rm+1 . O problema de otimização
que objetiva maximizar a taxa de dados transmitida é dada
por:
X
max
F (SN Rm ),
(11)
P1 ,P2 ,...,PN

∀n

sujeito a
X

Pn < Pmax ,

(12)

∀m

onde a taxa rm pode ser calculada pela equação discreta de
Shannon dada por rm = log2 (1 + γm,n ), em que γm,n é a
SNR calculada na equação (4) para cada um dos m nı́veis de
MCS, e Pmax é a máxima potência disponı́vel no transmissor.
Analisando (11) é possı́vel observar que o problema aqui
proposto considera as distorções inseridas pelo amplificador,
uma vez que considera a SNR total do sistema, isto é, tanto
a SNR instântanea do link sem fio (SF) quanto a SNR
instântanea do PA. É evidente que essa equação depende do
valor de γn , que requer os valores de K e σd2¯n . Esses valores
dependem da potência de transmissão e do modelo PA.

Este caso aplica-se exatamente a (5) e (6). A não linearidade
da função de custo (11) torna um problema de otimização
não-linear. Portanto, os métodos de programação linear não
se aplicam diretamente a este problema e, em alguns casos,
sua solução ótima pode ter uma complexidade computacional
proibitiva tornando necessário o uso de heurı́sticas subótimas.
Uma análise da utilização do algoritmo e do custo benefı́cio
promovido pelo mesmo é necessária ao sistema para que o
mesmo possa fornecer maximização de taxa sem promover
tanta complexidade computacional. Partindo dessa problemática, na seção seguinte propomos heurı́sticas subótimas
que solucionam o problema considerado neste trabalho e
analisamos a complexidade das mesmas.
IV. M ÉTODOS DE A LOCAÇ ÃO DE P OT ÊNCIA
Uma famosa heurı́stica para alocação de potência foi patenteada por Hughes-Hartogs [4]. Nesse algoritmo é escolhida e
atribuı́da a potência necessária à subportadora que requerer a
menor quantidade de potência para atingir o próximo nı́vel de
MCS. O algoritmo continua até que não haja mais potência
de transmissão disponı́vel ou até que todas as subportadoras
atinjam o nı́vel máximo de MCS. Apesar dos bons resultados
fornecidos pelo algoritmo HH, a distorção inserida por NLPAs
pode comprometer a alocação de potência, uma vez que o
método HH não as considera.
Visando esse cenário, em trabalhos anteriores, os autores
do presente trabalho propuseram algoritmos baseados no HH
que buscavam maximizar a capacidade do sistema, levando
em conta as distorções inseridas por um NLPA presente no
transmissor. Apesar da vantagem dessas técnicas em termos de
ganho de eficiência energética, um dos problemas observados
foi a alta complexidade necessária no cálculo das NLDs
inerentes ao algoritmo.
A alta complexidade de algoritmos é um assunto de grande
relevância, uma vez que muitos sistemas não dispendem de
dispositivos de memória que sejam capazes de realizar grande
e dificultosos cálculos matemáticos. O cálculo da complexidade computacional considera geralmente dois aspectos: o
tempo gasto e/ou o consumo de memória requisitada pelo
algoritmo [11].
Pensando nisso, nas próximas subseções será apresentada
a heurı́stica que forneceu melhores resultados em [8], além
disso serão propostas novas heurı́sticas que apesar de não
fornecerem ganhos ótimos, garantem eficiência energética e
redução de complexidade algorı́tmica.
A. Métodos de Alocação de Potência
O tópicos a seguir apresenta o algoritmo de alocação de
potência que considera as NLDs inseridas por NLPAs proposta
em [8].
1) HH Modificado I (HH-M1): O algoritmo proposto em
[8] se inicia da mesma forma que o HH: é calculada uma
matriz de valores pm,n que contém os valores da potência
necessária para transmitir m bits na n-ésima subportadora,
considerando um cenário sem NLDs. A matriz pm,n é dada
por:
2
λm σw̄
,
(13)
pm,n =
| hn |2
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em que λm é a SNR necessária para alcançar o m-ésimo nı́vel
de MCS.
Em seguida, é calculada a “matriz da diferença” que permite determinar qual subportadora gasta menos energia para
alcançar o próximo nı́vel de MCS. O algoritmo HH-M1 cálcula
(SF )
(P A)
as SNRs γj
e γj
, onde j é o ı́ndice da subportadora
que gasta menos energia para atingir o próximo nı́vel de MCS
(SF )
(P A)
e compara se γj
< γj
. Enquanto a condição acima for
satisfeita, a alocação de potência continua ou enquanto houver
potência disponı́vel. Caso contrário, o algoritmo interrompe a
alocação de potência.
Com base na aproximação (8), pode-se observar que, na
técnica HH-M1, a alocação de potência é realizada enquanto as
distorções inseridas pelo NLPA não afetam a SNR do canal de
(W L)
(P A)
comunicação (γj
< γj
). Desta forma podemos garantir
que não haverá desperdı́cio de potência quando as distorções
afetarem as subportadoras.
Conforme demonstrado em [8] esse algoritmo (HH-M1) apresenta bons resultados de eficiência energética, e a capacidade
é maximizada utilizando-se menos energia quando comparado
ao HH.
B. Variação HH-M1 (VHH-M1)
Conforme mencionado anteriormente, apesar de fornecerem
soluções ótimas que asseguram maior capacidade e significativa eficiência energética quando comparados ao HH, os
algoritmos HH-M1 e HH-M2 possuem ordem elevada de
complexidade inserida pelo cálculo das NLDs. Pensando nisso,
neste trabalho os autores propõem uma variação (VHH-M1)
do algoritmo HH-M1.
Nesta heurı́stica, as NLDs são recalculadas apenas entre
intervalos de tempo pré-definidos. O algoritmo é programado
(SF )
(P A)
para recalcular e testar se γj
está abaixo de γj
a cada
duas iterações. Esse controle da quantidade de vezes em que
as NLDs são recalculadas promove uma redução no tempo de
execução do algoritmo.
Vale salientar que, assim como acontece no HH-M1, a
alocação de potência no VHH-M1 continua enquanto houver
potência disponı́vel ou até que o sistema seja afetado pelas
NLDs.
C. Relaxamento HH-M1
Ainda que o tempo de execução do algoritmo HH-M1 seja
reduzido utilizando VHH-M1, essa variação ainda requer a
execução do cálculo das NLDs variáveis. O cálculo realizado
em (6) considera potência variável entre as subportadoras, e
esse é um dos motivos pelos quais as distorções são tratadas
de forma tão eficaz, umas vez que a alocação de potência entre
subportadoras não é realizada de maneira uniforme.
Entretanto, é possı́vel realizar uma aproximação entre o
cálculo de distorções para potência uniforme e potência
variável. Logo, como forma de relaxamento dos algoritmos,
propomos então que na etapa do cálculo das NLDs do algo(P A)
ritmo HH-M1, em que é calculado o γj
, a equação (6) que
calcula a distorção para potência variável seja substituı́da pela
seguinte expressão para potência uniforme [11]:

σd2¯ =
+

| c1 |2 P̄ + c1 c∗3 E[s̄n ξ¯3∗ (n)] + c3 c∗1 E[s̄∗n ξ¯3 (n)] +
| c3 |2 E[ξ¯3 (n)ξ¯∗ (n)]− | K |2 P̄ ,
(14)
3

onde,
1
E[s̄n ξ¯3∗ (n)] = E[s̄∗n ξ¯3 (n)] = (µ4 + 2(N − 1)µ22 + ρ22 ),
N
e,
1
[µ6 + 9(N − 1)µ22 µ4 +
E[ξ¯3 (n)ξ¯3 (n)] =
N2
+ 6(N − 1)(N − 2)µ32 + 9(N − 2)µ2 ρ22 +
+

6ρ2 ρ31 ],

em que ξ¯3∗ (n) representa a interferência entre subportadoras
(ICI) de 3rd na n-ésima subportadora. Por definição, µi =
E[| s̄n |i ], ρi = E[s̄in ] e ρi,l = E[s̄in (s̄∗l
n )], em que E[.] se
trata do operador esperança.
D. Análise de Complexidade
O cálculo da complexidade computacional temporal consiste
em estimar a quantidade máxima (pior caso) de operações
básicas que serão executadas por um algoritmo desde o inı́cio
de sua execução até seu término.
O algoritmo HH-M1, pode ser dividido essencialmente em
duas etapas: ”Algoritmo HH” e ”Cálculo de NLDs”. A ordem
de complexidade da primeira etapa do algoritmo é majorada
pela execução do algoritmo HH que possui complexidade
O(N M log2(N )) [4].
Para a etapa ”Cálculo de NLDs”, o pior caso possui ordem
cúbica O(N 3 ), uma vez que cada umas das variáveis (n,n1
e n2 ) da equação (6) variam entre 1 ≤ n ≤ N . Algoritmicamente falando, para cada uma dessas variáveis serão
necessários, no mı́nimo, três loops for que variam de 1 até N .
É intuitivo observar que utilizando a equação (14), que envolve equações básicas como soma, multiplicação e divisão, o
cálculo e a complexidade das NLDs reduz significativamente.
Sendo mais especı́fico, a complexidade algorı́tmica passa a
ser O(N )), uma vez que o cálculo em (14) é realizado para
todas as subportadoras. Na seção a seguir, é possı́vel analisar
a eficácia do uso dessa expressão na técnica HH-M1.
V. R ESULTADOS DE S IMULAÇ ÃO
Nesta seção, as contribuições propostas são avaliadas por
meio de simulações computacionais. Para tal, foi considerado
um sistema OFDM ponto-a-ponto com um PA polinomial de
terceiro grau cujos coeficientes são iguais a c1 = 0.9798 −
0.2887i; e c3 = −0.2901 + 0.4350i [11], e um link sem fio
com desvanecimento seletivo em frequência do tipo Rayleigh
com com quatro coeficientes. Os resultados foram obtidos para
N = 64 subportadoras, prefixo cı́clico de tamanho quatro,
potência máxima disponı́vel Pmax = 60W , e M = 10 (nı́veis
de MCSs) representados pelo conjunto M = {1, ..., 10}, em
que a SNR alvo foi dada por λm = 2m − 1.
As simulações computacionais foram realizadas no software
MATLAB R , e a potência de transmissão alocada, a taxa
média do sistema e o tempo de execução dos algoritmos foram
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Fig. 1. (a) Potência de Transmissão Alocada Vs SNR. (b) Taxa Média de
Transmissão por SNR

as taxas das técnicas propostas em [8].
A Figura 2 mostra o tempo de execução dos algoritmos analisados pela quantidade de subportadoras N . Nesta simulação
foi fixada a SNR média em 25dB e o número de subportadoras
variando entre 32 e 90. Essa figura permite comprovar que
o aumento do número de subportadoras implica no aumento
da complexidade algorı́tmica do cálculo das NLDs, conforme
demonstrado em trabalhos anteriores [10]. É possı́vel analisarmos que o uso do cálculo das NLDs constantes fornece tempos
de execução superiores ao do HH que é a solução ótima linear,
porém bastante inferiores às heurı́sticas que consideram o
cálculo das NLDs variáveis (HH-M1 e VHH-M1). Além disso,
a técnica VHH-M1 apresentou uma significativa queda no
tempo de execução do algoritmo sem que houvessem grandes
perdas de eficiência energética.
VI. C ONCLUS ÕES
Neste artigo, foi considerado um problema de otimização de
taxa em um sistema OFDM ponto-a-ponto sob os efeitos de
um NLPA. Foram propostas duas heurı́sticas que, fornecerem
ganhos similares em termos energéticos ao algoritmo HHM1, conseguiram resultados subótimos para problemas de
maximização de taxa e uma redução significativa no tempo
de execução. Em trabalhos futuros, pretendemos propor
heurı́sticas para alocação de recursos em cenários cooperativos multiusuários considerandos as distorções inseridas por
amplificadores de potência não lineares.

Fig. 2.

Tempo de execução do algoritmo Vs Número de subportadoras.

R EFER ÊNCIAS
utilizados como métricas de avaliação para uma média por
meio de simulações de Monte Carlo.
A Figura 1 (a) apresenta a potência de transmissão alocada
por SNR média para a técnica HH-M1 utilizando tanto o
cálculo das NLDs constantes (CO), quanto variáveis (VA),
bem como para o método HH. Conforme demonstrado em [8]
a técnica HH-M1 apresenta significativos ganhos de eficiência
energética quando comparado as demais técnicas, já que
promove a parada da alocação de potência no momento em
que o sistema é afetado pelas distorções inseridas pelo PA.
A medida em que a SNR aumenta esses ganhos tornamse mais perceptı́veis. Ao utilizarmos o cálculo da NLD a
partir da equação (14), é possı́vel observar que o ganho de
eficiência é reduzido por uma quantidade muito pequena. Essa
redução de desempenho dos algoritmos é justificada uma vez
que a NLD variável caracteriza de maneira mais fidedigna as
distorções inseridas no sinal. Outro resultado importante da
Figura 1 (a) é a curva da potência alocada pela SNR média da
heurı́stica VHH-M1. Os ganhos para este caso se assemelham
aos do algoritmo HH-M1 utilizando as NLDs variáveis, com
a vantagem da redução do tempo de execução do algoritmo.
A Figura 1 (b) mostra a taxa média de transmissão por SNR
média para todos os casos analisados na Figura 1. Tanto a
técnica proposta em [8], quanto as técnicas de relaxamento
propostas nesse trabalho apresentaram taxa de transmissão
similares ou superiores ao algoritmo HH, que é a solução
ótima no caso linear. É importante ressaltar que as taxas dos
algoritmos propostos neste trabalham foram bastante similares
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Análise de Desempenho de Sistemas MIMO GFDM
Cooperativo com Protocolo AF
Brena Kelly S. Lima e C. Alexandre R. Fernandes

Resumo— Este artigo apresenta uma análise de desempenho de
um sistema MIMO (Multiple Input Multiple Output) GFDM (Generalized Frequency Division Multiplexing) Cooperativo com relay
AF (Amplify and Forward) e amplificador de potência PA na fonte.
Este trabalho tem como contribuições a formulação do ganho
variável no relay AF considerando as caracterı́sticas do sistema
MIMO GFDM. Além disso, um receptor para sistemas MIMO
GFDM Cooperativo é proposto. Os resultados serão analisados e
comparados com o sistema MIMO OFDM Cooperativo AF por
meio de simulações computacionais, em termos das métricas SER
(Symbol Error Rate) e CDF (Comulative Distribuition Function)
da PAPR.
Palavras-Chave— GFDM, MIMO, Comunicações cooperativas,
Protocolo AF.
Abstract— This paper presents a performance analysis of a
system Multiple Input Multiple Output - Generalized Frequency
Division Multiplexing Cooperative Amplify and Forward and
Power Amplifier at the source. This work has as contributions
the formulation of the variable gain in relay AF considering
the characteristics of the MIMO GFDM system. In addition, a
receiver for Cooperative MIMO GFDM systems is proposed. The
results will be analyzed and compared with the MIMO OFDM
Cooperative AF system through computational simulations in
terms of Symbol Error Rate and CDF Cumulative Distribution
Function of PAPR metrics.
Keywords— GFDM, MIMO, Cooperative communications, AF
Protocol.

I. I NTRODUÇ ÃO
A adesão massiva da sociedade às tecnologias de
comunicações sem fio possibilitou que estas se desenvolvessem de maneira significativa nestes últimos anos,
gerando novos mercados e novos desafios. Os futuros sistemas
de comunicação sem fio enfrentarão desafios que exigirão um
maior nı́vel de flexibilidade na camada fı́sica. As tecnologias
para o 5G (do inglês, Fifth Generation) já são alvos de
discussões e pesquisas em indústrias de telecomunicações em
conjunto com universidades, onde estas estudam quais serão
as mudanças necessárias para esta nova fase.
Em diversas partes do mundo, busca-se por novos espaços
disponı́veis no espectro, incluindo o uso oportunista deste.
Para que isso possa ser garantido, o sinal transmitido pelos
terminais do Rádio Cognitivo (CR – do inglês, Cognitive
Radio) [1] devem possuir uma baixa emissão fora da faixa, de
modo a não interferir nos serviços já existentes no espectro.
Esta tecnologia também deve ser capaz de juntar diferentes
frequências que não necessariamente precisam ser vizinhas,
pois muitas vezes o espectro disponı́vel está fragmentado.
Brena Kelly S. Lima e C. Alexandre R. Fernandes. Engenharia de
Computação, Campus Sobral. Universidade Federal do Ceará, Sobral, Brasil.
E-mails: brenalima@alu.ufc.br, alexandrefernandes@ufc.br

O GFDM é uma recente forma de onda inicialmente proposta em 2009 por G. Fettweis em [2] como uma técnica
flexı́vel de modulação baseada nos princı́pios do OFDM
(do inglês, Orthogonal Frequency Division Multiplexing) [3],
sendo capaz de minimizar algumas desvantagens que o sistema
OFDM apresenta, tais como a elevada emissão fora da banda e
baixa eficiência espectral devido à inserção de prefixos cı́clicos
(PC) a cada sı́mbolo modulado. No GFDM, o PC é inserido a
cada conjunto de sı́mbolos modulado, proporcionando maior
eficiência espectral [2]–[4].
O GFDM transmite os sı́mbolos baseados em uma estrutura
que consiste em K subportadoras e M sı́mbolos por bloco
GFDM, onde o número total de sı́mbolos é M K. Em cada
subportadora é aplicado um filtro formatador de pulso circular
conduzindo à redução da emissão fora de banda [5], enquanto
o OFDM transmite K sı́mbolos usando um slot de tempo com
K subportadoras sem formatação de pulso. Isso significa que o
GFDM pode modelar o espectro escolhendo a forma de pulso
apropriada. Além disso, o espaçamento entre as subportadoras
é mais flexı́vel no GFDM do que no OFDM devido à não
ortogonalidade [4]–[7].
Uma outra desvantagem do OFDM são os altos valores
de PAPR (do inglês, Peak-to-Average Power Ratio), que é
a razão entre a potência de pico e a potência média do
sinal. Estes picos introduzem distorções graves que podem
comprometer a ortogonalidade e inserir interferências entre
as bandas vizinhas, ocasionando distorções não lineares nos
sinais e, por consequência, erros na detecção dos sinais. Em
[8] são propostas técnicas de redução de picos para um sistema
cooperativo OFDM não linear.
Com a finalidade de elevar significativamente a potência
recebida e melhorar a qualidade do sinal, neste trabalho é
aplicado o conceito de sistemas de comunicações cooperativas
[9] e MIMO (do inglês, Multiple Input Multiple Output)
em sistemas GFDM. A diversidade cooperativa se apresenta
como uma tecnologia promissora, capaz de ampliar a cobertura, aumentar confiabilidade e a capacidade dos sistemas de
comunicação.
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma
análise de desempenho, realizada através de simulações
computacionais, do sistema MIMO-GFDM Cooperativo em
comparação com o sistema MIMO-OFDM Cooperativo. Para
este cenário, será considerada a utilização do protocolo AF
(do inglês, Amplify-and-Foward) no relay, que consiste em
amplificar o sinal recebido da fonte e retransmitir para o
destino. Será proposto uma modelagem para o ganho no relay
AF considerando as particularidades do sistema GFDM. Além
disso, este trabalho apresenta a proposição de um receptor para
1103
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o sistema MIMO GFDM Cooperativo. É válido ressaltar que
até o presente momento não existem proposições de ganhos
para relay em um sistema MIMO GFDM.
O restante do artigo está organizado da seguinte forma:
Na Seção II é realizado uma descrição geral do sistema
SISO-GFDM. A Seção III apresenta é proposto o modelo do
sistema MIMO-GFDM Cooperativo utilizado neste trabalho.
Na Seção IV será proposto uma modelagem do ganho inserido
no sinal antes da retransmissão no relay AF e um receptor
para sistemas MIMO-GFDM Cooperativo. Na Seção V é
realizada uma análise de desempenho através de simulações
computacionais do sistema MIMO-GFDM Cooperativo em
comparação com o sistema MIMO-OFDM Cooperativo e, por
fim, as conclusões gerais do trabalho são apresentadas na
Seção VI.
II. M ODELO DE SISTEMA SISO GFDM
Nesta seção, nós iremos apresentar um sistema GFDM
ponto-a-ponto do tipo SISO (do ingês, Single-Input SingleOutput), tal como ilustrado na Fig. 1. Inicialmente um vetor
de bits de informação é produzido. Estes bits alimentam um
modulador J-QAM (do inglês, Quadrature Amplitude Modulation) ou J-PSK (do inglês, Phase Shift Keying) que mapeia
os bits de informação produzindo um vetor de sı́mbolos de
informação de uma constelação complexa onde J é a ordem
de modulação.
O vetor resultante denota um bloco de dados que contém
todos os sı́mbolos modulados, que podem ser decompostos em
K subportadoras e M sı́mbolos por bloco GFDM, produzindo
um total de M K sı́mbolos transmitidos.
Seja dk,m o sı́mbolo de informação modulado, transmitido
na k-ésima subportadora e no m-ésimo slot de tempo, com
0 ≤ k ≤ K − 1 e 0 ≤ m ≤ M − 1, em que K é o número de
subportadoras e M o número de sı́mbolos por bloco GFDM.
O sinal transmitido no GFDM pode ser descrito como [6]:
xn =

M
−1 K−1
X
X

dk,m gn,m pn,k

(1)

m=0 k=0

para n = 0, . . . , M N − 1, em que n é o ı́ndice da amostra
temporal, N é o número de amostras por sı́mbolo transmitido
e pn,k = exp(−j2π kn
N ) é a k-ésima subportadora complexa
que é filtrada individualmente por um filtro de transmissão
circular cuja resposta ao impulso no m-ésimo slot de tempo
é dada por:
gn,m = g̃[((n + M N/2)

mod (M N/2)) − M N/2],

(2)

em que g̃[n] designa a versão não circular do filtro formatador
de pulso e mod denota o operador módulo. Para que o critério
de Nyquist seja satisfeito, N ≥ K deve ser atendido [5].
A expressão (1) pode ser reformulada de forma matricial
como mostrada abaixo:
x = Ad,
(3)
em que x = [x0 ... xN M −1 ]T ∈ CN M ×1 é o vetor contendo
os sinais transmitidos do bloco GFDM, d ∈ CM K×1 é vetor
contendo os sı́mbolos de informação associados um bloco de
transmissão GFDM, definido da seguinte forma:
d = [dT0 ... dTM −1 ]T ,

(4)

Fig. 1.

Diagrama em blocos do sistema GFDM.

com
dm = [d0,m ... dK−1,m ]T ∈ CK×1 ,

(5)

para 0 ≤ m ≤ M − 1. Ademais, em (3), temos que:
T

A = (G  P) ∈ CM N ×M K

(6)

é a matriz de codificação do GFDM, onde  denota o produto
de Khatri-Rao e G ∈ C M ×M N e P ∈ C K×M N são matrizes
contendo os sinais gn,m e pn,k , respectivamente.
Assim como no OFDM, o GFDM utiliza um PC para
evitar inteferência entre um conjunto de blocos. Entretanto,
o OFDM requer um PC a cada K subportadoras, já o GFDM
necessita de PC a cada M N sı́mbolos. Em x é adicionado
um PC de amostras para produzir o sinal a ser transmitido
[6]. Em seguida, o sinal é transmitido por um canal seletivo
em frequência e invariante no tempo com resposta ao impulso
h = [h0 ... hP −1 ]T ∈ CP ×1 , em que P é o número de
coeficiente do canal. No receptor, uma componente AWGN
(do inglês, Additive White Gaussian Noise ) é então adicionada
ao sinal e o PC é removido, gerando um sinal recebido
denotado por yn , para n = 0, ..., N M − 1.
Na forma vetorial, o sinal recebido após a retirada do PC
pode ser expresso por:
y = HAd + w,
(7)
em que y ∈ CN M ×1 e w ∈ CN M ×1 são os vetores contendo
os sinais recebidos e as componentes ruı́do, respectivamente, e
H ∈ CN M ×N M é uma matriz de convolução circular, expressa
em termos de h [4]. O sinal é então equalizado na frequência
via equalizador de 1 coeficiente [5] para remover os efeitos do
canal sobre o sinal recebido. Assumindo que o receptor possui
perfeito conhecimento do canal, o sinal equalizado pode ser
obtido da seguinte forma:
F [y]
N M ×1
ỹ = F −1 [ F
[h] ] ∈ C

(8)

onde F[·] é a Transformada Rápida de Fourier (FFT, do inglês
Fast Fourier Transform) e F −1 [·] é a inversa da transformada
rápida de Fourier (IFFT, do inglês Inverse Fast Fourier Transform).
O equalizador de 1 coeficiente mostrado em (8) remove os
efeitos do canal sobre o sinal recebido, entretanto, este sinal
ainda possui interferência entre sı́mbolos (IES), introduzida
pelos filtros de transmissão, e interferência entre portadoras
(IEP), visto que as subportadoras não são ortogonais. Assim,
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fonte. Na primeira fase da transmissão cooperativa, a fonte
transmite o sinal para o relay, sendo o sinal transmitido pela
t-ésima antena na fonte dado por:
M
−1 K−1
X
X (t)
x(t)
dk,m gn,m pn,k .
(9)
n =
m=0 k=0

Fig. 2.

Enlace cooperativo de um sistema MIMO cooperativo.

o sinal equalizado ỹ deve passar por um filtro detector que
irá remover os efeitos dos filtros de transmissão e separar os
sinais de cada subportadora. A expressão (3) é uma importante
representação do sinal GFDM, pois permite implementar filtros detectores de baixa complexidade no processo de recepção
a partir da matriz A. Deve-se ainda destacar que o filtro de
detecção possui coeficientes fixos, visto que não depende dos
coeficientes do canal.
Em [4], são apresentados filtros detectores para o processo
de recepção do sinal equalizado. Neste trabalho, utilizaremos
o filtro Zero Forcing (ZF) para recuperar o vetor de dados.
Dessa forma, é feito d̂ZF = (A)+ ỹ, onde d̂ZF é o vetor
de sı́mbolos estimados, e (A)+ = (AH A)−1 AH é a pseudoinversa da matriz A. O ZF é capaz de remover de forma exata
a IES e a IEP. Entretanto, esta técnica apresenta a desvantagem
de amplificar o ruı́do no sistema por apenas inverter a matriz
A. Após o filtro detector, o sinal é demodulado, produzindo
as estimativas dos sı́mbolos transmitidos.
III. M ODELO DE S ISTEMA MIMO GFDM C OOPERATIVO
Nesta seção, nós iremos apresentar o modelo de sistema
adotado neste trabalho, ilustrado na Figura 2. O esquema
consiste em um sistema MIMO GFDM cooperativo composto
por três nós: uma fonte (F) contendo TF antenas transmissoras
com potência total igual a P1 , um relay (R) com RR antenas
receptoras e TR antenas transmissoras, com potência total
igual a P2 , e um destino (D) com RD antenas receptoras. É
considerado que o transmissor da fonte realiza as operações de
um transmissor GFDM e que o receptor do destino realiza as
operações do receptor GFDM, tal como descrito na Seção II.
No relay utilizamos o protocolo AF, que consiste em receber
os sinais, aplicar um ganho fixo a estes e os encaminhar para
o destino. Além disto, o relay também realiza as operações de
remover e adicionar o PC e as antenas no relay operam em
modo half-duplex.
A transmissão ocorre em dois intervalos de tempo, um no
enlace fonte-relay (FR) e outro no enlace relay-destino (RD),
com canais independentes e identicamente distribuı́dos.
As respostas ao impulso dos canais entre t-ésima antena
transmissora e a r-ésima antena receptora nos enlaces (FR)
(t,r)
e (RD) são denotados respectivamente por hF R ∈ CP ×1 ,
(t,r)
para 1 ≤ t ≤ TF e 1 ≤ r ≤ RR , e hRD ∈ CP ×1 , para
1 ≤ t ≤ TR e 1 ≤ r ≤ RD . Consideramos que os blocos de
sı́mbolos GFDM são transmitidos com potência igualmente
distribuı́da entre as antenas transmissoras.
(t)
Seja dk,m sı́mbolo de informação associado à k-ésima
subportadora, m-ésimo slot e t-ésima antena transmissora da

Para efeitos de simplificação, foi considerado que todas as
antenas transmissoras da fonte usam os mesmos filtros formatadores gn,m e as mesmas portadoras pn,k .
De forma similar ao que foi apresentado na Seção II, (9)
pode ser reescrita de forma matricial, como se segue:
x(t) = Ad(t) ,
N M ×1

(t)

(10)

(t)

M K×1

em que x ∈ C
e d ∈ C
são definidos de
forma similar ao realizado na Seção II.
Após a inserção do PC na fonte, o sinal é então transmitido
pelo canal MIMO entre fonte e relay. Em seguida, o relay
remove o PC dos sinais recebidos na múltiplas antenas. De
forma similar a (7), o sinal recebido na r-ésima antena de
recepção do relay, após a retirada do PC, é expresso por:
(r)

yF R =

TF
X

(r,t)

(r)

HF R Ad(t) + wF R ∈ CN M ×1 ,

(11)

t=1
(r,t)

em que HF R ∈ CN M ×N M é a matriz de convolução circular
associada à t-ésima antena transmissora da fonte e à r(r)
ésima antena receptora do relay, e wF R ∈ CN M ×1 é a
respectiva componente AWGN, com variância σ 2 . Por razões
de simplificação, será considerado que o número de antenas
transmissoras e receptoras do relay são iguais (RR = TR ).
O relay aplica um ganho variável igual a G nos sinais
(r)
recebidos, gerando um sinal ser transmitido dado por GyF R .
Em seguida, após a inserção do PC no relay, o sinal é
transmitido pelo canal MIMO entre o enlace (RD). O sinal
recebido na r-ésima antena do destino, após remoção do PC,
pode então ser descrito como:
(r)

yRD =

TR
X

(r,t)

(t)

(r)

HRD GyF R + wRD ∈ CN M ×1 ,

(12)

t=1
(r,t)

onde HRD ∈ CN M ×N M é a matriz de convolução circular
associada à t-ésima antena transmissora do relay e à r-ésima
(r)
antena receptora do destino, e wRD ∈ CN M ×1 é o respectivo
componente AWGN, com variância σ 2 . Substituindo (11) em
(12), obtemos a equação (13) descrita abaixo:
(r)

yRD = G

TR X
TF
X

(r,t)

(t,t0 )

0

HRD HF R Ad(t ) + G

t=1 t0 =1

|

TR
X

(r,t)

(t)

(r)

HRD wF R + wRD .

t=1

{z

(r,t)
HF RD

}

|

{z

(r)

wF RD

Na literatura ainda são escassos os trabalhos envolvendo
GFDM cooperativo, sendo os modelos fornecidos de protocolo
AF com ganho variável no relay baseados em sistemas OFDM
[9]. Assim, caso fizéssemos uso diretamente deste tipo de
ganho em sistemas GFDM, não irı́amos abranger as particularidades fornecidas pelo GFDM. Na próxima seção, nós
iremos desenvolver uma expressão para o ganho do relay AF
do sistema MIMO GFDM, bem como apresentar uma proposta
de receptor para este sistema.
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TABELA I
PAR ÂMETROS DE SIMULAÇ ÃO

IV. G ANHO AF DO Relay E R ECEPTOR P ROPOSTO
Como as subportadoras que carregam o sinal são filtradas
por um formatador de pulso no processo de transmissão, o
ganho na t-ésima antena transmissora do relay no sistema
GFDM é dado em função dos valores instantâneos dos coeficientes do canal (FD) e da matriz de transmissão A, podendo
ser modelado como
s
P2
,
(13)
G=
P (yFr,n
R)
onde P (yFr,n
R ) é a potência do sinal que chega no relay AF
a partir da fonte. Levando em consideração a potência que o
sinal chega no relay,
r,n 2
P (yFr,n
R ) = E[|yF R | ]

(14)

yFr,n
R

onde E[·] é função a esperança,
é o n-ésimo elemento de
(r)
yF R
TF
X
|h(r,t)
|2 )kAk2F kd(t) k2 + σ 2
(15)
P (yFr,n
)
=
P
(
1
n
R
t=1
(r,t)

2
2
2
P (yFr,n
R ) = P1 kHF R kF kAkF + σ

(16)

onde k · kF é a norma de Frobenius e P1 e P2 são as potências
de transmissão da fonte e do relay, respectivamente.
O sinal x(t) em (9) percorre o caminho FRD o até chegar
no receptor final, esse caminho pode ser considerado como
(r,t)
um canal geral HF RD . No protocolo AF o relay amplifica
não apenas o sinal mas também o ruı́do, como podemos ver
em (13). O sinal transmitido pelo enlace (FRD) experimenta
o ruı́do wFRD . De maneira simplificada a equação (13) pode
ser reescrita como:
TF
X
(r)
(r,t)
(r)
yRD =
HF RD x(t) + wF RD .
(17)
t=1

No receptor, após a remoção do CP, é necessário retirar
os efeitos dos canais sobre o sinal recebido em cada antena
e posteriormente demodular a informação transmitida. Considerando que o receptor possui conhecimento do canal, para
retirar os efeitos do canal e recuperar os sinais que serão
recebidos em cada antena, tem-se que
TR
X
(r)
(r,t)
(r)
F(yRD ) =
(FHF RD FH )F(x(t) ) + F(wF RD )
=

t=1
TR
X

(r,t)

(r)

(ΛF RD )x̃(t) + w̃F RD ,

(18)

t=1

em que F é a matriz de FFT e FH é a hermitiana da matriz de
(r,t)
(r,t)
FFT. O termo FHF RD FH resulta na matriz diagonal ΛF RD ,
(r)
x̃(t) é o sinal transmitido no domı́nio da frequência e w̃F RD
o componente do ruı́do a ser adicionado no sinal transmitido.
(r)
Para simplificação de escrita, F(yRD ) será reescrito como
(r)
ỹRD . Assim, o n-ésimo elemento do sinal recebido pela résima antena receptora, é dado por
TR
X
(r,n)
(r,t|n)
(r,n)
ỹRD =
λF RD x̃(t,n) + w̃F RD .
(19)
t=1

em que n = 0, · · · , N M −1. Para 1 ≤ t ≤ TR e para 1 ≤ r ≤
(r,n)
(r)
RD , onde ỹRD é o n-ésimo sı́mbolo do sinal ỹRD recuperado

Sistema
No de subportadoras (K)
No de subsı́mbolos (M)
Tamanho dos blocos (N)
Tamanho do prefixo cı́clico (Tcp)
Modulação
Filtro no transmissor (g)
Fator de roll-off (a)
Potência de transmissão da fonte
Potência de transmissão do relay

OFDM
64
4
16-QAM
Retangular
0.5 W
0.5 W

GFDM
8
8
8 e 10
4
16-QAM
RCL
0.5
0.5 W
0.5 W

na r-ésima antena receptora. Considerando que x̃(t,n) é a
(r,n)
informação na n-ésima linha do sinal x̃(t) transmitido, w̃F RD
(r)
(r,t|n)
é o n-ésimo componente do ruı́do do vetor wF RD e λ(F RD)
(r,t)

é o n-ésimo elemento da matriz diagonal ΛF RD , onde cada
elemento da matriz refere-se à resposta em frequência do canal
(r,t|n)
H̄F RD entre a t-ésima antena transmissora.
Para detecção dos sinais nas RR antenas, o receptor de baixa
complexidade ZF é utilizado. O sinal recebido após a aplicação
do receptor MIMO ZF pode ser descrito como
(n)

(r,t|n)

(n)

ȳRD = (H̄F RD )+ x̄(n) + w̄F RD ∈ CRD ×1 ,

(20)

para n = 0, . . . , N M −1, em que (·)+ é a função que retorna a
pseudo-inversa do valor de entrada, x̄(n) ∈ CTR ×1 é a n-ésima
linha do sinal a ser recuperado, w̄(n) ∈ CRD ×1 é o n-ésimo
componente de ruı́do a ser adicionado no n-ésima linha do
(n)
sinal e ȳRD ∈ CRD ×1 é o vetor contendo M N sinais de
dimensão CRD ×1 e pode ser reescrito como RD vetores da
(r)
forma ỹRD ∈ CN M ×1 , em que na r-ésima antena receptora
o sinal recebido será composto de N M sı́mbolos. Utilizando
o filtro ZF para retirar os efeitos dos filtros de transmissão,
(r)
o sinal ỹRD associado à r-ésima antena receptora pode ser
recuperado como
(r)

(r)

d̂ZF = (A)+ F −1 (ỹRD ) ∈ CKM ×1 ,

(21)

(r)

em que d̂ZF é o vetor de sı́mbolos recuperados em cada
antena receptora. Depois, o sinal é demodulado produzindo
estimativas dos bits transmitidos.
V. R ESULTADOS DE S IMULAÇ ÃO
Nesta seção serão apresentados os resultados de simulação
do trabalho com o objetivo de analisar o desempenho do
sistema GFDM no cenário considerado. Na TABELA I,
mostramos os principais parâmetros do modelo considerado.
As simulações foram realizadas para uma média de 104
amostras de Monte Carlo.
Assumimos que todos os canais possuem desvanecimento
Rayleigh seletivo em frequência com um espalhamento de
atrasos que resulta em resposta impulsiva de 4 taps. O filtro
formatador de pulso não-ortogonal Raiz de Cosseno Levantado
(RCL) foi utilizado na transmissão do sistema MIMO-GFDM
Cooperativo, considerando o fator de decaimento, (roll-off ),
descrito na tabela de parâmetros.
A Fig. 3 apresenta uma comparação entre a SER em função
da SNR (do inglês, Signal-Noise Ratio) média dos sistemas
MIMO-GFDM Cooperativo e MIMO-OFDM Cooperativo.
Consideramos que os sinais transmitidos na fonte passam por
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Fig. 3. SER versus SNR - Comparação entre as SERs dos sistemas GFDM
e OFDM, com antenas T = 2 na fonte, T = R = 2 no relay e R = 2 no
destino.

PA’s lineares e em outro momento consideramos o uso de
PA’s lineares apenas para mostrar a influência em sistemas
multiportadoras. Foi utilizado o modelo de PA não linear
Soft Clipping com amplitude de saturação igual a 1.5V na
fonte. O sistema foi organizado de forma que ambos os
sistemas analisados transmitissem a mesma quantidade de
informação. Mesmo com a utilização do PA não linear a SER
do GFDM se manteve, enquanto no OFDM teve desempenho
muito reduzido. Isso ocorre pois o espaçamento entre as
subportadoras do GFDM não depende diretamente do número
de subportadoras, mas do número de amostras utilizadas em
cada slot de tempo.
Além disso, o GFDM é um sistema não-ortogonal enquanto
o OFDM tem por caracterı́sticas as subportadoras ortogonais, o
que exige do OFDM maior esforço para manter o sincronismo
entre elas. Os altos picos de potência do OFDM acabam
comprometendo a ortogonalidade devido à interferência entre
subportadoras, ocasionando distorções não lineares no sinal.
Para verificar a influência do espaçamento entre as subportadoras do GFDM reconfiguramos o sistema e adotamos N = 10.
Podemos observar que a SER melhorou consideravelmente
quando o espaçamento entre as subportadoras aumentou,
mesmo com a utilização de PA não linear na fonte.
A Fig. 4 mostra a CDF da PAPR do sinal transmitido pela
fonte e pelo relay dos sistemas MIMO GFDM Cooperativo e
OFDM equivalente. O GFDM atinge o melhor desempenho,
tanto na fonte como no relay, devido ao menor número de
subportadoras, como já era esperado. A CDF da PAPR no
relay dos sistemas GFDM e OFDM apresentaram desempenho
parecidos com o desemoenho da fonte, mesmo com a complexidade de processamento no relay, onde não somente o
sinal é amplificado, mas também as atenuações inseridas pela
fonte. Além do GFDM necessitar de um menor número de
subportadoras, o espaçamento existente entre elas é flexı́vel,
sendo capaz de transmitir uma alta taxa de dados aproveitando
de forma fragmentada o espectro disponı́vel.
VI. C ONCLUS ÕES
Neste artigo foi analisado em termos de SER e PAPR
o desempenho em sistemas MIMO-GFDM Cooperativo. Foi

Fig. 4. Distribuição da CDF da PAPR na fonte para os sistemas MIMOGFDM Cooperativo e MIMO-OFDM Cooperativo.

proposto a modelagem para o ganho variável em um relay
AF e um receptor considerando as caracterı́sticas do sistema
adotado neste trabalho. Pelos resultados obtidos, este sistema
apresentou robustez no combate à interferência inter-simbólica
mesmo quando PA’s não lineares são utilizados, além de apresentar melhorias na SER à medida que o espaçamento entre as
subportadoras aumenta. A eficiência do receptor proposto foi
comprovada a partir da taxa de erro de sı́mbolo retornada pelo
sistema. Em trabalhos futuros pretendemos propor técnicas
para redução de distorções inseridas por PA’s não lineares em
sistemas MIMO-GFDM Cooperativo.
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Um Framework para Experimentos Realı́sticos em
Redes Sem Fio Definidas por Software
Roberto G. A. M. Barros, Danielle L. Ferreira, Bruno A. A. Nunes, Sidney C. de Lucena, Helio de Paula Moura,
Carlos Alberto V. Campos

Resumo— A ideia central das redes definidas por software
(Software-Defined Networking – SDN) é possibilitar a separação
entre o plano de dados e o plano de controle, mudando o
paradigma de programação das redes de computadores. Entretanto, o suporte para redes do tipo sem fio, por meio de
tecnologias SDN, ainda está incipiente em comparação com as
redes cabeadas. Dentro deste contexto, este artigo propõe um
framework realı́stico que possibilite aos pesquisadores de rede
sem fio desenvolverem suas propostas, experimentos e análises
sob uma perspectiva SDN, com destaque para a mobilidade dos
usuários e balanceamento da capacidade dos pontos de acesso.
Como prova de conceito, este framework foi implementado como
uma extensão do protocolo OpenFlow, através de mensagens
do tipo “experimenter”, e vários resultados foram obtidos,
evidenciando a viabilidade do framework.
Palavras-Chave— Redes Sem Fio, Rede Definida por Software,
Emulação.
Abstract— The Software Defined Networking central idea aims
to make networks programmable, changing the paradigm of
computer networks. SDN technology current support for wireless
networks has lagged far behind in their stages of development
and deployment, compared to wired networks. This article
proposes a realistic framework that enables wireless network
researchers to develop their proposals and analysis under an
SDN perspective, highlighting its unique requirements in wireless
networks environment with emphasis on mobility. As proof of
concept, this framework has been implemented as an extension
of the OpenFlow protocol, through the use of “experimenter”
messages, that provide a path for future extensions.
Keywords— Wireless Networks, SDN, Emulation.

I. I NTRODUÇ ÃO
A coexistência de redes de acesso heterogêneas, na próxima
geração de redes sem fio, traz consigo uma diversidade de
parâmetros de rede, que influenciarão diretamente nos quesitos
da aplicação do usuário. Por exemplo, o usuário que se
desloca de uma rede sem fio para outra, normalmente possui
tecnologias diversas em seu dispositivo móvel (Wi-Fi, 4G,
3G, Bluetooth, Zigbee etc). Portanto, antes de executar o
handoff, deve-se avaliar, dentre a lista de possibilidades de
acesso e utilizando múltiplas métricas, qual melhor atenderá a
necessidade da aplicação do usuário, seja dados, voz ou vı́deo.
Redes Definidas por Software (Software Defined Networking - SDN) surgem como uma solução para tais desafios,
uma vez que permitem a otimização de recursos em ambientes
dinâmicos, bem como a granularidade dos controles e das
polı́ticas de gerenciamento [1]. SDN é uma abordagem para

redes de computadores que permite gerenciá-las por meio de
uma abstração, na qual há o desacoplamento da parcela que,
efetivamente, toma decisões sobre o fluxo de dados (plano de
controle) da parcela que é responsável pelo encaminhamento
efetivo dos dados (plano de dados).
Dentre as soluções SDN, destacam-se as que usam o protocolo OpenFlow para a troca de informações do plano de
controle e de definição do comportamento do plano de dados.
Entretanto, o OpenFlow não atua sobre certos aspectos de
configuração e gerenciamento de redes, além de não considerar
as particularidades das redes sem fio. Por outro lado, o
protocolo prevê o desenvolvimento de aplicações e algoritmos
de controle sensı́veis ao contexto através do uso de APIs
(Application Programming Interfaces).
Dessa forma, neste trabalho é proposto um framework para
arquiteturas SDN em redes sem fio. O framework proposto
permite que sejam desenvolvidos softwares de controle customizados, com informações complementares dos dispositivos
através de uma extensão do protocolo OpenFlow. O framework
adequará as funcionalidades do plano de controle e de dados
entre os clientes sem fio, rádios sem fio e o controlador SDN,
sem que seja obrigatório efetuar alterações nos clientes sem
fio. O FRESDWN permite que os controladores e os dispositivos de rede sem fio possam interagir, trocando mensagens de
controle que não são possı́veis através do protocolo OpenFlow,
tais como caracterı́sticas do meio, requisitos da aplicação e
limitações dos dispositivos, entre outras.
As principais contribuições deste trabalho são: (i) - a
proposta de um framework que facilita a realização de experimentos em redes sem fio, permitindo o desenvolvimento
de softwares de controle personalizados ao se estender o protocolo OpenFlow através da troca de mensagens Experimenter,
a fim de suportar os princı́pios de rede sem fio; (ii) - a
implementação do framework proposto no ambiente integrado
do MININET e NS-3, fornecendo suporte a essa troca das
mensagens e provendo um estudo de caso em um cenário real
com suporte a nós móveis.

O trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção II
apresenta os trabalhos relacionados. A Seção III apresenta o
Framework FRESDWN bem como sua implementação. Os
Os autores estão vinculados à Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro (UNIRIO), Rio de Janeiro-RJ, Brasil, E-mails: {roberto.barros, testes de validação da proposta são detalhados na Seção IV.
danielle.ferreira, sidney, helio.moura, beto}@uniriotec.br, bastuto@gmail.com
Por fim, a Seção V descreve a conclusão e os trabalhos futuros.
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II. T RABALHOS RELACIONADOS
1

O OPENSDWN [2] estende o ODIN com a programação
do plano de dados do WIFI (WIFI datapath programmability WDTX), uma abstração unificada dos pontos de acesso, interfaces participantes e middleboxes virtualizadas. Neste trabalho
é possı́vel através de agentes e processos que devem residir
na controladora, ter acesso às informações sem fio e, através
do protocolo do ODIN, contornar a limitação do protocolo
OpenFlow. Entretanto, não permite que a controladora tenha
à sua disposição nenhuma das caracterı́sticas desta rede para
a sua tomada de decisão, e não pode ser utilizado nenhum
emulador ou simulador SDN.
Outra abordagem de SDN em redes sem fio é o Wireless
Mesh Software Defined Network - WMSDN [4], que são redes
de rádios com multi-saltos, nas quais cada nó é um roteador IP
com uma ou várias interfaces sem fio, normalmente baseadas
no IEEE 802.11. Entretanto, alguns roteadores podem ser
configurados como ponto de acesso e outros como estações.
Neste trabalho, é possı́vel simular as redes sem fio e controlálas utilizando uma controladora OpenFlow, mas a controladora
não tem à sua disposição nenhuma das caracterı́sticas desta
rede para uma tomada de decisão. Utiliza o suporte nativo do
NS-3 ao OpenFlow, que ainda é bem limitado e desatualizado
em relação às novas funcionalidades e versões do OpenFlow.
O MININET-WIFI [5] é um emulador de redes que permite
a aplicação dos conceitos de SDN em redes sem fio, também
chamado de Software Defined Wireless Networks (SDWN).
Permite emular diferentes tipos de cenários de redes sem
fio, como redes infra-estruturadas, ad hoc, mesh e também
a mobilidade dos nós. Isso é possı́vel devido a ser uma
ramificação do projeto MININET2 , acrescentando novas funcionalidades sem fio. As estações sem fio e os pontos de
acesso são virtualizados e o emulador permite criar também
os demais dispositivos tradicionais suportados pelo MININET
como computadores, comutadores e controladores OpenFlow.
Este fork do MININET é um ambiente bastante promissor e
provavelmente em breve terá o suporte necessário para que seja
utilizado em futuras implementações do nosso framework.
O OpenNet se define como um simulador de redes que foi
construı́do sobre o MININET e o NS-33 , a fim de viabilizar o estudo de SDWLAN (Software-Defined Wireless Local
Area Network), cuja principal contribuição é um ajuste na
implementação do comportamento de varredura do canal sem
fio pela estação [6]. Este trabalho tomou como base uma
caracterı́stica do NS-3 de trabalhar no modo de emulação.
Entretanto, este trabalho ainda possui problemas no processo
de conectividade entre os nós com mobilidade e é necessário
um segundo processo de associação do nó móvel.
O AetherFlow [7] é um testbed que utiliza uma
implementação de um framework para estender o OpenFlow,
1 ODIN é um framework SDN, proposto em [3], que busca simplificar a
implementação de serviços de alto nı́vel em WLAN empresariais, através de
um conjunto de abstrações e interfaces de diferentes serviços WLAN que
podem ser implementados como aplicações de rede.
2 MININET é um emulador de redes, desenvolvido por pesquisadores da
Universidade de Stanford, com o objetivo de apoiar pesquisas colaborativas
ao permitir protótipos autônomos de SDN.
3 NS-3 é um simulador de rede de eventos discretos para sistemas da
Internet, voltado principalmente para pesquisa e uso educacional.

através da mensagem Experimenter, o que está alinhado com
o objetivo da presente pesquisa. Não foi utilizado o switch
OpenFlow para fazer o recebimento das caracterı́sticas sem fio,
sendo necessário um processo adicional no ponto de acesso,
como é necessário no ODIN. Apesar de obter as informações
da rede sem fio, no teste apresentado em [7] foi arbitrado um
tempo especı́fico, não utilizando o conteúdo das mensagens
enviadas através do framework com as caracterı́sticas desta
rede para a tomada de decisão pela controladora.
III. O FRAMEWORK PROPOSTO
Nesta seção apresentaremos o FRESDWN (Framework
for Realistic Experiments using Software Defined Wireless
Networks) um framework que permite o desenvolvimento de
software de controle personalizado, possibilitando que sejam
utilizados serviços a fim de atender às necessidades dos
usuários através da extensão do protocolo OpenFlow.
Na primeira versão do OpenFlow (OpenFlow 1.0) foi disponibilizado um tipo de mensagem cuja finalidade se encontrava
em aberto, as mensagens Vendor. Essa troca de mensagens
simétricas foi o mecanismo recomendado pela especificação
do protocolo OpenFlow para que os fabricantes fossem capazes de gerar uma inovação customizada para as suas necessidades especı́ficas, de maneira flexı́vel. Os pesquisadores também utilizaram essa funcionalidade para implementar,
tanto na controladora quanto no switch, funcionalidades por
eles idealizadas, pois o protocolo preconizava que era através
das mensagens do tipo Vendor que deveria ocorrer a inovação.
A partir do OpenFlow 1.1, as mensagens simétricas, que permitem a inovação customizada para os fabricantes e também
para os pesquisadores, deixam de se chamar Vendor e passam
a ser chamadas Experimenter. A partir da versão 1.2 permitiuse a customização de sub-tipos de experimentos para o mesmo
número de identificador do experimento.
O framework proposto baseia-se na troca de mensagens
entre a controladora e os dispositivos sem fio. O conteúdo
das mensagens informa caracterı́sticas complementares aos
protocolos atuais, sobre os nós ou ativos de rede. Dessa forma,
a controladora passa a possuir informações mais precisas sobre
o estado da rede, sendo capaz de tomar decisões mais acertivas
quanto ao encaminhamento de mensagens. Assim, a proposta
utiliza mensagens Experimenter, para transportar informações
particulares de nós sem fio, tais como requisitos da aplicação
do usuário, dados de mobilidade dos usuários, consumo de
energia dos dispositivos entre outros. Tais informações nortearão a controladora para a tomada de decisão do plano de
controle, a fim de permitir o gerenciamento do uso eficiente
dos recursos da rede.
Uma mensagem FRESDWN (contida na mensagem Experimenter) é iniciada pela controladora com base no algoritmo
nela implementado. Com base nisso o switch OpenFlow pode
então ser comandado a modificar suas caracterı́sticas. As
mensagens sobre as funcionalidades complementares do plano
de controle suportadas pelo protocolo OpenFlow continuam
sendo trocadas, independente de quem as tenha iniciado.
Existem duas formas de uma mensagem de informação ser
gerada: 1 - Iniciada pelo switch OpenFlow quando ocorre
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uma mudança numa informação. Com base nesta mensagem,
a controladora pode apenas registrar a nova informação ou
enviar uma mensagem de controle padrão do OpenFlow para
o switch. Esse tipo de mensagem também pode ser utilizada
para enviar um status do switch ou do fluxo de informações por
ele tratados para a controladora. 2 - Iniciada pela controladora
a partir do algoritmo nela implementado. Com base nesta
solicitação da controladora , o switch OpenFlow trata essa
mensagem e retorna uma resposta, também através de uma
mensagem FRESDWN.
Quando a mensagem do FRESDWN é iniciada pelo switch
OpenFlow, com base nos dados que deseja informar, a controladora, através de seu algoritmo, envia para o switch
OpenFlow uma resposta também através de uma mensagem
FRESDWN. Essa resposta da controladora pode ser uma
simples confirmação ou o inı́cio de uma nova solicitação.
A. Implementação do FRESDWN
A implementação do FRESDWN é dividida em três
componentes básicos: a controladora OpenFlow (RYU), o
switch OpenFlow (ofsoftswitch13) e o ambiente integrado
MININET/NS-3.
O ambiente integrado MININET/NS-3 utiliza os switches
OpenFlow em cada nó emulado para interagir com a controladora em um ambiente emulado realı́stico de SDN, isso viabiliza a validação de protocolos e provas de conceitos em um
ambiente controlado. Em outras palavras, permite a variação
de alguns parâmetros dos nós e da rede e os demais constantes,
permitindo a obtenção de conclusões sobre o impacto destes
parâmetros. Outro ponto relevante é a facilidade de avaliar
as soluções ou protocolos em múltiplos cenários e a custo
reduzido.
Com o objetivo de representar as camadas fı́sica e de
enlace, bem como os algoritmos que reproduzem perda de
canal e mobilidade dos usuários, foi realizada a integração
entre o emulador MININET e o simulador de rede NS-3. As
caracterı́sticas do meio sem fio e a mobilidade dos nós são
processadas no ambiente do NS-3, e a comunicação com as
camadas superiores são tratadas pelo MININET.
A comunicação entre as instâncias de cada um dos nós
implementados no NS-3 com os nós respectivos no MININET
ocorre através das pontes TAP. As pontes TAP são interfaces
de redes Ethernet virtuais, a nı́vel de Kernel do Linux, que
permitem tunelamento entre os aplicativos, conforme ilustrado
na Figura 1(b). Pode-se observar que, no escopo do NS3, as camadas de Rede e superiores, são redirecionados aos
nós do MININET. Por outro lado, o MININET não trata as
informações das camadas de Enlace e Fı́sica. A Figura 1(a),
mostra o emulador de redes MININET, responsável pela troca
de mensagens entre a controladora externa e os nós de rede
sem fio, através do protocolo OpenFlow.
Na implementação da mensagem do FRESDWN foi utilizado o tamanho tı́pico de MTU que é de 1500 bytes,
permitindo, após os descontos dos demais cabeçalhos, enviar
um vetor de dados Experimenter de até 1.408 bytes, sendo
1.392 úteis para a transmissão de dados de qualquer aplicação
que utilize o FRESDWN.

(a) Controladora externa, MININET e (b) Ponte TAP entre MININET e
NS-3
NS-3
Fig. 1. Detalhamento da topologia entre a controladora externa, MININET
e NS-3 em (a) e da Ponte TAP entre MININET e NS-3 em (b).

O FRESDWN define alguns tipos de ações que podem
ser realizadas pela controladora em cada nó sem fio. Dentre
elas, podemos destacar mensagens que permitem modificar,
requisitar ou responder a respeito das caracterı́sticas fı́sicas
e lógicas de redes sem fio, assim como fazer associação e
desassociação do rádio, entre outras ações. Dessa forma, o
FRESDWN permite uma gestão mais precisa e eficiente por
parte da controladora sobre a rede, sem a necessidade de
agentes ou módulos externos, como utilizado no ODIN [3].
Além disso, são definidas ações básicas de transmissão e
recebimento de mensagens do FRESDWN para viabilizar a
granularidade de sub-tipos de mensagens FRESDWN. Essas
ações permitem a ampliação das suas funcionalidades, de
acordo com as particularidades do objetivo a ser validado
ao empregar o FRESDWN. O FRESDWN é flexı́vel e pode
ser estendido de acordo com a sua implementação, pois
utiliza o conceito de cabeçalhos adicionais que permitem a
subdivisão da mensagem Experimenter em um conjunto de
outras ramificações das mensagens. Como prova de conceito,
foram tratadas na implementação do FRESDWN as estruturas
básicas de envio e recebimento de cabeçalho.
O FRESDWN disponibiliza informações de redes sem fio,
com redução de uso dos recursos computacionais, ao abarcar
na extensão do protocolo OpenFlow as caracterı́sticas que
precisariam de processos complementares. Ele também utiliza técnicas que minimizam o consumo de banda, como a
utilização de JSON e enumeradores. Tais abordagens permitem
à controladora uma melhor tomada de decisão com reduzida
latência de rede. Essas decisões dependem do algoritmo utilizado pela controladora, e envolvem técnicas de inteligência
artificial, predição de mobilidade baseado em informações
históricas ou contexto social, e demais estatı́sticas históricas de
comportamento da rede. A controladora, então, passa a ter os
dados necessários para analisar a rede e elaborar proposições
da melhor regra para o encaminhamento dos fluxos.
IV. E STUDO DE C ASO DO FRESDWN
Neste estudo de caso foi realizada uma emulação de rede
SDN, usando o MININET, versão 2.2.1, que se comunica com
a controladora RYU. Adicionalmente foi utilizado o simulador
de redes NS-3, versão 3.22, para representar o comportamento
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dos nós sem fio na camada Fı́sica e de Enlace, bem como a
mobilidade dos nós. Desta forma, a emulação de redes SDN
usará caracterı́sticas simuladas de um ambiente sem fio e, por
isso, diremos que este estudo de caso é uma emulação assistida
por simulação. Considerou-se apenas o envio de mensagens
sem confirmação, pois o estudo tem caracterı́sticas de tempo
real e, portanto, pressupõe que não há a necessidade de reenvio
de uma possı́vel mensagem Experimenter perdida.
A. Descrição do Cenário
O FRESDWN foi avaliado em duas etapas: inicialmente
foi verificada a efetividade do sistema em permitir a troca de
informações da rede sem fio através de mensagens Experimenter do protocolo OpenFlow. Em seguida, foi avaliada a eficácia
do sistema através da análise da métrica overhead, definida
como o número de mensagens Experimenter trafegadas na rede
em relação às demais mensagens OpenFlow. Tal métrica foi
considerada variando a quantidade e a mobilidade dos nós.
O cenário utilizou 6 pontos de acesso (AP), padrão IEEE
802.11, e até três nós móveis. A mobilidade dos nós encontrase restrita à área de cobertura de, pelo menos, um ponto de
acesso, conforme a Figura 2. Todos os 6 AP’s são habilitados
em OpenFlow estendido com a funcionalidade do FRESDWN,
a fim de permitir enviar informações complementares sobre
o estado da rede. Foi implementada uma extensão do ofsoftswitch13 do CPqD que suporta a troca de mensagens
Experimenter. Todos os dispositivos sem fio que desejam
enviar mensagens complementares para a controladora devem
estar executando esse switch OpenFlow customizado.

A fim de observar as caracterı́sticas da rede sem fio que
podem ser utilizadas para uma melhor tomada de decisão pela
controladora SDN, foi implementado na controladora, como
prova de conceito do uso do FRESDWN, um mecanismo
que antecipa o momento de desassociação dos nós. O mecanismo opera como segue: ao atingir um determinado nı́vel
de potência de sinal, a controladora envia uma mensagem para
que o ponto de acesso efetue a desassociação do nó sem fio. Ao
receber a mensagem de desassociação, o nó buscará um ponto
de acesso para se reconectar, de acordo com o nı́vel de sinal
naquele instante de tempo. Esse mecanismo será referenciado
nos nossos experimentos como sendo FRESDWN habilitado,
e o comportamento padrão de conectividade da camada de
acesso ao meio (sem o envio da mensagem Experimenter)
como FRESDWN desabilitado.
Com base no cenário descrito na Figura 2, em que não
existe área do mapa sem cobertura de algum ponto de acesso,
foi constatado que a potência de sinal, no centro desta área
de interseção, é de −72dBm. Esse valor foi utilizado como
threshold para disparar o envio da mensagem de desassociação
para o ponto de acesso.
TABELA I
PAR ÂMETROS UTILIZADOS NOS ESTUDOS DE CASOS
Tipo do parâmetro
Tempo de emulação
Interface de rede sem fio
Taxa de transferência
Raio de transmissão
Rodadas de emulação para cada ponto
Nı́vel de confiança :
Modelos de mobilidade
Velocidade dos nós móveis
Tamanho do mapa
Tráfego gerado
Número de AP
Número de nós

Valor do parâmetro
600 s
802.11g
54 Mbps
100 metros
30
95%
Random Walk 2D
0 a 1,0 m/s
85.000 m2
100 MB
4a6
2a3

B. Configurações e parâmetros

Fig. 2. Disposição dos AP’s, definição da área delimitada de movimentação
dos nós e a disposição do raio de alcance com potência de −72dBm nos
cenários, ilustrando a área onde aconteceria a desassociação do nó ao AP.

No ambiente FRESDWN, cada AP envia uma mensagem
Experimenter, ou no momento em que surge um novo nó
na topologia ou quando ocorre alguma alteração das caracterı́sticas da rede sem fio. No ambiente de comparação, que
não utiliza o FRESDWN, os AP’s atuam como um switch de
camada dois e nenhuma mensagem Experimenter é trocada.
A camada Fı́sica está sendo tratada pelo NS-3, especificamente pelo módulo YansWifiPhyHelper, que se originou no
projeto YANS (Yet Another Network Simulator). O módulo
permite uma simulação realı́stica do meio fı́sico, incluindo
configurações de perda na propagação. O NS-3, através do
TAP, envia esse comportamento realı́stico para o MININET
que, por conseguinte, envia as mensagens OpenFlow para a
controladora externa RYU.

Foi utilizado o VMWare Vsphere como ambiente hospedeiro das máquinas virtuais. Para melhorar a velocidade do
ambiente foram também instaladas as ferramentas da VMWare
(VMWare Tools) dentro do sistema hospedeiro. Tais ferramentas instalam drivers otimizados de diversos componentes,
como vı́deo e clock, dentre outros. Foram utilizadas duas
máquinas virtuais distintas, sendo uma para a controladora
RYU e outra para o ambiente integrado MININET/NS-3. O
sistema operacional, escolhido para cada máquina virtual, foi
o Ubuntu 64-bit Server 14.04.1 LTS.
Foram utilizadas as seguintes métricas nos experimentos:
tempo da desassociação dos nós móveis, e taxa de mensagens
Experimenter em relação às demais mensagens OpenFlow.
Em todos os dois estudos de caso do cenário proposto foram
utilizados os parâmetros especificados na Tabela I4 .
C. Análise do cenário com alta mobilidade de nós
O cenário com alta mobilidade é composto por seis AP’s
e três nós móveis, movimentando-se de forma aleatória. O
deslocamento dos nós é delimitado por regiões retangulares
conforme a Figura 3. O nó H1 se movimenta sob a cobertura
4 O tempo de 600s foi utilizado por ser dez vezes superior ao utilizado no
Aetherflow, que é um trabalho correlacionado e por ter sido observado como
um intervalo de tempo suficiente para a troca de mensagens FRESDWN e a
mobilidade dos nós tanto no cenário com baixa mobilidade quanto no de alta
mobilidade.
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dos AP’s S1 e S5; o nó H2 se movimenta sob a cobertura
dos AP’s S1, S2, S3 e S4; e o nó H3 se movimenta sob a
cobertura dos AP’s S3 e S6. Há troca de tráfego UDP entre
os nós gerando um tráfego CBR a partir do utilitário Iperf.
Neste cenário, o envio das mensagens Experimenter, do
AP para a controladora, ocorre quando há mudança das
caracterı́sticas da rede provocada pela mobilidade. Além disso,
a controladora toma a decisão de enviar uma mensagem
de desassociação para o AP ao ultrapassar o threshold de
−72dBm. A duração das desassociações foi definida como
o tempo decorrido desde o último envio de um frame com
sucesso, entre o nó e o AP, até o instante do próximo envio
com sucesso.

Fig. 3. Disposição do cenário com alta mobilidade com troca de dados entre
os três nós móveis no ambiente emulado.

(a)

(b)
Fig. 4. Resultados referentes aos tempos totais das desassociações do nó H2
no cenário com alta mobilidade em (a). Taxa de utilização da mensagem
Experimenter em relação as demais mensagens OpenFlow trocadas pela
controladora com os AP’s no cenário com alta mobilidade em (b).

Conforme a Figura 4(a), observa-se que a média da grandeza
tem um comportamento crescente e não linear. O mecanismo
é claramente vantajoso a partir de 5 desassociações. Conforme
a Figura 4(b), podemos observar que o percentual das mensagens Experimenter, em relação às demais mensagens OpenFlow, cresce de maneira linear. Isto era esperado, pois, à medida que é necessário informar as mudanças de estados da rede

sem fio para a controladora, é enviada uma mensagem Experimenter. Ao analisar os resultados da Figura 4, podemos observar que, a medida que se aumenta o número de desassociações
é minimizado o tempo de desassociação. Esperava-se observar
que a duração de uma única desassociação fosse proporcional
ao ocorrerem 5 desassociações, mas foi observado um aumento
de 7%. A utilização do FRESDWN permitiu observar para, a
partir de quatro desassociações, uma redução em relação ao
FRESDWN desabilitado. Com dez desassociações observou-se
uma redução de 14% na duração das desassociações quando
utilizado o FRESDWN. Por outro lado, também aumentou,
proporcionalmente, o percentual de mensagens Experimenter
sendo recebidas, tratadas e, posteriormente, enviadas pela controladora. Observa-se que o FRESDWN possui uma tendência
de crescimento do fluxo de mensagens de controle e, por
conseguinte, de processamento da controladora à medida que
se aumenta a mobilidade. Cabe ressaltar que esse aumento não
caracteriza um problema e sim um cuidado que se deve tomar
em ambientes complexos.
V. C ONCLUS ÃO E T RABALHO F UTUROS
Neste trabalho foi proposta uma nova abordagem para
apoiar a pesquisa em redes sem fio, em um ambiente de
redes SDN, através de um framework emulado com componentes realı́sticos. Este framework permite uma abstração da
integração do NS-3 com o MININET. Assim, uma emulação
baseada em simulação, ao usar o MININET, foi implementada
para se comunicar com a controladora RYU e o simulador NS3 para representar a mobilidade dos nós e também os componentes das camadas Fı́sica e Enlace. Além da implementação
do FRESDWN no ambiente integrado do MININET e NS3, foi necessário a alteração no switch OpenFlow e na controladora RYU, para dar suporte ao envio e recebimento
de mensagens Experimenter. Resultados empı́ricos obtidos a
partir da avaliação do desempenho, mostram que o FRESDWN
conseguiu reduzir significativamente o tempo de desassociação
e aumentar o desempenho da transferência de dados do host,
melhorando a tomada de decisão.
Como trabalhos futuros pretende-se estender o ambiente
emulado para suportar nós reais, ou seja, integrar um ambiente
real ao ambiente emulado (um ambiente hı́brido).
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Códigos multinı́vel
D-RAN
D2D
Damage detection
Damping Windows
DCT-2D.
Decodifica-e-encaminha
Decodificação de lista
Decomposição em Modos Empı́ricos
Decomposição Empı́rica em Modos
Deconvolução
Deep Learning
Deep learning
Deep neural networks
Demodulador pi/3-BPSK
Densidade de fluxo de potência
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Eficiência espectral
Electric Circuit
Electrocardiogram
Electromagnetic scattering
Elementos convolucionados
Eletromagnetismo Aplicado
Elliptical patch
Emulação
Energy harvesting
Enhancement
Enlace
Ensaios
Entropy

6
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Forçagem a inteiros
Fotônica
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Guedes Da Costa, Edson
Guerreiro, Charllene
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Monteiro, Paulo
Moraes, Renato
Moraes, Robson
Moreira Dias, Tayana
Moreira Valle, Letı́cia
Moreira, Edmilson
Moreira, Junio
Moreno, Eduardo
Moura Costa, Cecı́lia
Moura Mota, João Cesar
Moura, David

10
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Oliveira, Alessandro
Oliveira, Edvar
Oliveira, Emerson
Oliveira, Fellipe
Oliveira, Francisco
Oliveira, Igor
Oliveira, Jean Felipe Fonseca De
Oliveira, Kaique
Oliveira, Kariny
Oliveira, Lidiano
Oliveira, Luiz
Oliveira, Pedro
Oliveira, Vicente
Oliveira, Wellerson
Ospina, Raydonal
P. B. S. Duarte, João
Pablo Lopez Barbero, Andrés
Paiva, Samuel
Paixão, Ermı́nio
Parada Rozo, Diego Andrés
Parente Ribeiro, Eduardo

1108
256
65
351, 373
573
65
747
467
873
1084
871, 1093
6
327
70
361
732
402
716
706
954
75, 842
662
784
873
1108
1072
546
619
858
905
607
315
990
583
754
692
789
846
578, 804
983
92
509
978
873
402
169
513
629

11

SBrT 2018

Paschoal, Arquimedes
Paul, Stephan
Paulo, Joary
Pedro Fortes, José Mauro
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Índice de Autores

224
65
878
159, 261, 356
747
600
70
804
1000
474
752
546
117
276
229
169
6
1029
45
702
494
814
494
651
900
65
973
932
117, 296
266
600
479
682
380
1000
944
196
47, 220
721
457, 609
291
842
107
296
809
573
721
721

SBrT 2018
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Samuel Valério de Souza, Vinı́cius
Sandri, Gustavo
Sansão, João
Santana, Ewaldo E.
Santos, Adam
Santos, Alex
Santos, Danilo
Santos, David
Santos, Marı́lia
Santos, Osmar
Santos, Reginaldo
Santos, Taila
Santos, Yuri Pedro
Sarmento, Thiago
Scher, Thiago
Scherer, Bruno
Schuartz, Fabio
Seara, Rui
Segundo, Alan Kardek Rêgo
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